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Pengembangan Gambar Ilustrasi Berperspektif 

Jender pada Buku Teks Sekolah Dasar 

Kelas Awal 

Iriaji 

Abstract: This research sets out to discover the tendency of gender 

stereotypes development in the illustrations in early elementary 

schools textbooks that are most widely distributed in East Java, 

which is reflected in the objects depicted, both female, male and 

combination of male and female. For this research the author 

conducted a survey and analysis content in quantitative and 

qualitative manner. The sample of the analysis consists of 2,482 

pictures in 26 titles of textbooks for 4 subjects which were 

published by 4 publishers. The result of descriptive analysis shows 

that: (1) illustrations containing objects of female gender tends to 

be laden with female gender stereotype; (2) illustrations containing 

objects of male gender tends to be laden with male gender 

stereotype; (3) illustrations containing combination of male and 

female pictorial objects tends to be free of gender stereotype; (4) a 

tendency of the illustrations to exploit the domesticity, female 

subordination and female marginalization, both within and without 

the context of domestic life; and (5) variety of artistic arrangements 

and/or pictorial typology in the illustrations but mostly the 

illustrations tend to use simple drawing, realistic and semi-

decorative figures and emphasis on lines, which may have been 

intended to imitate the typical characteristics of children drawings.  

Key words: illustration, elementary school textbooks, gender 

perspective, gender stereotype 
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Upaya pemerintah untuk meningkatkan kwalitas kesetaraan jender 

sudah dilakukan baik secara falsafah dalam Pancasila, secara 

konstitusional dalam UUD 1945, secara operasional pada rumusan 

GBHN, maupun melalui Peraturan Pemerintah dan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan. Hal ini dapat dimaknai bahwa secara normatif 

konstitusional, di Indonesia tidak dikenal pembedaan harkat dan martabat 

manusia berjenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Namun, fakta 

empiris keseharian baik di sektor domestik maupun publik menunjukkan 

bahwa kaum perempuan diperbedakan dengan kaum laki-laki dalam 

banyak hal di luar kodrat, yaitu di luar fungsi biologis-reproduktif 

menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui (Wijaya, 1993). Hal 

ini menunjukkan bahwa kesadaran konseptual tersebut, tidak lantas 

berarti sudah terwujud dalam tataran praktis keseharian. Sampai saat ini 

masih banyak dijumpai perempuan tidak mendapatkan manfaat yang 

sama dalam memperoleh kesempatan, mendapatkan sumber daya 

pembangunan, maupun sebagai penikmat hasil-hasil pembangunan itu 

sendiri. 

Heyzer (1985) mengatakan bahwa perempuan masih terlupakan 

dalam segenap perencanaan pembangunan ternyata masih terjadi hingga 

kini. Perempuan sering tidak memperoleh manfaat yang sama dalam hal 

mendapatkan kesempatan baik sebagai insan sumber daya pembangunan, 

maupun sebagai penikmat hasil-hasil pembangunan. Keberadaan kaum 

perempuan tidak jarang menjadi tersubordinasi dan tereksploitasi pada 

posisi yang masih marginal dalam keseluruhan proses kinerja pem-

bangunan. 

Potret ketidaksetaraan (inequalities) antara laki-laki dan perempuan 

dalam istilah lain dapat dimaknai sebagai wujud ketimpangan jender 

(gender inballance). Menurut Fakih (1986), ketimpangan jender yang 

termanifeskan di masyarakat tidak menjadi masalah, manakala tidak 

melahirkan ketidakadilan jender. Namun, kenyataan empiris sosial 

mengisyaratkan lain, yakni perbedaan jender ternyata telah menimbulkan 

ketidakadilan terutama bagi perempuan. 

Wujud ketidakadilan jender kerapkali termanifestasikan dalam 

bentuk-bentuk ekspresi sosial. Di antaranya pertama, dalam bentuk 

meminggirkan perempuan yang mengakibatkan kemiskinan, seperti 

program revolusi hijau yang secara ekonomis meminggirkan perempuan 



  

 

dari pekerjaan di sektor pertanian. Kedua, dalam bentuk subordinasi 

terhadap perempuan yang menempatkannya pada berbagai posisi yang 

tidak penting, karena perempuan dianggap berkecenderungan 

irasional/emosional, sehingga tidak bisa ditampilkan sebagai pengambil 

keputusan. Bentuk ketiga adalah pelabelan atau ―stereotype‖ perempuan 

yang kerapkali menandai bahwa tugas utama perempuan adalah 

mengurus rumah tangga. Bentuk keempat adalah ekspresi kekerasan 

terhadap perempuan. Bentuk kelima adalah beban kerja perempuan yang 

relatif jauh lebih berat (over berden) di sektor domestik dan reproduktif 

bila dibanding kaum laki-laki. Pekerjaan tersebut bahkan tidak dianggap 

sebagai sebuah makna aktivitas kerja, karena dianggap tidak bernilai 

ekonomis dan produktif. Hal tersebut paralel dengan penegasan Moser 

(dalam Hariadi, 1997), bahwa perempuan sebagai insan sosio-kultural, 

sebenarnya tidak hanya bisa berperan reproduktif semata, tetapi juga 

mampu berperan produktif dan kemasyarakatan (triple role). Namun, 

peran tersebut membawa implikasi bahwa peran yang bernilai di 

masyarakat hanya kerja produktif, sedang kerja lainnya tidak begitu 

bernilai karena dipandang sebagai sesuatu yang amat ―alamiah‖ dan tidak 

produktif. 

 Fenomena masyarakat yang demikian tampak male bias tersebut 

berhulu dari adanya konsep perbedaan jender (gender differences) yang 

formulasinya terkonstruk di masyarakat melalui rekayasa kultur yang 

panjang. Fakih (1996) mengungkapkan bahwa sejarah perbedaan jender 

antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang 

amat panjang, seperti dibentuk, disosialisasikan, dan diperkuat secara 

sosiokultural, agama, bahkan negara. Sudrajad (1995) berpendapat bahwa 

pola-pola sosialisasi dalam masyarakat mendorong agar wanita menjadi 

feminin dan pria menjadi maskulin. Adanya usaha-usaha yang diarahkan 

untuk membentuk kepribadian dan sifat-sifat yang dianggap wajar dalam 

masyarakat, membuktikan bahwa jender (maskulinitas dan feminitas) 

dikonstruksi secara sosial. Sedangkan menurut Wijaya (1993) bahwa 

kehadiran konstruk ketidakadilan jender di masyarakat, lebih disebabkan 

oleh adanya pandangan kelompok laki-laki dan perempuan secara 

fundamental disosialisasikan berbeda, dimana perempuan berada pada 

tingkatan yang lebih rendah dibanding laki-laki. 



 

 

Faktor penyebab munculnya ketimpangan jender di masyarakat 

sangat banyak dan kompleks. Berbagai sumber menyebutkan bahwa 

lahirnya ketimpangan jender lebih banyak dipengaruhi oleh faktor budaya 

atau kultur yang berkembang, diyakini, dan bahkan diestafetkan antar 

generasi pada segenap sistem pranata sosial yang ada di masyarakat. 

Wijaya (1993) menyebutkan bahwa ketimpangan jender disebabkan oleh 

kelompok laki-laki dan perempuan disosialisasikan secara berbeda, 

perempuan berada pada tingkatan yang lebih rendah bila dibandingkan 

dengan kaum laki-laki. 

Hariadi (1997) mengungkapkan, bahwa perbedaan jender antara 

laki-laki dan perempuan tersebut terjadi dalam akumulasi proses yang 

cukup panjang oleh berbagai hal, seperti dibentuk, diperkuat, 

disosialisasikan, dan dikonstruksi secara sosial, keagamaan, bahkan oleh 

negara. Bahkan oleh karena proses sosialisasi jender tersebut melalui 

rentang waktu yang amat panjang, oleh masyarakat hal tersebut dianggap 

seolah-olah sebagai ketentuan atau kodrat Tuhan (Fakih, 1986). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan, bahwa 

pembahasan perihal konstruksi jender adalah demikian erat berkait 

dengan sebuah konsep ―sikap‖ kolektif kultur sosial. Rahmad (1986:49) 

menyatakan bahwa kajian perihal konsep sikap itu merupakan salah satu 

konsep terpenting dalam dikursus psikologi sosial. Sikap sosial akan 

senantiasa dibentuk dari adanya interaksi yang dialami oleh individu 

secara kolektif, baik dengan lingkungan fisik maupun lingkungan psikis 

yang dihadapinya. Azwar (1988:24) berpendapat bahwa di antara 

berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, di antaranya 

adalah: kebudayaan, pengalaman pribadi, dan institusi atau lembaga 

pendidikan. 

Institusi sekolah sebagai sebuah konstruksi sistem, keberadaannya 

akan senantiasa didukung oleh segenap subsistem yang menjadi 

komponennya. Satu di antara komponen tersebut adalah buku teks. 

Institusi pendidikan formal atau sekolah dapat berpengaruh terhadap 

proses pembentukan sikap individu dan masyarakat. Menurut Azwar 

(1988:2) proses pembentukan sikap tersebut lebih dikarenakan sekolah 

sebagai tempat peletakan dasar-dasar pengertian dalam diri individu. 

Secara tradisional, sekolah dianggap sebagai sebuah lembaga yang relatif 

esensial konservatif, guna mengawetkan kebudayaan dan meneruskannya 



  

 

dari generasi ke generasi. Dalam kata-kata Durkheim sekolah adalah 

produk masyarakat yang menetapkan agar masyarakat itu sendiri dapat 

―survive‖. 

Secara definitif, buku teks bisa dimaknai sebagai buku pelajaran 

dalam bidang tertentu, yang disusun oleh para pakar dalam bidangnya 

untuk maksud dan tujuan instruksional (Tarigan & Tarigan, 1993). 

Sebagai salah satu sumber materi belajar siswa, buku teks harus memiliki 

persyaratan. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi berkaitan 

dengan penyusunan/pengadaan buku teks, Tarigan dan Tarigan (1993) 

mengungkankan, diantaranya adalah prasyarat yang berkaitan dengan hal: 

(1) keamanan nasional; (2) isi buku teks; dan (3)gambar ilustrasi. Jika 

dilihat dari wujud isinya, terutama untuk buku teks pada jenjang sekolah 

dasar, selain terdiri dari wacana (rangkaian/kumpulan kalimat), juga 

terdiri dari gambar, yakni gambar ilustrasi. 

Ada beberapa pengertian dan istilah yang sering digunakan 

sehubungan dengan gambar atau gambar ilustrasi. Kadangkala kedua 

istilah tersebut digunakan saling bergantian oleh para ahli dengan maksud 

yang sama. Oleh karena itu perlu dijelaskan beberapa konsep yang 

berkaitan dengan gambar atau gambar ilustrasi tersebut. 

American Heritage Dictionary (1982) mendefinisikan suatu 

gambar sebagai, ―a visual representation of images painted, drawn, 

photograped, or otherwise rendered on a flate surface”. Gibson (dalam 

Azwar, 1993) dalam teorinya tentang gambar, mendefinisikan suatu 

gambar sebagai,‖a display of optical information, and or a surrogate 

produced by one person in order to relate an object, place, or event to 

another person whose perception was aroused by it “. Menurut definisi 

yang dirumuskan Rahmanadji dan Harisman (1990), ―gambar illustrasi 

adalah merupakan gambar yang diabdikan untuk kepentingan lain, yakni 

memberikan penjelasan/mengiringi suatu pengertian’. Dapat diambil 

simpulan bahwa gambar illustrasi dalam buku teks, adalah suatu sajian 

secara visual rupa mengenai suatu ide, obyek, peristiwa, dan tempat yang 

mencerminkan bagian isi ajaran tertentu dalam buku teks.  

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan kajian kepustakaan yang 

dikemukakan oleh para ahli mengenai penggunaan gambar illustrasi 

dalam keterkaitannya dengan buku teks memberikan petunjuk bahwa 

gambar dapat menyediakan informasi verbal dan membuat informasi 



 

 

tersebut dapat diterima lebih konkrit , tentu bila digunakan secara efektif. 

Bila gambar-gambar disisipkan dalam buku teks, maka gambar tersebut 

dapat membantu pembelajaran untuk mengorganisir informasi dan dapat 

memperjelas konsep-konsep yang rumit. Reid (dalam Azwar, 1993) 

mengatakan bahwa gambar dapat memberikan kemudahan dalam 

kemampuan pemahaman, jika gambar diintegrasikan dengan kata-kata. 

Alasannya adalah bahwa gambar membuat kata-kata yang tertera di teks 

menjadi lebih bermakna bagi pembelajar. Demi semakin mengefektifkan 

kualitas hasil si pembelajar pengggunaan gambar illustrasi dalam buku 

teks sebaiknya mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya adalah 

tujuan pembelajaran dalam tingkat kelas yang menggunakannya. 

Berdasarkan kajian kepustakaan mengenai gambar illustrasi dalam 

buku teks dan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa gambar dapat 

ditinjau dari aspek; perhatian, afeksi, dan kognisi (Azwar, 1993). 

Dijelaskan lebih jauh bawasannya walaupun aspek-aspek tersebut secara 

teoritis dapat dipilah-pilah, tetapi dalam kenyataanya masing-masing 

saling berhubungan dan sulit untuk dipilah-pilah. Ditegaskan pula oleh 

Duchastel dan Waller (dalam Azwar, 1993) bahwa aspek kognisi atau 

fungsi penjelasan merupakan fungsi yang sangat sentral dari suatu 

gambar yang berhubungan langsung dengan isi pembelajaran dalam teks, 

dan fungsi ini sudah menyangkut aspek perhatian dan afeksi. Berikut ini 

dijelaskan fungsi gambar dalam buku teks secara rinci. 

 Fungsi gambar illustrasi berkaitan dengan aspek perhatian adalah 

sebagai berikut. Duchastel dan Walter (dalam Azwar, 1993) 

mengungkapkan bahwa salah satu fungsi gambar illustrasi dalam teks 

pembelajaran adalah untuk meningkatkan perhatian pembelajar dalam 

membaca. Ada pendapat lain yang paralel maknanya, yakni sebuah 

gambar dapat berfungsi untuk menarik dan mengarahkan perhatian 

pembelajar terhadap bahan pembelajaran yang disajikan sehingga buku 

teks yang tidak disertai dengan gambar illustrasi akan tidak menarik 

perhatian pembelajar, terutama bagi sisiwa-siswa di tingkat kelas awal 

pada jenjang pendidikan dasar. Hal tersebut sejalan dengan sebagian 

simpulan hasil penelitian Levied an Lenzt (dalam Azwar, 1993) sebagai 

berikut: “….indicate general beliefs that pictures make texts more 

attractive and applealing to children by doing things such as providing 

relief on a page”. 



  

 

Fungsi gambar menyangkut aspek afeksi, dapat memberikan 

jabaran pengertian, yakni gambar tersebut juga berfungsi untuk 

meningkatkan perasaan tertentu di dalam diri seseorang. Azwar (1993) 

mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh Vernon tahun 1954 

mengungkapkan bahwa anak merasa takut bila melihat gambar yang 

menyeramkan dan merasa trenyuh bila melihat gambar yang 

menyedihkan. Hal ini memberikan indikasi bahwa lewat gambar dapat 

dibangkitkan perasaan dan sikap tertentu dalam diri seseorang. 

Sedangkan fungsi gambar dikaitkan dengan aspek kognisi, seperti 

diutarakan pada sajian deskripsi di muka, yakni bahwa fungsi utama dari 

gambar adalah memberi penjelasan sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman dan ingatan mengenai informasi yang terdapat dalam teks. 

Persoalannya mungkin adalah bagaimana gambar itu dapat 

meningkatkan pemahaman dan ingatan. Secara mudah dapat diberikan 

deskripsi penjelasan bahwa gambar akan memungkinkan pembaca 

mengintepretasikan isi bacaan dengan penuh pengertian, atau dengan 

istilah lain, kata-kata/kalimat dalam teks menjadi lebih bermakna bila 

disertai gambar. Gambar akan mampu menuntun pembaca untuk 

meningkatkan kedalaman analisisnya terhadap informasi yang dipelajari. 

Bahkan menurut Azwar (1993); gambar dapat memberikan kepada 

pmebelajar untuk belajar yang kedua kalinya, yaitu setelah membaca isi 

teks, kemudian menelaah gambar yang menjelaskan isi teks tersebut. 

Semakin banyak terjadi tindak belajar, semakin mendalam pemahaman 

dan ingatan terhadap informasi yang dipelajari. 

Keberadaan gambar illustrasi dalam buku teks akan semakin 

bermakna dan strategis nilainya, manakala diletakkan dalam bingkai 

pendidikan di jenjang sekolah dasar kelas awal. Hal tersebut lebih 

dikarenakan masih terbatasnya kualitas perkembangan psikis individu 

dalam hal kemampuan berfikir abstrak. Beberapa hasil penelitian 

diantaranya sebagaimana diungkapkan oleh Azwar (1993) mengutip 

simpulan pendapat Dal (1976), menunjukkan bahwa gambar akan 

membuat siswa terpengaruh untuk bereaksi dan kemudian menjadi 

pemerhati yang baik, sehinggga diharapkan dapat membantu peningkatan 

perolehan belajar. Ada simpulan penelitian lain juga menunjukkan bahwa 

gambar yang mempunyai daya tarik, secara tak langsung akan 



 

 

memotivasi pembelajar. Sedangkan motivasi merupakan faktor yang 

sangat penting dalam tindak belajar. 

 Dengan memahami nilai strategisnya dari keberadaan gambar 

illustrasi yang terdapat dalam buku teks, khususnya lagi pada jenjang 

sekolah dasar tersebut, maka dapat diungkapkan simpulan bahwa, 

kualitas hasil/perolehan belajar individu yang meliputi baik ranah 

kognitif, efektif, maupun psikomotorik, juga sangat ditentukan oleh 

warna kualitas makna gambar yang terdapat dalam buku teks tersebut. 

Dalam istilah lain dapat dikemukakan bahwa, kualitas output atau 

perolehan belajar individu juga banyak dipengaruhi oleh kualitas makna 

gambar illustrasi yang ada pada buku teks, sebagai salah satu sumber 

belajar atau materi pembelajaran. 

 Bila kenyataan kajian tersebut dikaitkan dengan bahasan konsep 

jender, maka akan menghadirkan konsekuensi logika yang amat positif. 

Dalam pengertian, konsep jender merupakan sebuah sikap kultur kolektif, 

yang ada dalam suatu masyarakat, yang merupakan hasil konstruksi dari 

segala akumulasi proses budaya segala sitem pranata sosial yang ada, 

yang notabene institusi sekolah adalah salah satu bagiannya, beserta 

segala komponen elemennya, yang diantaranya adalah buku teks, dan 

secara spesifik lagi adalah gambar illustrasinya. Gambar illustrasi yang 

menampilkan tentang satu tema kajian perihal sebuah proses sosial, yang 

secara spesifik lagi berkaitan erat dengan kualitas makna hubungan sosial 

laki-laki dan perempuan dalam segala deskripsinya, baik yang 

menyangkut kedudukan dan perannya yang tidak seimbang misalnya, 

maka akan menghasilkan individu sebagai si pembelajar dengan kualitas 

sikap mental yang akan berkecenderungan bias jender. Demikian juga 

sebaliknya, gambar illustrasi pada buku teks yang mencerminkan kualitas 

proses sosial hubungan laki-laki dan perempuan yang seimbang dan 

setara tanpa adanya tendensi muatan pesan makna yang deskriminatif dan 

subordinatif, dan marginalisasi, maka secara tidak langsung akan 

menghasilkan perolehan kualitas sikap mental si pembelajar yang akan 

demikian menghargai semangat kesetaraan jender. 

Kondisi bias jender dalam buku teks Sekolah Dasar tidak bisa lepas 

dari kondisi yang seolah-olah dibentuk oleh ―kebijakan pemerintah‖, 

yakni utamanya melalui buku teks Pendidikan Moral Pancasila. Kondisi 

tersebut memang sudah lama terbentuk, yakni hasil penelitian Logsdon 



  

 

(1985) mengungkapkan bahwa buku teks Pendidikan Moral Pancasila 

kurikulum 1975 sering digambarkan peran jender laki-laki dan 

perempuan dalam kehidupan keluarga ideal cenderung dikuasai oleh 

bapak yang sangat dihormati, ibu tinggal di rumah, di dapur bersama 

anak perempuannya, sedangkan anak laki-laki membantu bapak dalam 

aktivitas-aktivitas ekonomi. 

Hasil penelitian Studi tentang ―Analisis Gambar Illustrasi pada 

Buku Teks Sekolah Dasar Kurikulum 1994‖ (Iriaji, 1998), menunjukkan 

bahwa gambar ilustrasi dalam buku teks SD terbitan DikNas, masih 

banyak yang bermakna bias jender. Dalam kesimpulan dikemukakan 

bahwa kecenderungan gambar illustrasi yang ada pada semua jenjang 

kelas dan pada 7 bidang kajian pembangunan mencerminkan kualitas 

makna yang bias jender. Sebagai contoh gambar illustrasi berobyek 

wanita menunjukkan 89,07% bermakna stereotipi wanita, seperti 

penggambaran sosok wanita yang diberi peran di sektor domestik-

reproduktif, seperti memasak, mencuci, mengasuh anak dan lain 

sebagainya. Kalaupun berperan di sektor publik, posisi wanita masih 

lebih rendah bila dibandingkan dengan pria, misalnya sebagai sekretaris, 

perawat dan sebagainya. Sedangkan 88,24% bermakna stereotipi pria. 

Dalam gambar illustrasi banyak diwujudkan sebagai sosok pria yang 

selalu bekerja/mencari nafkah di sektor publik.  

Fenomena tersebut manakala disimakcermati lebih jauh, ternyata 

bahasa representasi atau tanda-tanda yang digunakan penulis buku teks 

beserta ilustratornya cenderung menonjolkan objek tanda figur 

―perempuan‘, figur ‗laki-laki‘, dan figur ‗perempuan dan laki-laki‘ 

menunjukkan pencintraan makna yang timpang jender antara lain dalam 

bentuk stereotip jender untuk objek perempuan, stereotip jender untuk 

objek laki-laki, dan sterotip jender untuk objek perempuan dan laki-laki. 

Berdasarkan uraian di muka kiranya institusi sekolah perlu 

mendapatkan prioritas perhatian dan penanganan. Hal ini dikarenakan 

institusi sekolah merupakan salah satu pilar vital guna peletakan dasar 

proses tumbuh kembangnya individu, terutama dalam kaitannya dengan 

pembentukan dan internaliasi sikap-sikap sosial. Oleh karena itu perlu 

dilakukan upaya pembongkaran pada segala subsistim pendidikan 

termasuk didalamnya adalah buku teks.  



 

 

Oleh karena itu, upaya analisis gambar ilustrasi pada buku teks SD 

khususnya kelas awal dan upaya merekonstruksi kembali konsep gambar 

illustrasi yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan semangat 

pencerahan jender, merupakan satu hal yang amat mendesak dan 

mendasar. Dengan diungkap ada tidaknya kecenderungan makna bias 

jender pada buku teks SD kelas awal diharapkan akan dicarikan solusi 

penanganan secara lebih konkrit pada penerbitan buku teks. Hadirnya 

gambar illustrasi pada buku teks sekolah dasar yang lebih mencerminkan 

makna kemitrasejajaran, diyakini juga akan ikut turut membentuk 

konstruksi akan paradigma konsep kualitas proses sosial yang lebih setara 

jender di masyarakat yang akan datang. 

Bertolak dari uraian latar belakang dan pernyataan masalah 

(problem statement) di muka, maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

yang pokok, yakni ―Bagaimana kecenderungan makna stereotipe jender 

buku teks sekolah dasar kelas awal?”. Tujuan yang diharapkan dicapai 

dalam penelitian ini sebagai berikut (1) untuk memerikan kecenderungan 

makna stereotipe jender gambar ilustrasi berobjek perempuan pada buku 

teks SD kelas awal; (2) untuk memerikan kecenderungan makna 

stereotipe jender gambar ilustrasi berobjek laki-laki pada buku teks SD 

kelas awal; (3) untuk memerikan kecenderungan makna stereotipe jender 

gambar ilustrasi berobjek laki-laki dan perempuan pada buku teks SD 

kelas awal; (4) untuk memerikan kecenderungan penataan artistik 

(komposisi) gambar ilustrasi pada buku teks SD kelas awal; dan (5) untuk 

memerikan kecenderungan tipologi gambar ilustrasi pada buku teks SD 

kelas awal. 

METODE 

Rancangan penelitian pada tahun pertama merupakan penelitian 

yang menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 

Pendekatan kuantitatif dipakai untuk melakukan survey terhadap buku 

teks yang dikeluarkan oleh sejumlah penerbit dan digunakan oleh 

Sekolah Dasar di Jawa Timur. Menurut Branen (1997: 43) data kuantitatif 

yang dijaring dengan survey dapat memberikan landasan atau baseline 

data bagi tindakan penelitian lanjutan. Selanjutnya buku teks SD kelas 

awal dari suatu penerbit yang bukunya paling banyak dipakai di sekolah 



  

 

Jawa Timur tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi 

(content analysis). Metode analisis isi oleh Arikunto dan Suharsini (1996) 

disebut juga metode Studi Dokumenter merupakan bagian dari penelitian 

deskriptif. Contoh kegiatan analisis isi adalah meneliti dokumen 

(Arikunto, 1996:92). Holsty (dalam Azwar, 1993) mendifinisikan analisis 

isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan 

melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara 

objektif dan sistematis. 

Pada tahap pertama penggunaan analsisi isi melalui pendekatan 

kuantitatif, yaitu untuk menghitung frekuensi munculnya fenomena 

jender yang dikaji/dicermati dalam buku teks dan dianalisis secara 

statistik. Pada tahap tersebut mengkaji gambar ilustrasi ditinjau dari 

kecenderungan representasi atau pesan stereotip jender. Pada tahap kedua 

penggunaan analisis isi melalui pendekatan kualitatif. Menurut Sevilla 

(1993:73) dalam proses analisis isi dengan pendekatan kualitatif 

digunakan untuk menggali data secara lebih mendalam. Analisis isi 

melalui pendekatan kualitatif tersebut dilakukan setelah deskripsi 

pemerian kecenderungan makna stereotipi jender tahap pertama selesai. 

Analisis isi pada tahap kedua dimaksudkan untuk mengkaji lebih 

mendalam hasil kajian analisis isi tahap pertama, yaitu untuk menggali 

dampak kecenderungan makna jender gambar ilustrasi buku teks SD 

kelas awal tersebut ditinjau berdasarkan kajian makna ketimpangan/bias 

jender yang meliputi: subordinasi, marginalisasi dan diskriminasi. 

Sumber data penelitian ini terdiri dari sejumlah buku teks SD kelas 

awal (kelas I dan kelas II), meliputi mata pelajaran PPKnPS, Bahasa 

Indonesia, Matematika dan IPA/Sains dari berbagai penerbit yang 

bukunya banyak beredar dan dipakai di Sekolah Dasar di Jawa Timur. 

Berdasarkan letak wilayah dan tipe kota ditetapkan sampel sekolah secara 

pruporsif yang dianggap mewakili Jawa Timur, yaitu kota Surabaya 

sebagai representasi kota metropolitan, kota Malang sebagai representasi 

kota urban, dan kabupaten Blitar sebagai representasi daerah rural, 

sehingga diperoleh ada 19 sekolah dasar, yaitu 6 sekolah dasar dari kota 

Surabaya terdiri, 7 sekolah dasar dari kota Malang, dan 6 sekolah dasar 

dari kabupaten Blitar. Masing-masing sekolah tersebut mewakili kategori 

kualitas sekolah meliputi: inti, sedang dan imbas.  



 

 

Berdasarkan hasil survey ke sekolah dapat diketahui terdapat 4 

penerbit buku teks yang paling banyak dipakai sekolah di Jawa Timur, 

yaitu penerbit: Erlangga, Yudhistira, Intan Pariwara/Cempaka Putih, dan 

Regina. Dari 4 penerbit tersebut terdapat 26 buku teks yang akan diteliti. 

Setelah dihitung seluruh jumlah gambar ilustrasi berobjek manusia yang 

terdapat dalam buku teks tersebut diperoleh sebanyak 2482 gambar, yang 

terdiri dari: 661 berobjek perempuan, 817 berobjek laki-laki, dan 1004 

berobjel perempuan dan laki-laki. 

Untuk mengumpulkan data tentang kebijakan penggunaan buku 

teks SD di sekolah masing-masing dan mendata tentang nama penerbit, 

pengarang dan ilustrator buku teks SD kelas awal digunakan pedoman 

wawancara terstruktur terhadap Kepala Diknas dan Kepala Sekolah/ 

wakilnya serta guru-guru SD kelas awal di tiga wilayah. Data tentang ada 

tidaknya kecenderungan jender pada buku teks SD kelas awal dikum-

pulkan melalui telaah dokumen yang menjadi kegiatan utama dalam 

penelitian ini. Sedangkan untuk mengetahui permasalahan ketimpangan 

jender dalam gambar ilustrasi buku teks dan menggunakan-nya sebagai 

masukan bagi pengembangan prototipe Pedoman Pembuatan Gambar 

Ilustrasi berperspektif jender yang akan dikembangkan pada tahap 

penelitian berikutnya digunakan metode wawancara informal dengan 

berbagai ahli terkait. 

Data hasil wawancara terstruktur dianalisis secara kuantitatif, yaitu 

dengan teknik analisis ‗distribusi frekuensi‘. Angka frekuensi yang 

diperoleh menunjukkan kecenderungan kebijakan Diknas dan sekolah, 

serta nama-nama penerbit, pengarang dan ilustrator terbanyak yang 

dipakai sekolah. Data hasil telaah dokumen buku teks SD kelas awal 

merupakan kegiatan utama penelitian ini, dianalisis sesuai prosedur 

analisis isi melalui dua tahap, yaitu analisis isi secara kuantitatif dan 

dianjutkan analisis isi secara kualitatif. Uji coba dilakukan oleh dua orang 

rater dengan menggunakan instrumen yang sudah dirancang untuk 

menelaah gambar ilustrasi sebuah buku teks, dilihat degree of agreement 

antar rater, diidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul dalam 

proses ujicoba; dijadikan masukan untuk perbaikan. Proses pengumpulan 

data dilakukan dengan menugasi dua orang rater untuk melakukan telaah 

terhadap gambar ilustrasi buku teks SD kelas awal dari setiap penerbit 

mata pelajaran, yaitu: Bahasa Indonesia, PPKn/IPS, IPA/Sains, dan 



  

 

Matematika; sehingga diperlukan 4 rater secara bergantian. Sedangkan 

data hasil wawancara informal dengan berbagai ahli terkait akan 

dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif 

dan deduktif-komparatif. Proses analisis ini mengikuti prosedur yang 

meliputi: mengorganisasi data, membuat kategori, dan menafsirkan 

(Miles & Hubberman, 1984; Bell, 1992: 103--123). 

HASIL 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah gambar ilustrasi buku 

teks SD kelas awal yang berobjek manusia dari empat mata pelajaran dan 

empat penerbit secara keseluruhan berjumlah 2482 dengan objek laki-laki 

dan perempuan sebanyak 1004 (40%), diikuti objek objek laki-laki 

sebanyak 817 (33%), dan perempuan sebanyak 661 (27%). 

Kecenderungan makna jender dalam gambar ilustrasi berobjek 

perempuan pada empat mata pelajaran dan dari empat penerbit 

menunjukkan kecenderungan makna stereotipe jender perempuan, yakni 

379 (57%) gambar ilustrasi bermakna stereotipe jender perempuan dan 

282 (43%) bermakna tidak stereotipe jender perempuan. Berdasarkan 

kategori mata pelajaran diketahui bahwa 3 buku mata pelajaran, yakni 

PPKn/PS (68%), Matematika (54%), dan Sains/IPA (79%) bermakna 

stereotipe jender perempuan, sedangkan mata pelajaran Bahasa Indonesia 

bermakna tidak stereotipe jender perempuan (53%). Berdasarkan penerbit 

diketahui bahwa dua penerbit, yakni Erlangga (68%) dan Intan 

Pariwara/Cempaka Putih (64%) bermakna stereotipe jender perempuan, 

penerbit Yudhistira (62%) bermakna tidak stereotipe jender perempuan, 

dan penerbit Regina menunjukkan persentase yang sama (50%) antara 

yang bermakana stereotipe jender dengan yang tidak stereotipe jender. 

Berdasarkan jumlah buku teks, menunjukkan bahwa dari sejumlah 25 

buku teks berobjek perempuan terdapat 16 (64%) buku teks yang masih 

cenderung bermakna stereotipe jender perempuan dan sebaliknya hanya 9 

(36%) buku teks yang bermakna tidak stereotipe jender perempuan. 

Kecenderungan makna jender dalam gambar ilustrasi berobjek laki-

laki pada empat mata pelajaran dan dari empat penerbit menunjukkan 

kecenderungan makna stereotipe jender laki-laki, yakni 561 (69%) 

gambar ilustrasi bermakna stereotipe jender laki-laki, 256 (31%) 



 

 

bermakna tidak stereotipe jender laki-laki. Berdasarkan kategori mata 

pelajaran diketahui bahwa 3 buku mata pelajaran, yakni PPKn/PS (78%), 

Matematika (90%), dan Sains/IPA (84%) bermakna stereotipe jender 

laki-laki, sedangkan mata pelajaran Bahasa Indonesia bermakna tidak 

stereotipe jender perempuan (55%). Berdasarkan penerbit diketahui 

bahwa tiga penerbit, yakni Erlangga (73%), Yudhistita (58%), dan Intan 

Pariwara/Cempaka Putih (89%) bermakna stereotipe jender laki-lakit, 

sedangkan Yudhistira (62%) bermakna tidak stereotipe jender laki-laki. 

Berdasarkan jumlah buku teks, menunjukkan dari 24 buku teks berobjek 

laki-laki yang tersebar di empat penerbit, ternyata sejumlah 20 (83%) 

buku teks masih stereotipe laki-laki dan hanya 4 (17%) yang tidak 

stereotipe jender laki-laki. 

Kecenderungan makna jender dalam gambar ilustrasi berobjek laki-

laki dan perempuan pada empat mata pelajaran dan dari empat penerbit 

menunjukkan kecenderungan makna stereotipe jender laki-laki dan 

perempuan, yakni 394 (35%) gambar ilustrasi bermakna stereotipe jender 

laki-laki dan perempuan dan 610 (65%) bermakna tidak stereotipe jender 

laki-laki dan perempuan. Berdasarkan kategori mata pelajaran diketahui 

bahwa 4 buku mata pelajaran, yakni PPKn/PS (52%), Bahasa Indonesia 

(69%), Matematika (88%), dan Sains/IPA (65%) bermakna tidak 

stereotipe jender laki-laki dan perempuan. Berdasarkan penerbit diketahui 

bahwa empat penerbit, yakni Erlangga (67%), Yudhistita (61%), dan 

Intan Pariwara/Cempaka Putih (56%), dan Regina (57%) bermakna tidak 

stereotipe laki-laki dan perempuan. Berdasarkan jumlah buku teks 

berobjek laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwa dari dari 26 buku 

teks yang diteliti terdapat ada 13 (50%) buku teks yang masih stereotipe 

jender dan separuh 13 (50%) buku teks lainnya tidak stereotipe jender. 

Secara kualitataif dapat diungkap bahwa pada buku teks SD kelas 

awal ternyata masih banyak ditemukan gambar ilustrasi dalam bentuk 

pesan visual yang mengilustrasikan aktivitas peran sosial anggota 

keluarga cenderung representasi aktivitas perempuan di sektor domestik 

yang merupakan manifesto sebagai sosok insane second sex. Hal tersebut 

tampak dengan jelas pengedepanan aspek peran perempuan yang 

cenderung bersifat reproduktif, misalnya seputar pengurusan keluarga 

seperti: memasak, mencuci, merawat anak, belanja sayuran, menyeterika 

dan sebagainya. 



  

 

Berikut merupakan representasi gambar ilustrasi mata pelajaran 

Pengetahuan Sosial dari penerbit Erlangga berobjek perempuan yang 

cenderung stereotipe jender domestikisasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B  C 

Gambar 1 Ilustrasi Berobjek Perempuan 

Contoh gambar ilustrasi tersebut dapat dimaknai bahwa 

karakteristik makna kualitas kedudukan dan peran perempuan dalam 

representasi gambar ilustrasi berobjek perempuan masih cenderung 

menunjukkan objek tanda berupa figur perempuan sebagai sosok yang 

terkooptasi oleh semacam pembakuan peran jender sosial, yaitu berperan 

di seputar kegiatan yang bersifat reproduktif. Kerja yang bersifat 

reproduktif tersebut secara tradisional selalu dilakukan oleh para ibu 

(perempuan) di sektor domestik/rumah tangga. Dalam referensi feminis-

me tipologi kerja tersebut diberi istilah domestikisasi (domestication) 

atau penghibur rumah tangga (housewifzation) perempuan. 

Jenis aktivitas kerja yang bersifat reproduktif di dalam rumah 

tangga cukup banyak dijumpai pada gambar ilustrasi buku teks SD mata 

pelajaran PPKnPS kelas I dan II oleh penerbit Erlangga, Cempaka Putih 

dan Regina; Bahasa Indonesia kelas I oleh penerbit Intan Cempaka Putih, 

kelas II oleh penerbit Erlangga dan Yudhistira, Matematika kelas II oleh 

penerbit Erlangga dan Yudhistira; dan Sains/IPA kelas I oleh penerbit 

Erlangga dan Yudhistira. Gambar ilustrasi tersebut antara lain berupa 

pekerjaan pengasuhan anak/perawatan anak dan pekerjaan untuk 



 

 

kepentingan penyiapan makanan dan minum anggota keluarga yang 

merupakan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dalam lingkup rumah 

tangga.  

Domestikisasi perempuan dalam rumah tangga yang tergambar 

pada gambar ilustrasi menampakkan bahwa perempuan diilustrasikan 

sebagai sosok second class yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, 

yaitu tugasnya harus melayani mulai dari urusan dapur, sumur, dan kasur, 

sedangkan kaum laki-laki berkedudukan lebih tinggi yang senantiasa 

harus dilayani. 

Representasi gambar ilustrasi berobjek laki-laki pada mata 

pelajaran Pengetahuan Sosial yang cenderung stereotipe jender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A B C 

Gambar 2 Gambar Ilustrasi Berobjek Laki-laki 

Contoh gambar ilustrasi tersebut masih cenderung menunjukkan 

objek tanda berupa figur laki-laki sebagai sosok dengan peran-peran 

sosial yang sifatnya publik dan bermakna produktif. Peran publik 

maksudnya adalah peran yang di dalamnya terkait dengan posisi 

kedudukan yang diemban seseorang di luar kehidupan rumah tangga atau 

di masyasrakat dengan konsekuensi tanggungjawab yang lebih berat. 

Sebagai implikasi peran publik tersebut bersifat produktif atau 

mendatangkan keuntungan dari sisi material dibandingkan peran 

domestik reproduktif. Di lingkungan kerja profesional dengan sistem 

masyarakat patriarkhis, peran publik-produktif sering dipercayakan pada 

laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar ilustrasi pada buku teks 

yang menggambarkan sosok anak laki-laki dengan jenis kesukaan barang 



  

 

mainan mobil-mobilan, bola dan sejenisnya yang merupakan cerminan 

anak laki-laki tersebut nanti misalnya akan menjadi seorang pekerja di 

perusahaan mobil atau pemain bola sehingga akan mendapatkan 

keuntungan berupa gaji. Demikian juga gambar ilustrasi anak laki-laki 

yang belajar tekun menggambarkan sosok anak laki-laki yang lebih diberi 

kesempatan belajar untuk nantinya dapat melanjutkan studi dan bisa 

mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan uang. 

Sebaliknya pemaknaan perempuan sebagai sosok makhluk second 

sex di hadapan laki-laki, menyebabkan perempuan tidak layak 

diilustrasikan berperan sebagai anak yang boleh memilih mainan yang 

biasa dimiliki laki-laki atau penggambaran perempuan yang belajar 

tekun. 

Representasi gambar ilustrasi berobjek laki-laki dan perempuan 

pada mata pelajaran Pengetahuan Sosial yang cenderung stereotipe 

jender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B C 

Gambar 3 Gambar Ilustrasi Berobjek Laki-laki dan Perempuan 

Contoh tersebut menggambarkan bahwa karakteristik makna 

kualitas kedudukan dan peran laki-laki dalam representasi gambar 

ilustrasi berobjek laki-laki dan perempuan masih ada yang cenderung 

menunjukkan objek tanda berupa figur laki-laki sebagai sosok dengan 

peran-peran sosial yang sifatnya lebih tinggi dibanding perempuan 

dimana perempuan sebagai subordinasi dari laki-laki. Bentuk subordinasi 

terhadap perempuan menempatkan perempuan pada berbagai posisi yang 

tidak penting, karena perempuan dianggap berkecenderungan 

irasional/emosional, sehingga tidak bisa ditampilkan sebagai pengambil 



 

 

keputusan. Pada kegiatan dalam keluarga, perempuan sering ditempatkan 

pada posisi yang kurang penting, seperti pada aktivitas layanan rumah 

tangga banyak dijumpai perempuan cenderung sebagai pelayan keluarga 

khususnya suami, sedangkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang 

dominan menentukan segala keputusan dalam keluarga. Perempuan 

dianggap tidak layak diberi kesempatan dan peran ikut dalam mengambil 

keputusan dalam rumah tangga.  

Demikian juga gambar 3B menggambarkan bahwa peran laki-laki 

lebih superior dibanding perempuan. Objek laki-laki yang diilustrasikan 

tersebut tampak aktif mengikuti pelajaran, artinya digambarkan 

mendominasi pelajaran, karena dianggap laki-laki lebih cerdas yang 

nantinya bisa berperan di sektor publik. Sedangkan gambar 3C, meskipun 

ada perempuan bekerja disektor publik namun posisinya masih pada 

tataran rendah yaitu sebagai kasir dan bukan pemilik toko misalnya. 

Berdasarkan temuan hasil pengamatan terhadap gambar ilustrasi 

tersebut, dapat dikemukakan bahwa apa yang terjadi dalam dunia 

pendidikan, terkait dengan justifikasi penempatan peran laki-laki yang 

cenderung pada ranah publik-produktif, lebih dominan dan/atau superior, 

jika dirunut dalam konteks kebudayaan masyarakat yang patriarkhis 

memang lebih disebabkan oleh adanya spirit nilai-nilai stereotipe jender 

maskulinitas yang selama ini berkembang, diinternalisasikan, diyakini, 

dan bahkan diestafetkan antar generasi dari waktu ke waktu. Demikian 

juga sebaliknya ada justifikasi penempatan peran perempuan yang 

cenderung di ranah domestik-reproduktif. 

Nilai maskulinitas menganggap laki-laki sebagai sosok yang 

rasional, tegar, kuat, mandiri, serta tegas, sebaliknya nilai-nilai 

feminimitas yang dilekatkan secara sosial kepada perempuan dianggap 

sebagao sosok yang emosional, lemah, halus, tergantung, tidak tegas, dan 

submisif. Padahal nilai-nilai tersebut sebenarnya adalah lebih bersifat 

konstruksi sosial dan karenanya bukan sebagai kodrat Tuhan. Artinya 

baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya sama-sama berpotensi 

untuk memiliki sifat-sifat baik maskulin maupun feminimitas. Dalam 

masyarakat dapat dijumpai bukti ada masyarakat laki-laki yang sangat 

emosional, dan sebaliknya ada banyak perempuan yang sangat rasional. 

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa ekspresi media gambar 

ilustrasi memanfaatkan nilai-nilai stereotipe maskulinitas laki-laki, 



  

 

sehingga memvisualisasikan sosok laki-laki sebagai penanda dalam 

representasi gambar ilustrasi pada buku teks SD lebih bermakna subjek 

tanda dengan peran-peran yang cenderung publis-produktif, dan 

bukannya objek tanda sebagaimana yang terjadi pada sosok perempuan. 

Kecenderungan penataan artistik dan tipologi gambar ilustrasi 

buku teks sd kelas awal, secara umum dapat dikatakan bahwa gambar 

ilustrasi yang dibuat oleh empat penerbit cukup menampakkan karakter 

tipologi gambar yang dibuat menunjukkan karakter tipologi gambar 

untuk konsumsi anak-anak SD kelas awal. Hal ini tampak dari ciri-ciri 

yang antara lain: (1) gambar sederhana, (2) menggunakan garis-garis 

linier, (3) gambar realistis semi dekoratif, (4) bentuk gambar kekanak-

kanakan, dan (5) warna yang dipilih yang menarik atau menyolok; namun 

dari segi komposisi objek atau penataan dengan teks yang disertai ada 

beberapa kecenderungan belum ditata secara harmonis. 

Namun berdasarkan sudut pandang estettisisme dan sensitivitas 

ketidakadilan jender bagi perempuan, beberapa temuan yang telah 

diuraikan dimuka menggambarkan representasi bahasa gambar ilustrasi 

yang banyak memakai sistem tanda berupa figur perempuan masih 

cederung bermakna stereotipe jender, subordinasi dan diskriminasi. 

Secara semiotis menghadirkan kualitas perwujudan nilai estetika gambar 

ilustrasi tersebut dalam kategori ‗estetisisme‘. Kecenderungan preskripsi 

gambar ilustrasi pada buku teks SD yang manipulatif dan dehumanitatif 

berangkat dari pandangan sepihak sistem sosial, budaya, dan ekonomi 

untuk mengestafetkan konstruk tersebut ke generasi berikutnya. 

Akibatnya masih banyak masyarakat terjebak dalam sistem sosial, budaya 

dan ekonomi yang menomorduakan perempuan, sehingga menyebabkan 

ketidakadilan jender yang masih terdapat pada representasi gambar 

ilustrasi pada buku teks SD kelas awal. Artinya pengekspresian karya 

desain dalam hal ini gambar ilustrasi cenderung terpisah antara sifat-sifat 

estetisnya dengan sifat baik, sejati, dan yang suci.  

 

 



 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Hasil analisis data mengungkapkan bahwa: (1) jumlah keseluruhan 

gambar ilustrasi buku teks SD kelas awal dari empat mata pelajaran dan 

empat penerbit sebanyak 2482 gambar, ternyata terdapat 1334 (54%) 

cenderung bermakna stereotipe jender dan sebanyak 1148 (46%) 

cenderung bermakna tidak stereotipe jender, (2) gambar ilustrasi berobjek 

perempuan sebanyak 661 gambar, ternyata terdapat 379 (57%) cenderung 

bermakna stereotipe jender perempuan dan sebanyak 282 (43%) 

cenderung bermakna tidak stereotipe perempuan, (3) gambar ilustrasi 

berobjek laki-laki sebanyak 817 gambar, ternyata terdapat 561 (69%) 

cenderung bermakna stereotipe jender laki-laki dan sebanyak 256 (39%) 

cenderung bermakna tidak stereotipe laki-laki, (4) gambar ilustrasi 

berobjek laki-laki dan perempuan sebanyak 1004 gambar, ternyata 

terdapat 396 (35%) cenderung bermakna stereotipe jender laki-laki dan 

perempuan, dan sebanyak 610 (65%) cenderung bermakna tidak 

stereotipe laki-laki dan perempuan, (5) Gambar ilustrasi yang terdapat 

pada buku teks SD kelas awal ada kecenderungan muatan eksploitasi 

stereotipe domestikisasi perempuan, baik pada lingkungan domestik 

(rumah tangga) maupun pada lingkungan publik, dan (6) penataan artistik 

dan tipologi gambar ilustrasi pada buku teks SD kelas awal yang 

dilakukan oleh berbagai penerbit cukup bervariasi, yakni terdapat bentuk 

gambar cenderung sederhana, realistis semi dekoratif, dan cenderung 

memakai garis linier sudah menyesuaikan dengan tipologi dunia anak-

anak, namun dari segi komposisi objek atau penataan dengan teks yang 

disertai ada beberapa kecenderungan belum ditata secara harmonis. 

Saran 

Berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan masih 

banyaknya kecenderungan gambar ilustrasi bermakna stereotipe jender 

pada buku teks SD kelas awal, perlu diupayakan peningkatan apresiasi 

terhadap wawasan jender bagi para penyusun buku teks, ilustrator buku 

teks, dan para pengguna buku teks (Diknas wilayah sebagai pengambil 

kebijakan, Kepala Sekolah, dan Guru). 



  

 

Berdasarkan analisis secara kualitatif menunjukkan adanya makna 

dan nilai strategis serta dampak gambar ilustrasi bagi perkembangan 

kepribadian anak (individu, sosial, dan budaya), maka perlu 

dikembangkan beberapa perangkat upaya pencerahan jender dalam dunia 

pendidikan yang meliputi pengembangan: (1) Buku Pedoman Pembuatan 

Gambar Illustrasi berperspektif jender untuk SD kelas awal bagi 

penyusun buku teks dan illustrator, (2) CD interaktif pemahaman gambar 

illustrasi berwawasan jender bagi para pengambil kebijakan, (3) CD 

presentasi sosialisasi model pedoman pembuatan gambar illustrasi bagi 

fasilitator, dan (4) prototipe contoh buku teks SD kelas awal berwawasan 

jender. 

Bagi Direktorat Jendral Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap gambar 

ilustrasi pada buku teks SD kelas awal yang selama ini dipakai guna 

kemungkinan menetapkan dalam pengadaan buku teks SD kelas awal 

dengan gambar ilustrasi yang lebih mencerminkan muatan makna 

perspektif jender. 

Bagi ilustrator buku teks SD, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

bahan masukan pada upaya internalisasi dinamika konsep jender, 

sehingga akan mempengaruhi kualitas perancangan gambar ilustrasi yang 

semakin sejalan dengan semangat pencerahan jender. 

Bagi Pusat Studi Wanita di perguruan tinggi atau khususnya bagi 

para pemerhati peneliti kajian jender, hasil penelitian ini dapat 

ditindaklanjuti dengan penelitian lanjut tentang pengembangan buku 

pedoman perancangan gambar ilustrasi yang mencerminkan muatan 

makna kesetaraan dan berkeadilan jender sebagai wujud kepedulian nyata 

terhadap masalah-masalah mendasar problem jender, khususnya 

dilingkup dunia pendidikan yang notebene merupakan salah satu wacana 

yang relatif strategis dalam bingkai kinerja pembangunan. 
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Model Struktur Percakapan dalam 

Interaksi Sosial Antar Balita 

Dewi Pusposari 

Nurchasanah 

Abstraks: Conversation among children has specific 

characteristic. For the sake of the development of language theory, 

characteristic of conversation among children will be analyzed 

based an the structure, mode of communication, purpose, and 

setting underlying the conversations structure. The analysis of 

conversation used qualitative design and the result shows that the 

structure element of conversation among children has category 

variety of (1) inisiation; (2) response; (3) feed back/follow-up; (4) 

response as inisiation; (5) informative; and (6) reinisiation; while, 

the pattern has category variety of (1) informative (inf); (2) 

response inisiation (IR); and (3) response inisiation (IR/IR). Such 

conversation structure is influenced the underlying mode, purpose, 

and setting. 

Key words: conversation structure and social interaction 

Hidup bersama antarmanusia berlangsung dalam berbagai bentuk 

interaksi dan berbagai jenis situasi. Surakhmad (1984) mengatakan 

bahwa proses interaksi dimungkinkan karena ada kenyataan bahwa 

manusia adalah mahkluk yang memiliki sifat sosial yang besar. 

Dilihat dari sarananya, interaksi dapat dibedakan menjadi interaksi 

verbal dan nonverbal. Interaksi verbal menggunakan bahasa sebagai 

sarananya dan interaksi nonverbal menggunakan kode-kode tertentu 

selain bahasa sebagai sarananya. Dilihat dari segi pelakunya, interaksi 

dapat dibedakan antara lain menjadi interaksi kelas dan sekolah serta 

interaksi keluarga dan masyarakat (Sampson, 1976). 

Dewi Pusposari dan Nurchasanah adalah dosen Jurusan Sastra Indonesia Fakultas 

Sastra Universitas Negeri Malang 



  

 

Interaksi keluarga dan masyarakat terbentuk oleh situasi khusus 

yang berbeda dengan situasi dalam interaksi kelas dan sekolah. Interaksi 

kelas dan sekolah bersifat formal, sedangkan interaksi keluarga dan 

masyarakat bersifat nonformal. Dalam situasi nonformal, balita sering 

menjalin interaksi dengan sesamanya. Interaksi yang terjadi dalam situasi 

nonformal inilah yang dalam penelitian ini disebut interaksi sosial. 

Bahasa dan kode-kode tertentu selain bahasa, misalnya mimik, gerak 

anggota badan, dan sebagainya sering dimanfaatkan sebagai sarana 

interaksi sosial antarbalita. Interaksi sosial antarbalita ini terjadi 

dengan tujuan khusus yang biasanya berkaitan dengan minat, 

harapan, dan kesenangan sesuai dengan tingkat perkembangan 

psikologi mereka. Bahasa yang digunakannya pun memiliki 

karakteristik khas yang berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh 

orang dewasa, baik kosakatanya, kalimatnya, maupun gaya 

pengungkapannya.  

Berdasarkan pengamatan sementara peneliti, karakteristik bahasa 

anak-anak ini mulai dikenali sejak mereka mampu berbahasa. 

Umumnya, anak-anak mulai bisa berbahasa menginjak umur dua 

tahun. Pada saat itu, mereka mulai dapat mengucapkan atau 

menirukan satu kata yang berupa satu suku kata saja, misalnya kata 

bu, mam, pak atau pa. Kata-kata yang diucapkannya adalah kata-kata 

yang sering diucapkan maupun dilatihkan oleh orang-orang 

terdekatnya, misalnya anggota keluarga. Menginjak umur dua 

setengah tahun mereka sudah mampu mengucapkan satu kata yang 

terdiri atas dua suku kata atau lebih, seperti ibuk, mama, papa, bapak, 

dan sebagainya. Anak-anak baru bisa membuat kalimat dalam 

percakapan antarsesamanya umumnya pada umur tiga tahun. Pada 

saat ini, anak-anak sudah mulai bisa membuat berbagai macam 

kalimat. Kalimat-kalimat yang mereka hasilkan dalam percakapan 

tentu memiliki karakteristik yang khas, khususnya dari segi struktur 

modelnya karena percakapan itu terjadi dalam setting dan tujuan 

tertentu. Pengamatan sementara di atas belum bisa diyakini 

kebenarannya jika belum dibuktikan melalui prosedur yang dapat 

dihandalkan secara teoritis maupun metodologis. Karena itu, peneliti 

berusaha membuktikannya melalui penelitian ini. 



 

 

Karakteristik bahasa anak-anak, khususnya balita memegang peranan 

penting bagi penentuan kebijakan sekolah. Karakteristik bahasa 

mereka dapat dimanfaatkan sebagai dasar penentuan dan 

pengembangan kurikulum, penentuan materi dan strategi belajar, 

serta evaluasi pembelajaran. Untuk kepentingan pengembangan ilmu, 

secara teoritis dapat memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan 

bahasa, khususnya sosiologistik dan teori perkembangan bahasa 

anak.  

 Bahasa anak-anak mudah dikenali saat terjadi interaksi 

antarmereka. Sampson (1976) mengungkapkan bahwa dalam interaksi 

terjadi kontrak antarindividu dengan memanfaatkan media verbal maupun 

nonverbal, atau gabugan keduanya. Edmonson (1981) juga mengatakan 

bahwa sarana/media interaksi merupakan salah satu komponen interaksi 

selain komponen yang lain, misalnya giliran bicara dan urutan yang 

relevan. 

 Dalam interaksi sosial antarbalita, tampaknya kehadiran sarana 

mendominasi kegiatan interaksi. Jika diamati, interaksi antarbalita di 

lingkungan kita selalu memanfaatkan sarana sebagai fokus kegiatan 

interaksi, misalnya anak memiliki hobi membawa mainan boneka, motor-

motoran, atau yang lainnya. Mainan yang mereka bawa akan menjadi 

sarana interaksi, bahkan menjadi topik pembicaraan dalam interaksi. 

 Menurut teori konstruktivisme (Vygotsky), mainan merupakan 

sarana yang dapat membentuk struktur mental anak. Bahkan Vygotsky 

(dalam Van Horn, dkk, 1993) mengatakan bahwa permainan merupakan 

kreasi situasi imajinatif yang menjembatani anak dengan dunia luar 

(masyarakat). Melalui permainan anak dapat belajar mengatasi kesulitan 

yang dihadapi. 

 Interaksi antar balita biasanya terjadi dalam setting yang tidak jauh 

dari lingkungan keluarga dan sekolah. Setting ini mempunyai pengaruh 

besar dalam interaksi mereka karena setting merupakan bagian dari 

komponen interaksi, termasuk salah satu unit peristiwa interaksi selain 

unit situasi dan unit tindak komunikasi (Saville – Troike 1986) 

 Interaksi antarbalita sering diwujudkan dalam bentuk percakapan 

(komunikasi). Kegiatan komunikasi ini memiliki tujuan/fungsi tertentu. 

Ervin- Tripp (1985) memandang bahwa fungsi interaksi – dalam bentuk 

percakapan-- merupakan efek tindakan pembicara. Dengan menggunakan 



  

 

sudut pandang respon pendengar terhadap pembicara, dia membagi 

fungsi ini menjadi enam macam, yaitu (1) untuk meminta informasi, 

layanan, dan jasa: (2) untuk meminta respon sosial, baik yang bersifat 

eksplisit maupun implisit yang dapat berupa tepuk tangan, kata-kata 

simpatik, tawa, rangkulan, atau respon yang menunjukkan kemarahan; (3) 

untuk menyampaikan informasi atau interpretasi; (4) untuk menyampai-

kan ekspresi monolog, ekspresi kegembiraan, marah, ngudo roso, atau 

komat-kamit; (5) untuk keperluan rutin/keseharian yang dapat berupa 

persetujuan, ucapan terima kasih, permaafan atau pemberian layanan; dan 

(6) untuk menghindari percakapan yang membosankan atau basa basi. 

 Dalam kaitannya dengan percakapan ini, Mastutik (1995) yang 

mengutip pendapat Brown dan Yule mengatakan bahwa berdasarkan 

beberapa kepustakaan, percakapan termasuk salah satu jenis wacana, 

yaitu wacana interaksional. Percakapan itu terjadi dalam interaksi timbal 

balik antara penutur (penyapa) dan penerima tutur (pesapa). Dengan 

memperhatikan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa percakapan 

termasuk salah satu komponen interaksi. 

 Sebagai wacana interaksional, percakapan dilakukan untuk 

meningkatkan hubungan sosial dalam masyarakat. Hubungan antar-

sesama bisa terjalin dengan baik melalui percakapan. Ini pun terjadi pada 

anak-anak. Sarana yang mereka manfaatkan untuk itu adalah percakapan. 

Interaksi mereka dengan orang lain biasanya diwujudkan dalam bentuk 

kegiatan bertanya. Dengan pertanyaan, mereka akan mendapatkan 

sesuatu yang mereka inginkan. 

 Brown dan Yule (1983) menambahkan bahwa percakapan ter-

golong dalam penggunaan bahasa yang bersifat interpersonal. Pengguna-

an bahasa itu bertujuan menciptakan hubungan antarpersonal dengan 

penuh rasa persahabatan. 

 Percakapan memiliki karakteristik tertentu. Cook (1989) 

menjelaskan bahwa percakapan dapat dikenali dari ciri-ciri berikut: (1) 

pembicaraan dalam percakapan bukan dalam tugas praktis; (2) peserta 

percakapan tidak mempunyai kekuatan untuk saling memaksa; (3) jumlah 

peserta percakapan merupakan kelompok kecil; (4) pergantian tutur 

terjadi dalam waktu singkat; dan (5) pembicaraan ditujukan pada mitra 

tutur, bukan orang lain di luar kelompoknya.  



 

 

 Berkaitan dengan peserta percakapan ini, ada beberapa tugas yang 

perlu diperhatikan. Agar percakapan dapat berlangsung dengan baik, 

pemeran percakapan harus bisa memelihara percakapan mereka. Masing-

masing pemeran, penutur dan lawan tutur, harus mengetahui tugas 

mereka. Penutur memiliki tugas yang berbeda dengan tugas lawan tutur. 

Berkaitan dengan tugas-tugas pemeran percakapan itu, Keenan dan 

Schieffclin (dalam Rani, 1992) mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

(1) tugas penutur adalah (a) harus mengucapkan ujaran dengan jelas; (b) 

harus menyelamatkan perhatian lawan tutur; (c) harus menyediakan 

informasi yang memadai bagi pendengar untuk merekontruksi hubungan 

semantis antara referensi dan topik serta (2) tugas lawan tutur adalah (a) 

memperhatikan ujaran penutur; (b) memahami ujaran pembicara 

(penutur; (c) mengidentifikasi objek, individu, ide, peristiwa, dan lain-

lain yang mempunyai peranan dalam menentukan topik; dan (d) 

mengidentifikasi hubungan semantis antara referensi dan topik. Jika 

masing-masing pemeran dapat memenuhi tugas-tugas mereka sebagai-

mana yang digambarkan Kcenan dan Schieffelin di atas, maka 

percakapan itu akan berlangsung dengan baik. 

 Sementara itu, Grice (dalam Richards dan Schmid, 1983) 

mengemukakan, untuk memelihara percakapan agar dapat berlangsung 

sesuai dengan yang diharapkan, ada beberapa hal yang perlu diperhati-

kan. Grice (dalam Richard dan Schmid, 1983) mengemukakan panduan 

yang terkenal dengan nama maxim of cooperative behavior yang 

memiliki empat prinsip berikut ini (1) prinsip kuantitas, artinya hanya 

mengatakan sesuai yang diperlukan; (2) prinsip kualitas, artinya 

mengatakan yang benar saja; (3) prinsip relasi, artinya hanya mengatakan 

yang sesuai dan berhubungan dengan yang dibicarakan; dan (4) prinsip 

cara, artinya mengatakan dengan cara yang jelas, sederhana, ringkas, 

runtut, dan tak taksa/ 

 Bila dilihat dari model strukturnya (pola atau urutan pergantian 

peserta percakapan dalam melaksanakan tukar menukar informasi), 

percakapan dapat dikenali dari dua sisi. Pertama, dari sisi unsurnya. 

Kedua, dari sisi polanya. Struktur percakapan bila dilihat dari unsurnya 

diawali oleh adanya pemicu atau inisiasi yang berfungsi sebagai pembuka 

interaksi (disimbolkan I). Pemicu itu diikuti oleh sebuah tanggapan atau 

respon (disimbolkan R). Tanggapan bisa berupa tindak verbal atau 



  

 

nonverbal. Tanggapan itu dapat juga diikuti tindak lain sebagai lanjutan 

atau balikan (feedback yang disimbolkan F). Lanjutan bersifat manasuka. 

Oleh karena itu, Stubbs merevisi struktur pertukaran yang dikemukakan 

oleh Sirclair dan Coulthard (dalam Arifin dan Abdul Rani, 2001) menjadi 

[IR (F)], artinya pemicu diikuti oleh tanggapan dan mungkin diikuti oleh 

lanjutan yang bersifat manasuka. 

 Dengan mempertimbangkan pemikiran di atas, penelitian ini 

bertujuan mendeskripsikan (1) model struktur percakapan dalam interaksi 

sosial antarbalita dilihat dari unsur dan polanya; (2) sarana yang melatar-

belakangi terjadinya percakapan dalam interaksi sosial antarbalita; (3) 

tujuan yang melatarbelakangi terjadinya percakapan dalam interasi sosial 

antarbalita; dan (4) setting yang melatarbelakangi terjadinya percakapan 

dalam interaksi sosial antarbalita. 

 Dengan dasar tujuan itu diharapkan hasil penelitian ini akan 

bermanfaat bagi pengembangan teori bahasa, khususnya sosiolinguistik 

dan perkembangan bahasa anak. 

METODE 

 Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan subjek anak-

anak balita yang tinggal di Malang. Subjek penelitian dibatasi pada anak 

yang sudah mulai dapat berbahasa Indonesia (2--5 tahun). Data penelitian 

berupa struktur percakapan antarbalita dalam interaksi sosial yang dilatar-

belakangi oleh sarana, tujuan, dan setting tertentu. Data dikumpulkan 

dengan teknik observasi langsung dengan instrumen pokok peneliti 

sendiri dibantu dengan tape recorder dan tabel pengumpulan data. Data 

yang terkumpul dianalisis dengan panduan analisis Stubbs dengan 

prosedur (1) pengecekan keabsahan data; (2) pentranskripsian data dalam 

tabel transkripsi data; (3) pengklasifikasian dan pengkodean data; (4) 

pengidentifikasian data; (5) penganalisisan data dari segi unsur struktur 

dan polanya berdasarkan panduan analisis Stubbs; (6) penentuan hasil; 

dan (7) penginterpretasian hasil. 

HASIL 



 

 

 Sesuai dengan tujuan penelitian, ada empat hal yang dikemukakan 

sebagai hasil penelitian. Masing-masing diuraikan berikut ini. 
 

Model Struktur Percakapan Antarbalita 

 Model struktur percakapan antarbalita dapat dilihat dari unsur 

struktur maupun polanya. Keduanya diuraikan sebagai berikut. 

Unsur Struktur Percakapan Antarbalita 

 Dari segi unsur strukturnya, percakapan antarbalita terdiri atas 

unsur (1) inisiasi (I) yang memiliki variasi jenis pertanyaan, sapaan, 

perintah, ajakan, keluhan, permintaan, dan ekspresi kemampuan; (2) 

respon (R) yang memiliki variasi jenis tindakan, pernyataan, ajakan, 

jawaban, nasihat, keluhan, larangn, permintaan, ekspresi kemampuan, 

informasi, dan respon kosong; (3) balikan/lanjutan (F) yang berupa 

informasi disertai ungkapan perasaan; (4) respon sebagai inisiasi (RI) 

yang memiliki variasi jenis pertanyaan, perintah, informasi, keluhan, 

ajakan, pernyataan, jawaban, nasihat, penolakan, penerimaan, permin-

taan, larangan, ungkapan perasaan, tindakan, ekspresi bunyi; (5) infor-

matif (Inf) yang berbentuk informasi; dan (6) reinisiasi (Ir) yang memiliki 

variasi jenis perintah, pertanyaan, informasi, tindakan, dan keluhan. 

Sementara itu, pola struktur percakapan antarbalita terklasifikasi atas tiga 

kategori, mencakup (1) pola informatif (Inf) yang terdiri atas [Inf (R ) ], 

[Inf (R Ir R )], dan [ Inf (RI / RI)]; (2) pola inisiasi respon (IR) yang 

terdiri atas [IR] dan [IR (Ir R)]; dan (3) pola inisiasi respon - sebagai - 

inisiasi respon (IR / IR). Masing-masing unsur struktur dijelaskan dan 

diberi contoh berikut. 

Inisiasi (I) 

 Dalam percakapan antarbalita terdapat unsur percakapan yang 

dikategorikan sebagai inisiasi, yaitu ujaran yang berfungsi sebagai 

pemicu ujaran berikutnya. Inisiasi ini merupakan bagian awal ujaran yagn 

memicu munculnya ujaran lain dalam sebuah percakapan. Inisiasi 

memiliki ciri (1) memprediksi ujaran lain; (2) berfungsi sebagai pemicu; 



  

 

(3) tidak dapat diprediksi oleh ujaran sebelumnya; dan (4) tidak dapat 

menduduki bagian akhir ujaran. 

Karena inisasi berada di awal percakapan, maka secara semantis 

dapat dipahami tanpa diketahui ujaran sebelumnya. Makna inisiasi dapat 

dipahami tanpa diketahui ujaran yang mendahuluinya. 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa ujaran dalam percakapan 

antarbalita yang tergolong inisiasi memiliki variasi (1) pertanyaan; (2) 

sapaan; (3) perintah; (4) ajakan; (5) keluhan; (6) permintaan; dan (7) 

ekspresi kemampuan.  

 Sebagai contoh, ujaran yang tergolong inisiasi dapat dilihat pada 

kutipan berikut. 

Kutipan (I)  

Lintang  : ― Mana Capa, Mana Capa?‖ 

Syafa : (mendekat, diam)  

Kutipan (1) yang tercetak miring di atas menduduki inisiasi dalam 

bentuk pertanyaan. Pertanyaan itu diungkapkan Lintang karena dia ingin 

mencari Capa walaupun Syafa yang dipanggil Capa tidak menjawab 

dalam bentuk ujaran. 

Respon (R) 

Salah satu unsur percapakan dalam interaksi antarbalita adalah 

respon. Respon merupakan tanggapan dari inisiasi, baik inisiasi lanjutan 

maupun respon sebagai inisiasi. Sebuah ujaran menduduki posisi respon 

jika memiliki ciri (1) dapat diprediksikan oleh ujaran yang mendahului (+ 

terprediksikan); (2) dapat menduduki penutup pada akhir pertukaran (+ 

terminal); (3) tidak dapat memprediksikan ujaran yang mengikuti (- 

memprediksikan); dan (4) tidak dapat menduduki pemicu atau pembuka 

pertukaran ( -I ). 

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa ujaran yang 

menduduki kategori respon dalam percakapan antarbalita memiliki jenis 

(1) tindakan; (2) pernyataan; (3) ajakan; (4) jawaban; (5) nasihat; (6) 

keluhan; (7) larangan; (8) permintaan; (9) ekspresi kemampuan; (10) 

informasi; dan (11) respon kosong.  



 

 

Sebagai contoh, ujaran yang menduduki respon terlihat pada 

kutipan berikut. 

 
Kutipan ( 2) 

Syafa  : ―Tang, sepedaan, tak pegangi!‖ 

Lintang  : (menggelengkan kepala)  

Kutipan (9) yang tercetak miring merupakan respon tindakan. 

Lintang tidak menanggapi ajakan Syafa untuk bersepeda dalam bentuk 

ujaran, tetapi dia menanggapinya dalam bentuk tindakan gelengan kepala 

yang berarti menolak ajakan Syafa, bukan berbentuk ujaran. Respon 

tindakan ini ada juga yang berbentuk penerimaan, berarti lawan tutur 

menerima apa ang diinginkan penutur.  

Lanjutan/Balikan (F) 

Dalam percakapan antarbalita, salah satu unsurnya berbentuk 

balikan/lanjutan, yaitu ujaran yang difungsikan sebagai balikan / lanjutan 

atas respon yang disebabkan oleh munculnya inisiasi. Respon yang 

tergolong balikan atau lanjutan memiliki ciri (1) tidak dapat diprediksi 

oleh ujaran yang mendahului; (2) tidak dapat memprediksi ujaran yang 

mengikuti; (3) biasanya menduduki bagian akhir pertukaran; dan (4) tidak 

dapat memduduki bagian awal pertukaran. 

 Dalam percakapan antarbalita, ditemukan satu jenis respon yang 

tergolong balikan/lanjutan, yaitu berbentuk informasi dan ungkapan 

perasaan seperti contoh berikut. 

Kutipan (3) 

 Andre  :  ―Aku juga pernah berenang. enak ya?‖ 

 Disya  :  ―Iya ...., enak .... ha ... ha .... ha ... (tertawa)‖ 

    ―Aku pernah berenang, tapi pakai pelampung, enak . ― 

 Kutipan (3) yang tercetak miring merupakan lanjutan dari respon 

Disya. Disya merespon Andre dengan menjawab pertanyaan. Jawaban 

Disya tidak hanya sekedar memenuhi pertanyaan sebagaimana mestinya, 

tapi masih dilanjutkan dengan informasi bahwa Disya pernah juga 

berenang dan memakai pelampung. Informasi ini juga disertai dengan 

ungkapan perasaan, enak. 



  

 

 Sebagai contoh, ujaran yang tergolong balikan terdapat pada 

kutipan berikut. 
 

Respon sebagai Inisiasi 

Dalam percakapan antarbalita tedapat unsur percakapan yang 

tergolong respon sebagai inisiasi, yaitu ujaran yang berfungsi sebagai 

tanggapan dari inisiasi dan sekaligus sebagai inisiasi ujaran berikutnya. 

Ujaran yang menduduki respon sebagai inisiasi memiliki ciri (1) dapat 

diprediksi oleh ujaran yang mendahuluinya; (2) dapat memprediksi 

ujaran yang mengikutinya; (3) tidak dapat menduduki akhir pertukaran; 

dan (4) tidak dapat menduduki pembuka pertukaran. 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa ujaran dalam percakapan 

antarbalita yang tergolong respon sebagai inisiasi memiliki variasi (1) 

pertanyaan; (2) perintah; (3) informasi; (4) keluhan; (5) ajakan; (6) 

pernyataan; (7) jawaban; (8) nasihat; (9) penolakan; (10) penerimaan; 

(11) permintaan; (12) larangan; (13) ungkapan perasaan; (14) tindakan; 

dan (15) ekspresi bunyi.  

 Sebagai contoh, ujaran berbentuk respon sebagai inisiasi dapat 

dilihat pada kutipan ini. 

Kutipan (4) 
Lintang  :  ‗Habis!‖ (bakso jatuh) 

Syafa  :  ―Itu, minta mbak Putri!‖ 

  ―Habis!‖ 

Lintang  :  ―Habis!‖ 

 Kutipan (4) yang tercetak miring merupakan respon dan sekaligus 

sebagai inisiasi dalam percakapan antarbalita. Syafa merespon keluhan 

Lintang dengan ujaran yang berbentuk perintah. Perintah ini sekaligus 

berfungsi sebagai inisiasi munculnya ujaran berikutnya. 

Informatif (Inf) 

Dalam percakapan antarbalita terdapat unsur yang disebut 

informatif . Informatif berupa ujaran yang menduduki inisiasi yang berisi 

pernyataan atau informasi. Informatif sebagai unsur percakapan memiliki 

ciri (1) tidak dapat diprediksi oleh ujaran yang mendahuluinya; (2) tidak 



 

 

dapat memprediksi ujaran yang mengikutinya; (3) dapat menduduki 

pemicu; dan (4) tidak dapat menduduki bagian akhir percakapan.  

Sebagai contoh, unsur percakapan yang menduduki informatif 

terlihat pada kutipan berikut. 

Kutipan (5) 

 Happy : ―Kata ibuku lho kalau suka bohong, nanti kalau mati jadi babi.‖ 

(33a) (Damai diam sejenak sambil berpikir) 

 Damai:  Ya ndak ta… kalau orang mati ya diam, terus tidak bernafas,  

   Cuma diam tok, masak mau jadi babi,… ha… ha….  

   (menertawakan Happy).‖ 

Kutipan (5) yang tercetak mirng menduduki inisiasi yang berisi 

informasi. Inisiasi yang berisi informasi ini dalam percakapan antarbalita 

disebut informatif. Happy menginformasikan kepada Damai bahwa orang 

yang suka bohong jika mati akan menjadi babi. Tampaknya Damai 

menolak informasi itu. 

Reinisiasi (Ir) 

Dalam percakapan antarbalita sering muncul sebuah ujaran yang 

tergolong reinisiasi. Reinisiasi ini terjadi karena inisiasi yang muncul 

biasanya tidak ditanggapi/tidak direspon oleh lawan tutur, sehingga 

penutur mengulangi inisiasinya. Sebuah ujaran dikategorikan sebagai 

reinisiasi jika memiliki ciri (1) dapat memprediksi ujaran yang meng-

ikutinya; (2) tidak dapat diprediksi oleh ujaran yang mendahuluinya; dan 

(3) tidak dapat menduduki pembuka maupun penutup ujaran. 

 Unsur pecakapan yang tergolong reinisiasi memiliki variasi 

berikut (1) perintah; (2) pertanyaan; (3) informasi; (4) tindakan; dan (5) 

keluhan. sebagai contoh, ujaran yang menduduki reinisiasi terlihat pada 

kutipan berikut. 

Kutipan (6) 
Syafa   : ‗Iki lo, ning bolongan !‖ (tangan menunjuk sesuatu) 

Lintang  : (hanya melihat) 

Syafa   : ―Itu lo, hewan, itu lo… ― (4e) 

Lintang  : (hanya melihat) 



  

 

Kutipan (6) yang tecetak miring tergolong ujaran berbentuk informasi 

yang menduduki reinisiasi. Syafa mencoba lagi menginformasikan 

keberadaan hewan yang ada di lobang karena informasi sebelumnya tidak 

mendapatkan perhatian dari Lintang. 

Pola Struktur Percakapan Antarbalita 

Jika diklasifikasikan, struktur percakapan antarbalita mempunyai 

tiga pola. Pertama, berpola informatif (inf) yang memiliki variasi (1) [inf 

®]; (2) [Inf (R Ir R)]; dan (3) [Inf (R/1 R/1)]. Kedua, berpola inisiasi 

respon (I/R) yang memiliki variasi (1) IR; (2) [IR (Ir R)]; dan (3) [IR (Ir 

R) (Ir R)]. Ketiga, berpola inisiasi respon sebagai inisiasi dan respon 

(IR/IR). Ketiga pola dan variasinya dijelaskan berikut ini. 

Pola Informatif (Inf) 

Struktur percakapan yang berpola (Inf ) memiliki variasi [ Inf (R), [ 

Inf (R Ir R)], dan [ Inf (R/I R/I)] yang dipaparkan berikut ini. 

[Inf (R )] 

Struktur percakapan yang berpola [(Inf (R )] dicontohkan berikut 

ini. 

Kutipan (7) 

Anto  : ―Malang, malang!‖ 

Eko  : ―Malang, malang!‖  

Percakapan pada kutipan (7) di atas menunjukkan bahwa Anto 

menginformasikan kepada Eko bahwa apa yang dinaikinya (ayunan) akan 

melaju ke Malang. Informasi ini direspon Eko dengan ujaran yang sama. 

Eko mengulang apa yang diinformasikan Anto. 

Percakapan Anto dan Eko itu berlangsung sangat singkat. Hal ini 

diasumsikan bahwa percakapan berlangsung di tempat yang kurang 

tenang karena banyak anak-anak yang bermain di tempat yang sama, 

yaitu di halaman TK. Percakapan ini berlangsung saat Anto dan Eko 

beristirahat, sekitar pukul 09.00. Dalam kondisi yang ramai, tentu saja 



 

 

Anto dan Eko tidak mungkin bisa bercakap dalam keadaan tenang, 

sehingga percakapan hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. 

Percakapan yang pendek ini juga terjadi antara Syafa dan Lintang 

saat mereka berada di halaman rumah sekitar pukul 16.00. Percakapan 

mereka dapat dilihat pada kutipan berikut.  

Kutipan (8)  

Syafa  : ― Lin, dari mamaku‖ (memegang kue) 

Lintang  : (hanya melihat)  

 Percakapan pada kutipan (8) menunjukkan bahwa Syafa 

menginformasikan kepada Lintang bahwa kue yang dipegangnya berasal 

dari mamanya, tetapi Lintang tidak menanggapinya (respon kosong). 

Percakapan Syafa dan Lintang yang sangat singkat itu dan bahkan tidak 

ditanggapi oleh Lintang diasumsikan kompetensi berbahasa mereka 

masih terbatas. Syafa dan Lintang berumur kurang lebih 2-3 tahun. 

Mereka masih dalam taraf awal belajar berbahasa. Karena itu, Lintang 

pun tampaknya masih merasa kesulitan untuk merespon informasi Syafa. 

Respon kosong ini pun sering terjadi saat mereka bercakap-cakap. 

Kenyataan ini diasumsikan bahwa umur ikut berpengaruh terhadap 

kompetensi mereka dalam merespon sebuah ujaran (inisiasi). 

[Inf (R Ir R)] 

Struktur percakapan antarbalita yang berpola [Inf (R Ir R)] terlihat 

pada kutipan berikut. 

Kutipan (9) 
a. Syafa  : ―Iki lo, neng bolongan !‖ (tangan menunjuk sesuatu) 

b. Lintang  : (hanya melihat) 

c. Syafa  : ‗Itu lo, hewan, itu lo…!‖ 

d. Lintang  : (hanya melihat) 

e. Syafa  : ―Di situ, lewat situ !‖ 

f. Lintang  : ―Bau, bau….‖ 

g. Syafa  : ―Itu lo…‖ 

h. Lintang : (melihat saja) 



  

 

Percakapan pada kutipan (9) tersebut menunjukan bahwa a = Inf, b = R 

tindakan, c = reinisiasi (Ir), d = R tindakan, e = reinisiasi (Ir), f = respon 

(R), g = reinisiasi (Ir), dan h = R tindakan. 

Percakapan itu dikategorikan berpola [Inf (R Ir R)]. Pola 

percakapan itu berulang-ulang sampai tiga putaran percakapan sehingga 

pecakapan berlangsung agak panjang. Walaupun percakapan berlangsung 

agak panjang, inisiasi Syafa yang berupa informasi sering ditanggapi 

dalam bentuk tindakan. Ini menunjukkan bahwa Lintang sebenarnya 

mengerti apa yang diujarkan Syafa, tetapi karena kemampuan berujarnya 

terbatas, Lintang meresponnya dalam bentuk tindakan. Kemampuan 

merespon dalam bentuk ujaran yang terbatas ini dapat dimaklumi karena 

keduanya (Syafa dan Lintang) masih berumur 2 – 3 tahun, masih dalam 

taraf baru belajar berbahasa.  

[Inf {R/I R/I)] 

Struktur percakapan antarbalita yang berpola [Inf (R/I R /I)] 

terlihat pada kutipan berikut. 

Kutipan (10) 
a. Anto : ‗Eh, bane gembos !: 

b. Eko  : ―Eh, bane gembos!‖ (sambil terus memanjat panjatan) 

c. Anto : ―Eh. Pusing iki lo….!‖ 

d. Eko  : (terdiam)  

Percakapan pada kutipan (10) menunjukkan bahwa a = informatif (Inf), b 

= respon sebagai inisiasi (RI), c = RI, dan d = R kosong. 

Percakapan yang berpola [Inf (R/I R/I)] seperti di atas bisa 

berulang sampai beberapa putaran percakapan sehingga percakapan akan 

lebih panjang. Panjangnya percakapan ini terjadi diasumsikan penutur 

dan lawan tutur sudah memilikik kompetensi beberbicara yang cukup 

tinggi karena mereka sudah berumur 4 – 5 tahun. Selain itu, percakapan 

ini terjadi di dalam rumah sehingga mereka merasa tenang, tidak 

terganggu oleh teman lain sebagaimana percakapan yang terjadi di TK. 

Karena itu, mereka bisa bercakap-cakap lebih panjang. 

Pola Inisiasi Respon (IR)  



 

 

Struktur percakapan yang berpola IR memiliki variasi IR dan [ IR ( 

Ir R )] yang dipaparkan berikut ini.  

Inisiasi Respon 

Struktur percakapan yang berpola IR terlihat pada kutipan berikut. 

Kutipan (11) 
a. Lintang  : ―Mana Capa, Mana Capa ?‖ 

b. Syafa  : (mendekat, diam)  

Percakapan pada kutipan (11) di atas menunjukkan bahwa a = 

inisiasi (I) dan b = respon (R ). Respon dalam percakapan itu berupa 

respon tindakan sebagaimana diterangkan di atas. Munculnya respon 

tindakan ini diasumsikan bahwa mereka sebenarnya mengerti atas inisiasi 

penutur, tetapi karena kompetensi berujarnya terbatas, mereka 

meresponnya dalam bentuk tindakan. Kondisi yang demikian itu 

mengantarakan penulis pada sebuah kesimpulan bahwa kemampuan 

pemahaman anak-anak berjalan lebih cepat daripada kemampuan 

berujarnya. Karena itu, kemampuan berujar ini perlu dilatihkan terus-

menerus agar keterampilan mereka dalam bercakap seimbang dengan 

kemampuan pemahamannya. 

Percakapan yang berpola IR ini dapat dikatakan sangat pendek. 

Anak-anak hanya bisa bercakap dalam satu kali putaran percakapan. Pola 

percakapan jenis ini cukup banyak, berjumlah empat belas percakapan 

(kurang lebih 1/3 dari percakapan anak yang terjaring). Pendeknya 

putaran percakapan ini diasumsikan karena peserta tutur berada dalam 

taraf awal belajar berbahasa karena umur mereka baru 2-3 tahun. Khusus 

anak 4-5 tahun, pendeknya putaran percakapan mereka diasumsikan 

bukan karena umur mereka, melainkan percakapan itu terjadi dalam 

kondisi yang tidak tenang. Mereka bercakap-cakap di halaman TK pada 

saat istirahat. Asumsi itu dikemukakan dengan pertimbangan, anak yang 

seusia mereka bisa bercakap dengan putaran percakapan yang lebih 

panjang karena berada di lingkungan yang tidak ramai, tidak banyak 

anak, seperti di lingkungan rumah .  



  

 

[IR (Ir R)] 

Struktur percakapan yang berpola [IR (Ir R)] terlihat pada 

kutipan berikut. 

Kutipan (12) 
a. Syafa  : ―Lin, sini Lin!‖ 

b. Lintang  : (diam saja) 

c. Syafa   : ―Lin, injek sini !‖ 

d. Lintang  : (menginjak air di lantai) (11a – d) 

 Percakapan pada kutipan (12) di atas menunjukkan bahwa a = 

inisiasi (I), b = respon (kosong) (R), c = reinisiasi (Ir), dan d – repon (R) 

tindakan. Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa dalam percakapan 

anak usia 2 – 3 tahun seperti terlihat pada kutipan (12) sering muncul 

dalam bentuk respon kosong dan respon tindakan sebagai tanggapan 

adanya inisiasi. Respon kosong inilah yang menyebabkan terjadinya 

reinisiasi karena penutur ingin mendapatkan respon dari lawan tutur. 

Pola Inisiasi Respon-sebagai Inisiasi Respon [IR/IR] 

Struktur percakapan antarbalita yang berpola [IR/IR] terlihat pada 

kutipan berikut. 

Kutipan (13) 

a. Syafa :  ―Tang, sepedaan, tak pegangi!‖ 

b. Lintang :  (menggelengkan kepala) 

c. Syafa  :  ―Ayo, sambil bawa buku!‖ ―Tarik sini!‖ ―Mau naik?‖  

   ―Nggak apa-apa!‖ 

d. Lintang  :  (diam saja)  

 Percakapan pada kutipan (13) di atas menunjukkan bahwa a = 

inisiasi (I), b = respon tindakan dan sekaligus sebagai inisiasi (R/I), c = 

respon dan sekaligus sebagai inisiasi (R/I), sedangkan d = respon kosong. 

Dengan demikian, percakapan tersebut berpola [IR/IR/IR]. Percakapan 

dengan pola seperti itu bisa lebih panjang karena terjadi dalam beberapa 

putaran percakapan. Putaran percakapan yang panjang ini terjadi karena 

penutur sudah mulai mempunyai kompetensi bercakap yang lebih luas 

karena mereka sudah berumur 4-5 tahun. Selain itu, percakapan yang 

panjang ini terjadi di lingkungan rumah yang suasanannya cukup tenang, 



 

 

tidak ramai, sehingga mereka cukup memiliki waktu untuk bercerita 

banyak. 

Sarana yang Melatarbelakangi Terjadinya Percakapan Antarbalita 

Model percakapan antarbalita sebagaimana yang dideskripsikan di 

atas terjadi dalam konteks tertentu. Salah satu unsur konteks yang 

menentukkan adalah sarana yang digunakan. Sarana ini tampaknya besar 

pengaruhnya dan menentukan topik percakapan. Sebuah contoh, jika 

anak-anak pada waktu berkumpul dengan teman mereka memegang bola, 

maka mereka akan membicarakan bola dalam berinteraksi antarmereka 

(lihat kutipan nomor 14).  

Sebuah contoh, saat Lala dan Taris berkumpul, mereka membawa 

mainan masak-masakan. Karena itu, topik yang mereka bincangkan 

adalah hal masak-memasak, seperti terlihat dalam kutipan berikut. 

Kutipan (14) 
Lala  :  ― Aku tak mainan masak-masakan dulu ya?‖ 

Taris  :  ―Ya, sama aku ya ….‖ 

   (Lala mengambil mainan) 

 Lala :  ―Ini kompornya‖. ―Seng…Seng… Seng…‖ ―Ini rujaknya……‖  

  (38a-c) 

Percakapan pada kutipan (14) membuktikan bahwa sarana 

menentukan topik pembicaraan. Karena Lala membawa mainan masak-

masakan, maka mereka pun membicarakan masak-masakan dalam 

percakapan mereka. 

Berdasarkan hasil analisis data, tampaknya sarana yang diman-

faatkan anak-anak dalam berinteraksi berupa berbagai jenis mainan, 

makanan, dan benda-benda lain yang ada di rumah, di lingkungan rumah, 

maupun di sekolah, seperti sepeda, jenis makanan, bola, bongkar pasang, 

mainan masak-masakan, dan berbagai jenis mainan yang ada di halaman 

sekolah, seperti panjantan, ayunan, dan jungkitan. Karena itu, yang 

menjadi topik pembicaraan dalam percakapan mereka berkaitan dengan 

jenis-jenis sarana yang mereka manfaatkan. 

  

 

 



  

 

Tujuan yang Melatarbelakangni Terjadinya Percakapan Antarbalita 

Ada berbagai tujuan yang melatarbelakangi terjadinya pecakapan 

dalam interaksi sosial antarbalita, mencakup (1) keinginan menunjukkan 

rasa solidaritas, (2) menunjukkan rasa ego, (3) menginformasikan 

sesuatu, (4) menunjukkan kekuasaan, (5) meminta pertolongan, dan (6) 

mengekpresikan fantasi dan kemampuan. Masing – masing diuraikan 

berikut ini. 

Menunjukkan Rasa Solidaritas 

Anak-anak, khususnya anak balita yang sudah mulai bisa bercakap, 

mereka memiliki karakteristik yang khas untuk mengembangkan rasa 

sosialnya. Pada masa ini (4-5 tahun), Lay (dalam Depdikbud, 1993) 

mengatakan bahwa anak-anak kebanyakan waktunya dihabiskan di luar 

rumah. Mereka sudah mulai senang bermain. Bahkan setelah mereka 

berumur lima tahun, mereka sudah menampakkan rasa sosialnya yang 

tinggi, misalnya setia kawan, bisa bekerja sama dengan teman, dan 

sebagainya.  

Sebagai contoh, interaksi antara Lintang dan Syafa. Mereka 

berumur 2-3 tahun. Lintang berusaha mencari teman sewaktu mereka 

berada di halamanm rumah sekitar pukul 17.00. Percakapan mereka 

terlihat pada kutipan berikut. 

Kutipan (15) 
Lintang  :  ― Mana Cafa, Mana Cafa !‖ 

Syafa  :  (mendekat, diam) (1a - b) 

 Percakapan pada kutipan (15) di atas menunjukkan bahwa anak 

seumur 2 -3 tahun sudah menunjukkan rasa sosialnya yang tinggi, mereka 

membutuhkan teman sebagai lawan interaksi.  

Menunjukkan Rasa Ego 

Anak usia balita tampaknya juga sudah memiliki keinginan untuk 

menunjukkan egonya di depan teman mereka. Percakapan pada kutipan 

berikut membuktikan bahwa anak umur 2-3 tahun sudah mempunyai 

keinginan untuk menunjukkan apa yang dimilikinya kepada temanya. 



 

 

Kutipan (16) 
Taris  : ―Aku punya bel baru ― (sambil memainkan klakson yang ada di  

 sepeda) 

Lala  : (Lala mendekat, ingin melihatnya tapi dilarang oleh Taris) 

Taris  : ―Jangan … nanti rusak….!‖ 

 Percakapan pada kutipan (16) menunjukan bahwa Taris 

menunjukkan bel yang dia miliki pada Lala. Ini berarti bahwa Taris 

berusaha menunjukkan egonya pada Taris. 

Menginformasikan Sesuatu 

Percakapan antarbalita juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk 

menginformasikan apa yang diketahuinya kepada orang lain. Karena 

sikap sosialnya yang tinggi, anak-anak biasanya akan merasa senang jika 

apa yang diketahuinya itu juga diketahui oleh orang lain. Karena itu, 

mereka suka mengimformasikan sesuatu yang diketahuinya kepada orang 

lain.  

Sebagai contoh, sikap seperti itu terlihat pada kutipan berikut. 

Kutipan (17) 
A nto : ― Eh, bane gembos!‖ 

Eko  : ―Eh, bane gembos!‖ 

   (sambil terus menggenjot panjatan) 

Anto : ―Eh, pusing iki lo……!‖ 

Eko  : (terdiam) 

 Percakapan pada kutipan (17) menunjukkan bahwa A berusaha 

menginformasikan apa yang diketahuinya kepada B dan B meresponya 

dengan pernyataan yang sama. 

Menunjukkan Kekuasaan 

Kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak pada umummnya 

memang sulit diatur. Mereka lebih suka mengatur. Kenyataan ini terlihat 

pada kutipan berikut. 

 

 



  

 

Kutipan (18) 
Anto  : ― Aja ngono…!‖ 

Eko  : (terus memainkan jungkitan keras-keras) 

Anto  : ―Hop, hop….!‖ 

Eko  : ―Nggak papa, nggak papa!‖  

Percakapan pada kutipan (18) di atas menunjukkan bahwa A 

menghendaki B tidak terus memainkan jungkitan, tetapi tampaknya B 

juga tidak suka diatur. Dia tetap memainkannya keras-keras. 

Meminta Pertolongan 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa salah satu tujuan yang 

melatarbelakangi terjadinya percakapan antarbalita adalah untuk meminta 

pertolongan. Sebagai contoh terlihat dalam kutipan berikut. 

Kutipan (19) 
Aldo  : ―Adi, tolong; Adi, tolong !‖ 

Adi  : (diam saja) 

 Percakapan pada kutipan (19) di atas membuktikan bahwa A 

bermaksud meminta pertolongan B, tetapi tampaknya tidak ada respon 

dari B. 

Mengekpresikan Fantasi dan Kemampuan 

Percakapan antarbalita tampaknya juga dimanfaatkan sebagai 

sarana mengekpresikan fantasai anak-anak. Lewat percakapan, anak-anak 

bisa berekspresi jika mereka menjadi seorang ibu yang membangunkan 

anaknya di waktu pagi, atau menjadi kernet bus, dapat mengekspresikan 

wujud ―sundel bolong‖ yang dilihatnya di TV (32a-t), dan dapat 

mengekspresikan kemampuannya. Sebagai contoh terbukti pada kutipan 

berikut. 

Kutipan (20) 
Ety  :  ―Anak-anak, mandi, ayo bangun !‖ 

   ―Anak-anak, sudah siang !‖  

Runy :  (diam saja) 

 



 

 

Percakapan pada kutipan (20) di atas menunjukkan bahwa Ety 

mengekspresikan dirinya menjadi seorang ibu yang membangunkan 

anaknya di waktu pagi, tetapi Runy tampaknya tidak meresponnya. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Model struktur percakapan antarbalita dilihat dari unsurnya 

memiliki variasi kategori (1) inisiasi (I) berbentuk pertanyaan, sapaan, 

perintah, ajakan, keluhan, permintaan, dan ekspresi kemampuan; (2) 

respon (R) berbentuk tindakan, pertanyaan, ajakan, jawaban, nasihat, 

keluhan, larangan, permintaan, ekspresi kemampuan, informasi, dan 

respon kosong; (3) balikan/lanjutan (F) berbentuk informasi disertai 

ungkapan perasaan; (4) respon sebagai inisiasi (RI) berbentuk pertanyaan, 

perintah, informasi, keluhan, penerimaan, permintaan, larangan, 

ungkapan perasaan, tindakan, dan ekspresi bunyi; (5) informatif (Inf) 

yang berbentuk informasi; dan (6) reinisiasi (Ir) berbentuk perintah, 

pertanyaan, informasi, tindakan, dan keluhan. 

 Sementara itu, struktur percakapan dilihat dari polanya memiliki 

variasi kategori (1) pola informatif (Inf) berbentuk [Inf (R)], [Inf (R Ir 

R)], dan [ Inf (RI/RI)], (2) pola inisiasi respon (IR) berbentuk [IR] dan 

[IR (Ir R)]; dan (3) pola inisiasi respon sebagai inisiasi respon (IR/IR). 

 Struktur percakapan seperti di atas muncul dilatarbelakngi oleh (1) 

sarana yang berupa mainan, makanan, dan benda-benda lain di rumah, di 

sekitar rumah, dan di sekolah; (2) setting yang tidak jauh dari rumah dan 

sekolah; serta (3) tujuan untuk menunjukkan rasa solidaritas, rasa ego, 

menginformasikan sesuatu, menunjukkan kekuasaan, meminta 

pertolongan, dan mengekspresikan fantasi dan kemampuan. 

 Struktur dan model percakapan antarbalita ternyata memiliki 

karakteristik yang khas. Percakapan mereka sering terjadi dalam putaran 

yang pendek. Ini diasumsikan karena mereka berada dalam lingkungan 

yang kurang tenang dan banyak anak. Jika mereka berada dalam 

lingkungan yang tenang, mereka bisa bercakap dalam putaran yang lebih 

panjang (4-5 tahun). Berbeda dengan anak 1-2 tahun, percakapan mereka 

umumnya pendek-pendek. Ini diasumsikan karena mereka masih dalam 

taraf baru belajar bahasa. Karena itu, kemampuan berbahasa mereka 



  

 

terbatas. Keterbatasan kemampuan anak ini juga ditunjukkan oleh adanya 

respon yang mengulang ujaran inisiasi. Umumnya, balita juga masih sulit 

merespon inisiasi penutur. Inisiasi sering tidak ditanggapi (respon 

kosong) dan sering pula direspon dalam bentuk tindakan. 

Saran 

 Dengan dasar itu dapat mengantarkan penulis pada sebuah 

kesimpulan bahwa pemahaman balita berjalan lebih cepat daripada 

kemampuan berujarnya. Selain itu, percakapan mereka diwarnai oleh 

sarana yang berada di lingkugnan keluarga dan sekolah dan ini sekaligus 

menjadi topik percakapan mereka untuk berbagai kepentingan/tujuan. 
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Bentuk-Bentuk Leksikal dan Gramatikal 

Bahasa Indonesia dalam Teks Berbahasa 

Jerman Hasil Terjemahan Mahasiswa 

Rosyidah 

Rizman Usman 

 
Abstract: This case study aimed to describe (1) the lexical and 

grammatical forms of Indonesian in texts translated into German ; (2) the 

lexical and grammatical forms of German, which are not yet well 

mastered by students; and (3) the reason of not mastering the forms of the 

target language. The subjects were students of the German Department at 

the Faculty of Letters State University of Malang, who took part in the 

translation class Indonesia-Jerman during their 8th. semester. The result 

indicated that the indonesian lexical forms which can be fond in the texts 

are referential and idiomatical words, and the grammatical ones include 

words, phrases and sentences. The grammatical words consist of 

inflectional and derivational ones. The inflectional words are related to 

conjugation and declination including plural forms and comparation, 

while the derivational word forms are related to interfix and determinative 

composition. There are 4 kinds of phrasal problems to be found, namely 

prepositional, verb-, noun-and number-phrases. Additionally, in the 

sentence case there are verb position, passive construction and case 

objects. The German lexical forms, referential and idiomatical ones are 

still to be mastered and also the grammatical ones: conjugation, 

declination, pluralforms and comparison, directive, verb-, noun- and 

number-phrases, and verb position, passive-construction and cases.  

Key words: lexical, grammatical forms, Indonesia, German, translation 

Pada dasarnya menerjemahkan bukanlah sekedar kegiatan 

penggantian bsu dengan teks bsa karena penerjemah dalam hal ini 

melakukan kegiatan komunikasi baru melalui hasil kegiatan komunikasi 

yang sudah ada, yakni dalam bentuk teks dengan memperhatikan aspek-

aspek sosial dalam teks baru yang akan dibaca atau dikomunikasikan.  
Rosyidah dan Rizman Usman adalah dosen Jurusan Sastra Jerman Fakultas Sastra 

Universitas Negeri Malang 



 

 

 

Dalam kegiatan komunikasi tersebut, penerjemah melakukan 

upayamembangun jembatan makna antara produsen bsu dengan pembaca 

teks bsa. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif dan mengesankan kita 

harus menghargai keistimewaan atau kekhasan setiap bahasa. Dalam 

menerjemahkan, selayaknya penerjemah menghargai sifat-sifat bahasa 

sasaran dan berusaha menggunakan segala potensi yang terdapat dalam 

bahasa itu dan bukannya menghindari ciri-ciri yang terdapat dalam 

bahasa itu atau berusaha mengubahnya. 

Penerjemah yang sudah mahir tidak akan memasukkan suatu unsur 

asing ke dalam bahasa sasaran. Sebaliknya ia akan berusaha keras untuk 

membuat perubahan-perubahan yang diperlukan sehingga menghasilkan 

makna yang sama dalam bsa sebagaimana dalam bsunya. Di sisi lain, 

penerjemah yang masih dalam taraf belajar sering tidak sadar, bagaimana 

bangsa yang tidak pernah mengenal istilah kutu dapat memahami suatu 

istilah yang memuat kata itu seperi ―kutu buku‖. Menurut Sadtono 

(1985), jika kutu tidak ada di suatu tempat, maka tidak mungkin ada 

perkataan kutu. Lalu, bagaimana kata kutu sebaiknya diterjemahkan ke 

dalam bahasa sasaran yang tidak memiliki kata kutu? Untuk 

menerjemahkan ungkapan kutu buku ke dalam bahasa Jerman, misalnya, 

penerjemah harus mengetahui bahwa kutu sebagai objek tidak penting 

dalam isi pesan. Oleh karena itu, penerjemah dapat berpedoman pada 

maknanya, yaitu sangat rajin yang dapat diterjemahkan dengan sehr 

fleissig, atau jika penerjemah pembelajar cukup rajin dan terampil 

menggunakan kamus, sebenarnya padanan ungkapan tersebut dapat 

ditemukan di kamus Jerman-Indonesia atau Jerman-Jerman di bawah kata 

Bücher, yaitu Bücherwurm. Contoh lain, frase minum obat yang 

seharusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman menjadi Medikament 

einnehmen, sering diterjemahkan oleh pembelajar secara harfiah menjadi 

Medikament trinken.  

Dengan kata lain, penerjemah yang belum mahir atau masih dalam 

taraf belajar cenderung melakukan penerjemahan harfiah bila harus 

menerjemahkan teks yang sulit. Penerjemahan harfiah adalah pener-

jemahan yang berdasarkan bentuk-bentuk bahasa sumber. Penerjemahan 

tersebut biasanya menggunakan pemilihan bentuk gramatikal dan leksikal 

bahasa sasaran yang tidak wajar. Sebagai contoh, mahasiswa Jurusan 



  

 

Sastra Jerman semester 8 menerjemahkan ungkapan ―uang rokok‖ 

dengan kata Zigarettengeld, dan kalimat ―saya baik-baik saja‖ dengan ich 

bin gut. 

Terjemahan seperti itu terasa kaku, dan menurut Machali (1996), 

hampir tidak mempunyai makna dan nilai komunikasi. Sehubungan 

dengan penerjemahan seperti contoh di atas, Larson (1988) mengatakan 

bahwa jenis kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang biasa dibuat 

oleh orang yang bukan penutur asli. Ia juga menyatakan bahwa kesalahan 

itu menunjukkan pengaruh bentuk leksikal dan gramatikal bahasa ibu si 

penerjemah. Jadi, si penerjemah menerjemahkan bentuk bahasanya 

sendiri ke dalam bahasa sasaran. Oleh karena itu, hasil terjemahannya 

terasa kaku dan tidak wajar, sarat dengan penyimpangan-penyimpangan 

bentuk kebahasaan, atau yang lazim disebut interferensi. 

Wode (1988) dan Heyd (1991) memberi batasan yang hampir 

senada tentang interferensi, yaitu bahwa interferensi merupakan bentuk 

kekeliruan yang disebabkan terbawanya kebiasaan ujaran bahasa sumber 

ke dalam bahasa sasaran. Mereka juga menyatakan bahwa interferensi 

mempunyai sifat yang negatif karena menimbulkan penyimpangan 

norma-norma dan kaidah bahasa sasaran. 

Dalam konteks pembelajaran bahasa secara umum, interferensi 

terjadi sebagai akibat (1) terbatasnya jumlah masukan bahasa target; (2) 

tingkat analisis linguistik; (3) jarak linguistik antara bahasa sumber dan 

bahasa target; (4) tahap belajar bahasa target; dan (5) fokus tugas, yakni 

jika pemakaian bahasa target difokuskan pada bentuk gramatis yang 

benar, bukan pada efektifitas komunikasi (Hamied, 1987). 

Menurut Weinrich (1968), interferensi membawa tiga macam 

akibat, yaitu (1) munculnya makna yang tidak dimaksudkan; (2) pelang-

garan pola hubungan yang telah ada; dan (3) munculnya hubungan yang 

tidak diperlukan. Ketiga macam akibat tersebut sekaligus dapat menjadi 

ciri interferensi itu sendiri. 

Interferensi bisa terjadi pada semua tataran bahasa, yaitu fonologi, 

morfologi, sintaksis, dan semantik. Oleh sebab itu, secara umum terdapat 

empat jenis interferensi, yaitu interferensi fonemis, interferensi 

morfologis, interferensi sintaktis, dan interferensi semantis. Namun, 

Weinrich (dalam Maryanto, 1990) membagi interferensi menjadi tiga 

jenis, yaitu interferensi fonemis, interferensi leksikal, dan interferensi 



 

 

gramatikal yang mencakup interferensi morfologis serta interferensi 

sintaktis. 

Interferensi fonemis adalah penyimpangan bentuk kebahasaan 

yang terjadi karena adanya sistem fonem bahasa lain. Interferensi leksikal 

adalah pemindahan kata-kata dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang 

lain. Interferensi gramatikal adalah bentuk penyimpangan yang meliputi 

unit-unit atau struktur bahasa. Interferensi morfologis adalah interferensi 

yang terjadi karena pembentukan kata pada suatu bahasa yang menyerap 

afik-afiks bahasa lain. Interferensi sintaktis adalah interferensi yang 

terjadi karena masuknya struktur kalimat bahasa satu ke dalam bahasa 

yang lain, baik itu bahasa daerah maupun bahasa asing.  

Sebagaimana telah disebutkan, interferensi leksikal adalah 

permindahan kata-kata dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. 

Dan kata itu sendiri, menurut Bloomfield (dalam Chaer, 2003), adalah 

satuan bebas terkecil. Berbeda dengan pendapat tersebut, Müller (2002) 

mengatakan bahwa kata adalah satuan ujaran formal substansial yang 

dapat bersifat konkrit atau abstrak. Menurutnya, sebuah kata dapat 

dipandang sebagai satuan ujaran yang konkrit apabila merujuk pada 

bentuk kata; dan dapat dipandang sebagai satuan ujaran abstrak apabila 

dikaitkan dengan struktur bahasa. Dalam hal ini, kata merupakan aspek 

kosakata yang direpresentasikan dalam sebuah kamus atau dalam 

leksikon mental. Selain itu, secara abstrak pula sebuah kata dapat 

diasosiasikan dengan ciri-ciri morfo-sintaksis tertentu. (Linke, 

Nussbaumer & Portmann dalam Müller, 2002). 

Setiap bahasa mempunyai ciri khas tersendiri yang juga merupakan 

keistimewaannya masing-masing. Misalnya, bahasa Jerman merupakan 

bahasa yang berfleksi dan memiliki kemampuan menghasilkan kata-kata 

baru, bentuk frase yang unik, sementara bahasa tertentu lainnya memiliki 

kemampuan teknik menyatukan klausa ke dalam kalimat, sajak-sajak 

istimewa dan irama. Menurut Sadtono (1985), setiap bahasa kaya dengan 

perbendaharaan kata dalam kebudayaan sendiri dan ciri-ciri khas 

rakyatnya. Ia juga menjelaskan bahwa ada bahasa yang kaya dengan 

partikel dan ada pula yang kaya dengan bahasa kiasan. Di sisi lain, ada 

pula bahasa yang kaya dengan sumber-sumber tulisan. Untuk itu, seorang 

penerjemah harus tunduk pada adat bahasa sasaran sehingga pembaca 

merasakan terjemahan itu sebagai tulisan asli, bukan terjemahan. Dalam 



  

 

melakukan pekerjaannya seorang penerjemah harus mengandaikan calon 

pembaca sebagai orang yang hanya menguasai satu bahasa saja, yaitu 

bsa. 

Telah disebutkan di muka bahwa interferensi gramatikal adalah 

bentuk penyimpangan yang meliputi unit-unit atau struktur bahasa. Unit-

unit atau struktur bahasa mencakup kata, frase, dan kalimat. Sebagai 

sebuah bahasa yang berfleksi, bahasa Jerman mempunyai sejumlah 

bentuk kata yang sesuai dengan fungsi gramatikal atau sintaktis kata itu. 

Kata kerja kommen misalnya, bisa muncul dalam bentuk yang sangat 

bervariasi (komme, kommst, kommt, kommen, kam, kamt, kamst, kamen, 

gekommen, käme), bergantung pada subjek, jumlah, waktu, dan modus. 

Dalam bahasa Indonesia, meski tidak dikenal istilah fleksi, namun ada 

variasi bentuk kata yang serupa, misalnya: mengajar, diajar, kauajar, 

terajar, dan ajarlah (Chaer, 2003). 

Dalam bahasa Jerman, pembentukan kata merujuk pada dua hal, 

yakni fleksi dan penciptaan kata. Müller (2000) menyatakan bahwa fleksi 

terkait dengan pembentukan kata-kata gramatikal, bukan pembentukan 

kata-kata baru yang kompleks sebagai satuan kosakata. Artinya, kata-kata 

bahasa Jerman, untuk dapat digunakan di dalam kalimat atau pertuturan 

tertentu, harus disesuaikan dulu bentuknya dengan kategori-kategori 

gramatikal yang berlaku, baik secara inflektif, yaitu melalui proses 

konyugasi, proses deklinasi, proses komparasi, maupun secara derivatif, 

yaitu melalui proses derivasi/afiksasi dan proses komposisi.  

Konyugasi adalah penyesuaian bentuk pada verba. Dalam bahasa 

Jerman, hal tersebut biasanya berkenaan dengan waktu, modus dan 

genus, persona, dan jumlah. Konyugasi dalam bahasa Jerman diatur 

melalui afiksasi terhadap Verbstamm.  

Seperti halnya konyugasi, deklinasi atau penyesuaian bentuk kata 

lain, yaitu kata benda, kata sifat, pronomina, artikel, dan bilangan dalam 

bahasa Jerman juga tergolong kompleks dan unik. Perubahan tersebut 

terkait erat dengan Kasus, Numerus und Genus. Selain itu, masih ada satu 

bentuk fleksi lain untuk kata sifat dalam bahasa Jerman, yaitu komparasi. 

Müller (2000) menjelaskan bahwa komparasi ini berfungsi untuk 

menyatakan perbandingan dan keterangan peringkat atau gradasi yang 

secara umum dibentuk dengan cara pemberian suffiks (-er untuk 

Komparativ dan am –sten untuk Superlativ) pada kata sifat. Komparasi 



 

 

dalam bahasa Jerman dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu : Positiv, 

Komparativ, dan Superlativ.  

Lain halnya dengan pembentukan kata secara inflektif yang tidak 

membentuk kata baru, secara derivatif dari sebuah kata bisa dibentuk kata 

yang baru, terutama apabila dilihat dari maknanya. Müller (2002) 

menyatakan bahwa derivasi ini tergolong tipe pembentukan kata yang 

utama dalam bahasa Jerman. Dia juga menegaskan pengertian derivasi 

dalam bahasa Jerman sebagai pembentukan kata melalui afiksasi atau 

tanpa afiksasi. Melalui pemberian prefiks ver-, be-, er-, emp- misalnya, 

diketahui sejumlah kata kerja seperti: verstehen, verkaufen, verbessern; 

besuchen, bemerken, bedienen; erklären, erzählen, erholen; empfinden, 

empfangen, empfehlen. Melalui pemberian afiks –bar, -ung, -lich, isch 

misalnya, terdapat kata-kata seperti: lesbar, brauchbar, essbar; die 

Zeitung, die Endung, die Achtung; neulich, täglich, inhaltlich; kindisch, 

strategisch, grammatisch. Melalui penambahan prefiks dan sufiks dikenal 

kata-kata seperti die Eröffnung, die Unsicherheit, die Betonung. Adapun 

kata-kata seperti hausen, betten, tischen, (das) Blau, (das) Etwas 

merupakan hasil konversi atau pembentukan kata tanpa afiksasi dari kata 

das Haus, das Bett, blau, dan etwas.  

Terkait dengan hal tersebut, Latour (1996) mengatakan bahwa 

tidak hanya kata bisa dibentuk secara derivatif, tetapi juga kelompok 

kata. Contohnya:  

Bericht erstatten  Berichterstattung links des Rheins  linksrheinisch  

Aufgaben stellen  Aufgabenstellung jemand, der radfährt  Radfahrer 

Außerhalb Europas  außereuropäisch mit blauen Augen  blauäugig 

 Berbeda dengan derivasi yang telah diuraikan di atas, komposisi 

adalah hasil dan proses penggabungan dua kata atau lebih yang masing-

masing dapat berdiri sendiri, dengan karakteristik kata pertama sebagai 

kata penentu makna bagi kata kedua. Sebagai contoh dapat dibandingkan 

kedua kata komposisi bahasa Jerman berikut ini. 

 

Kuhmilch (die Kuh/sapi - die Milch/susu - die Kuhmilch/susu sapi) 

Milchkuh (die Milch/susu – die Kuh/sapi - die Milchkuh/sapi perah)  

 Secara umum dapat dikatakan bahwa susunan kata penentu makna 

dan kata dasar dalam komposisi bahasa Jerman tidak dapat dipertukarkan, 



  

 

karena perubahan susunan kedua kata tersebut akan mengubah makna. 

Selain itu, secara gramatikal kata dasarlah yang harus mendapat artikel 

dan juga atribut.  

Semua aturan pembentukan kata bahasa Jerman yang telah 

disebutkan di atas, apabila tidak dilatih dan dikuasai dengan baik, rentan 

menimbulkan interferensi secara morfologis oleh pembelajar. Pada 

umumnya, bentukan-bentukan kata yang salah secara inflektif 

menunjukkan bahwa pembelajar belum menguasai bahasa Jerman tingkat 

dasar. Dan sebaliknya, bentukan-bentukan kata yang benar secara 

derivativ dan komposisi menunjukkan bahwa taraf penguasaan bahasa 

Jerman pembelajar sudah di atas tingkat dasar. 

Frase adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang 

bersifat nonpredikatif, atau lazim juga disebut gabungan kata yang 

mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Tentang frase, Chaer 

(2003) menjelaskan bahwa pembentuk frase harus berupa morfem bebas, 

tidak berstruktur subjek-predikat atau predikat-objek. Selain itu, frase 

mempunyai potensi untuk diperluas. 

Dalam bahasa Jerman dikenal 5 (lima) jenis frase, yaitu frase 

nominal, frase verbal, frase preposisional, frase adjektival, dan frase 

numeral. Frase nominal adalah frase yang intinya berupa nomina dan 

pronomina. Misalnya, die neu gekaufte Tasche, seine beste Leistung, 

reiche Leute. Di dalam sintaksis, frase nominal ini dapat menggantikan 

kedudukan kata benda sebagai pengisi salah satu fungsi sintaksis. Yang 

dimaksud dengan frase verbal adalah frase yang intinya berupa kata kerja. 

Oleh sebab itu, frase ini dapat mengganti kedudukan kata kerja di dalam 

sintaksis. Contoh beberapa frase verbal: hat … gemacht, kann nicht 

kommen, werden einkaufen. Yang dimaksud dengan frase ajektifal adalah 

frase yang intinya berupa kata sifat atau kata keterangan. Beberapa 

contoh frase ajektival: sehr gut, völlig korrekt. Yang dimaksud dengan 

frase numeral adalah frase yang intinya berupa kata bilangan. 

Umpamanya, der erste, null Komma fünf.  

Di dalam kaitannya dengan satuan-satuan sintaksis yang lebih kecil 

(kata dan frase), kalimat dapat didefinisikan sebagai satuan sintaksis yang 

disusun secara gramatikal dari konstituen dasarnya, yaitu kata dan atau 

frase, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta disertai dengan 

intonasi final (Adaptasi dari Müller, 2002 dan Chaer, 2003). Yang 



 

 

dimaksud dengan intonasi final sebuah kalimat adalah intonasi deklaratif 

(tanda titik), intonasi interogatif (tanda tanya), atau intonasi seru (tanda 

seru). 

Di dalam bahasa Jerman, sebagaimana dalam bahasa Indonesia, 

sebuah kalimat bisa terdiri dari beberapa elemen: subjek, predikat, objek, 

keterangan, dan sebagainya, yang harus ditata secara gramatikal. 

Penataan elemen-elemen kalimat tersebut ditentukan berdasarkan kata 

kerja. Oleh karena itu, kata kerja atau predikat merupakan elemen kalimat 

yang paling penting. Sebuah kata kerja menentukan berapa pelengkap 

(subjek/objek) yang harus ada dalam kalimat, dan dalam kasus apa 

pelengkap tersebut (Reimann, 2000), seperti yang tampak dalam enam 

pola dasar kalimat bahasa Jerman berikut ini.  

(a) Verb + Nominativ 

Untuk dapat menghasilkan sebuah kalimat yang lengkap, kata kerja 

seperti schlafen, spielen, regnen, stehen, sitzen, hanya memerlukan satu 

pelengkap dalam kasus Nominativ (= subjek). Perhatikan contoh –contoh 

kalimat berikut ini. 

 Ich schlafe. 

 Das Kind spielt. 

 (b) Verb + Nominativ + Akkusativ 

Pada umumnya, kata kerja dalam bahasa Jerman menuntut dua 

jenis pelengkap, yakni subjek (= Nominativ) dan objek (= Akkusativ oder 

Dativ). Tetapi, apabila kata kerja tersebut hanya memerlukan satu objek 

saja, maka untuk menyusun sebuah kalimat yang lengkap, objek tersebut 

rata-rata berkasus Akkusativ. Contoh: 

 Das Kind malt ein Bild. 

 Er schreibt einen Brief. 

 (c) Verb + Nominativ + Dativ 

Kata kerja tertentu menuntut sebuah pelengkap dalam kasus Dativ 

(= Dativobjekt). Dalam konteks pembelajaran, biasanya kata kerja-kata 

kerja ini digolongkan sebagai kata kerja khusus dan harus dihafalkan di 

luar kepala. Kata kerja –kata kerja tersebut antara lain: antworten, 

begegnen, danken, entsprechen, fehlen, folgen, gefallen, gehören, 

gelingen, glauben, gratulieren, helfen, nützen, passen, raten, schmecken, 

vertrauen, vorschlagen, widersprechen, zuhören, zuschauen.  



  

 

Contoh:  Ich helfe dir. 

  Die Farbe gefällt mir. 

 (d) Verb + Nominativ + Dativ + Akkusativ 

Beberapa kata kerja memerlukan dua objek sekaligus. Untuk itu 

berlaku aturan bahwa objek yang berupa barang (objek langsung) harus 

dalam kasus Akkusativ, dan objek yang berupa orang (objek tidak 

langsung) harus berkasus Dativ. Menurut Reimann (2000), aturan 

tersebut terutama berlaku untuk kata kerja-kata kerja yang bermakna 

memberi/menerima, berkata/diam, seperti: anbieten, beantworten, 

beweisen, empfehlen, erklären, erlauben, geben, glauben, leihen, 

mitteilen, sagen, schicken, verbieten, versprechen, vorschlagen, 

wegnehmen, wünschen, zeigen. 

Contoh:  Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. 

  Der Lehrer erklärt den Studenten den Satz. 

  (e) Verb + Nominativ + Nominativ 

 Kata kerja sein, werden, dan heißen menuntut dua pelengkap 

dalam kasus Nominativ. Contoh: Ich wurde Lehrerin. 

Er ist ein netter Mann. 

(f) Verb + Nominativ + Ergänzung im Dativ/Akkusativ mit Präposition 

 Kata kerja yang diikuti dengan preposisi tertentu, seperti warten 

auf, träumen von, denken an, sich interessieren für, selalu menuntut objek 

preposisional. Dalam hal ini, jenis preposisilah yang menentukan, apakah 

objek tersebut berkasus Akkusativ atau Dativ.  

Contoh: Die Frau wartet auf ihren Mann. 

 Ich träume oft von einer Weltreise. 

 Selain itu, ada juga kata kerja-kata kerja yang tidak menuntut 

objek preposisional, melainkan frase preposisional, seperti fahren, gehen, 

bleiben, reisen. Perhatikan contoh berikut: Ich fahre nach Berlin. 

 Sie gehen ins Kino. 

 Terkait dengan enam pola dasar tersebut, secara umum kalimat 

bahasa Jerman dibagi berdasarkan tingkat kesederhanaannya menjadi dua 

jenis, yaitu einfacher Satz dan Zusammengesetzter Satz. Einfacher Satz 

hanya terdiri dari satu kalimat yang paling sedikitnya terbentuk dari 

subjek dan predikat. Adapun zusammengesetzter Satz terdiri paling 



 

 

sedikitnya dari satu kalimat utama, Hauptsatz (HS) dan satu anak 

kalimat, Nebensatz (NS). 

 HS, menurut Hering (2000), adalah kalimat yang berdiri sendiri 

dan secara gramatikal tidak tergantung pada kalimat yang lain, sementara 

NS adalah kalimat yang tergantung pada kalimat lain, yaitu HS. Di dalam 

kalimat, NS berfungsi sebagai pelengkap bagi HS sehingga keduanya 

memiliki saling keterkaitan yang dinyatakan melalui konektor atau kata 

penghubung. NS memiliki karakter yang unik, yaitu kata 

kerja/predikatnya selalu menempati urutan terakhir. Dan posisi NS itu 

sendiri di dalam kalimat bisa di depan atau di belakang HS, atau di antara 

bagian HS. 

Selain HS dan NS, yang juga sering dipertentangkan dalam bahasa 

Jerman adalah kalimat pasif dan aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang 

berpredikat kata kerja aktif, dan sebaliknya, kalimat pasif berpredikat 

kata kerja pasif. Dalam bahasa Indonesia verba pasif biasanya ditandai 

dengan prefiks di- atau diper-, sedangkan dalam bahasa Jerman secara 

umum ditandai dengan kata kerja bantu werden + Partizip perfekt. 

Kalimat pasif bahasa Jerman tidak mungkin dibentuk dari kalimat-

kalimat dengan kata kerja kopula dan refleksif. 

Solichi (1994) mengatakan bahwa agar efektif sebuah kalimat 

harus memiliki koherensi dan kepaduan yang baik dan kompak. 

Koherensi atau kepaduan yang dimaksud dalam pernyataan tersebut 

adalah hubungan timbal balik yang baik antara unsur-unsur pembentuk 

kalimat itu, yaitu antara subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lebih 

lanjut Solichi mengungkapkan bahwa koherensi sebuah kalimat menjadi 

rusak karena penempatan atau susunan kata tidak sesuai dengan pola 

kalimat dan dengan aturan lain yang berlaku.. Oleh karena itu, penataan 

kata di dalam sebuah kalimat harus diperhatikan. 

Tentang hal tersebut, Alwi, dkk. (1999) berpendapat bahwa dalam 

bahasa Indonesia, susunan kata dalam kalimat pada umumnya mengikuti 

pola: subjek, predikat, objek (jika ada), dan pelengkap (jika ada). Akan 

tetapi, ada satu pola kalimat bahasa Indonesia yang predikatnya selalu 

mendahului subjek, yaitu pola kalimat inversi. Dalam bahasa tulis, 

khususnya yang formal dan baku, pola kalimat inversi perlu dihindari, 

karena akan membingungkan. Terlebih jika dikaitkan dengan dunia 

terjemahan, khususnya terjemahan Indonesia-Jerman, kalimat inversi 



  

 

dalam kalimat pernyataan tidak boleh diterjemahkan menjadi kalimat 

inversi lagi, karena bentuk seperti itu tidak ada dalam bahasa Jerman. 

Dalam bahasa Jerman, dapat dipastikan bahwa posisi kata kerja 

atau predikat pada kalimat pernyataan selalu pada urutan kedua. Kata 

kerja dapat menduduki posisi pertama apabila kalimat berbentuk 

pertanyaan atau perintah. Dengan kata lain, posisi kata kerja dalam 

bahasa Jerman terkait erat dengan bentuk kalimat, sebagaimana 

dinyatakan oleh Pittner (2004).  

 Selain kata kerja/predikat, bagian kalimat yang lainnya dapat 

diletakkan di awal kalimat atau pada posisi pertama, sesuai dengan 

penekanan atau pusat perhatian pembicara (Reimann, 2000). Di samping 

itu, ada pula tatakata bahasa Jerman yang perlu mendapat perhatian para 

penerjemah, khususnya penerjemah pembelajar, yaitu tatakata 

keterangan, tekamolo (temporal, kausal, modal, lokal). Artinya, bahwa 

apabila dalam sebuah kalimat terdapat beberapa keterangan, maka harus 

diurut sesuai aturan tersebut. 

 Sebagaimana telah dikemukakan, penerjemahan harfiah merupa-

kan penerjemahan yang berdasarkan bentuk-bentuk bahasa sumber, baik 

leksikal maupun gramatikalnya. Konstruksi gramatikal bsu dicarikan 

padanannya yang sedekat mungkin dalam bsa, tetapi penerjemahan 

leksikal atau kata-katanya di lakukan terpisah dari konteks. Contoh 

terjemahan harfiah tampak pada penerjemahan kalimat bahasa Jerman Ich 

habe die Nase voll ke dalam bahasa Indonesia menjadi ― Saya memiliki 

hidung penuh atau Hidung saya penuh ‖ (seharusnya saya sudah muak), 

dan kalimat bahasa Indonesia Olah raga membuat semua organ tubuh 

berfungsi ke dalam bahasa Jerman menjadi Sport macht alle 

Körperorgane funktionieren (seharusnya Durch Sport funktionieren alle 

Körperorgane) Oleh karena itu, penerjemahan harfiah merupakan 

penerjemahan bermasalah yang tentunya tidak diharapkan dan 

menunjukkan penguasaan bahasa sasaran yang belum memadai. Untuk 

menjadi penerjemah yang handal, latihan, bakat, pengalaman, dan teori 

terjemahan merupakan resep terpenting (Koenigs 2000). 

Tentang teori terjemahan, Ingo (dalam Koenigs, 2000) mengatakan 

bahwa ada empat aspek fundamental dalam penerjemahan, yaitu (1) 

struktur gramatika; (2) variasi linguistik; (3) semantik; dan (4) pragmatik. 

Struktur gramatika atau sistem terstruktur berkenaan dengan bahasa 



 

 

sebagai sistem yang berstruktur. Bahasa memiliki pola , dan berdasarkan 

pola itulah bahasa digunakan. Menurut Machali (1996), karena bahasa itu 

berpola, maka bahasa dapat dibandingkan, dialihkan, dipelajari, dan 

diajarkan. 

Yang dimaksud dengan variasi linguistik adalah faktor-faktor 

kebahasaan lain yang perlu diperhatikan oleh seorang penerjemah ketika 

menghadapi suatu teks yang akan diterjemahkan. Menurut Ingo (dalam 

Koenigs, 2000), faktor kebahasaan lain yang juga penting adalah gaya 

bahasa. Ia berpendapat bahwa meskipun pesan lebih penting daripada 

gaya bahasa, tetapi gaya bahasa juga penting untuk diperhatikan. 

Semantik berkenaan dengan makna yang seharusnya menjadi 

acuan setiap penerjemah ketika menerjemahkan suatu teks. Larson (1991) 

berpendapat bahwa maknalah yang berperan sebagai dasar penerjemahan 

ke dalam bahasa lain. Ia juga menambahkan bahwa jika dibandingkan 

dengan struktur gramatikal setiap bahasa yang berbeda-beda, maka 

struktur semantis lebih mendekati universal. 

 Tentang pragmatik Ingo (dalam Koenigs, 2000) mengatakan 

bahwa penerjemah selain perlu memperhatikan jenis-jenis struktur, gaya, 

bermacam-macam makna, ia juga perlu tahu dan memperhatikan faktor-

faktor penentu makna. Beberapa faktor penentu makna antara lain situasi 

komunikasi, budaya, dan hubungan penulis dengan pembaca.Bentuk-

bentuk bahasa ibu yang kerap diterjemahkan ke dalam bsa secara harfiah 

perlu mendapat perhatian secara timbal balik karena berkaitan erat 

dengan kekhasan dua bahasa yang berbeda.  

 Atas dasar itu, Machali (1996) menyatakan bahwa terjemahan 

dapat dipandang sebagai proses dan sebagai produk. Apabila kita 

membaca suatu terjemahan, maka sebagai pembaca teks kita membaca 

hasil yang disajikan oleh seorang penerjemah. Dengan kata lain, kita 

membaca produk atau hasil kerjanya. Dengan membaca hasil akhir 

tersebut, kita sebagai pembaca tidak mengetahui tentang dilema yang 

mungkin dihadapi penerjemah, proses pengambilan keputusan yang 

dilakukannya, dsb. Ia juga menjelaskan bahwa apabila kita melihat 

penerjemahan sebagai proses, berarti kita meniti jalan yang dilalui 

penerjemah untuk sampai pada hasil akhir. Kita melihat tahap-tahap apa 

saja yang harus dilalui seorang penerjemah, prosedur apa yang 

dilewatinya, metode apa yang digunakannya untuk menerjemahkan dan 



  

 

mengapa dia memilih metode itu, mengapa ia memilih suatu istilah 

tertentu untuk menerjemahkan suatu konsep dan bukannya memilih 

istilah lain yang sama maknanya, mengapa dia menerjemahkan secara 

harfiah bentuk-bentuk leksikal dan gramatikal tertentu.  

Selain memahami arti menerjemahkan dan produknya, seorang 

penerjemah hendaknya mengetahui bahwa kegiatan menerjemahkan itu 

kompleks, merupakan suatu proses, terdiri dari serangkaian kegiatan 

sebagai unsur integralnya (Widyamartaya, 1989). 

  Pada dasarnya, proses menerjemahkan melalui tiga tahap. Pada 

tahap pertama penerjemah berusaha memahami isi wacana secara 

keseluruhan, kemudian memusatkan perhatiannya pada bagian wacana, 

dan dilanjutkan dengan mengupas isi alinea demi alinea. Kalimat 

majemuk yang beranak-bercucu diurainya menjadi beberapa kalimat 

sederhana sehingga tersurat dengan jelas; setiap kata diteliti maknanya, 

sebab suatu kata dapat berubah maknanya, bergantung pada tautannya 

dalam kalimat, alinea atau wacana (Sakri, 1999). 

  Setelah mengupas wacana dengan cermat dan memahami pesan 

yang hendak disampaikan oleh penulis, tahap berikutnya mengalih-

bahasakan karya itu ke dalam bahasa penerima. Penerjemah memilih 

padanan kata dan bangun kalimat yang cocok dalam bahasa penerima 

agar pesan penulis dapat disampaikan sebaik-baiknya. Tahap terakhir 

adalah penghalusan bentuk terjemahan. Biasanya pada tahap ini sukar 

bagi penerjemah untuk melepaskan diri dari bentuk-bentuk bsu, karena 

itu terjemahannya perlu ditinjau kembali dengan memandangnya dengan 

kacamata bahasa sasaran. Ungkapan dan pola kalimat bahasa sumber 

harus ditukar dengan padanannya dalam bsa. Seluruh wacana harus 

tunduk pada adat bahasa sasaran sehingga pembaca merasakan terjemah-

an itu sebagai tulisan asli, bukan terjemahan. Dalam melakukan 

pekerjaannya seorang penerjemah harus mengandaikan calon pembaca 

sebagai orang yang hanya menguasai satu bahasa saja, yaitu bsa. 

 Penerjemahan yang lepas konteks seperti itu selain menghasilkan 

terjemahan yang tak bermakna, juga menghasilkan versi bsa yang tidak 

lazim (Machali, 1996). Oleh sebab itu, penerjemahan harfiah seyogyanya 

hanya digunakan sebagai proses awal saja. 

  Berdasarkan pernyataan di atas, penerjemahan sebagai sebuah 

proses diharapkan dapat menghasilkan produk terjemahan yang bermakna 



 

 

dan komunikatif. Untuk itu, sesuai dengan sebutannya, terjemahan yang 

bermakna dan komunikatif hanya dapat ditempuh melalui penerjemahan 

yang semantis dan komunikatif pula.  

  Menurut Machali (1996), penerjemahan semantis bersifat luwes 

dan mempertimbangkan unsur estetika teks bsu dengan mengkompromi-

kan makna selama masih dalam batas kewajaran. Selain itu, dalam 

penerjemahan semantis, kata yang hanya sedikit bermuatan budaya dapat 

diterjemahkan dengan kata yang netral atau istilah yang fungsional 

sehingga penerjemahan ini disebut juga penerjemahan fleksibel.  

  Adapun penerjemahan komunikatif memperhatikan prinsip-prinsip 

komunikasi, yaitu khalayak pembaca dan tujuan penerjemahan. Oleh 

karena itu, melalui penerjemahan ini, sebuah teks bsu dapat 

diterjemahkan menjadi beberapa versi teks bsa sesuai dengan khalayak 

pembacanya. Machali (1996) mengatakan bahwa penerjemahan ini 

mengupayakan reproduksi makna secara kontekstual yang sedemikian 

rupa sehingga baik aspek kebahasaan maupun aspek isinya langsung 

dapat dimengerti oleh pembaca. Maka, versi teks bsa pun langsung 

berterima. Sesuai dengan namanya, penerjemahan komunikatif memper-

hatikan prinsip-prinsip komunikasi, yaitu khalayak pembaca dan tujuan 

penerjemahan. Oleh karena itu, melalui penerjemahan ini , suatu versi 

teks bsu dapat diterjemahkan menjadi beberapa versi teks bsa, sesuai 

dengan prinsip-prinsip tersebut di atas. 

  Berdasarkan uraian di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa 

penerjemahan semantis dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat 

kebahasaan penulis teks asli, sedangkan penerjemahan komunikatif lebih 

memperhatikan tingkat kebahasaan pembaca. Penerjemahan semantis 

sering dipakai dalam menerjemahkan teks yang ekspresif, sedangkan 

penerjemahan komunikatif untuk teks yang informatif atau vokatif 

(Machali, 1996).  

  Koenigs (2000) mengatakan bahwa secara umum menerjemahkan 

adalah sebuah proses yang kompleks dan merupakan sebuah ketrampilan 

yang hanya bisa diperoleh melalui belajar dan latihan menerjemahkan 

secara funsional. Tentang hal tersebut, secara rinci Machali (1996) 

menyebutkan bahwa terdapat dua jenis perangkat yang lazimnya 

digunakan oleh penerjemah, yaitu perangkat intelektual dan perangkat 

praktis. Perangkat intelektual mencakup (1) kemampuan yang baik dalam 



  

 

bahasa sumber; (2) kemampuan yang baik dalam bahasa sasaran; (3) 

pengetahuan mengenai pokok masalah yang diterjemahkan; (4) 

penerapan pengetahuan yang dimiliki; dan (5) ketrampilan. Adapun 

perangkat praktis mencakup (1) kemampuan menggunakan sumber-

sumber rujukan, baik yang berbentuk kamus umum biasa, kamus 

elektronik, maupun kamus peristilahan serta narasumber bidang yang 

diterjemahkan dan (2) kemampuan mengenali konteks suatu teks, baik 

konteks langsung maupun tidak langsung.  

  Berkaitan dengan penerjemahan dari bahasa ibu ke bahasa asing 

Kauts (2000) mengatakan bahwa penerjemahan tersebut lebih sulit 

daripada penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa ibu. Untuk itu, 

pembelajarannya harus diberi perhatian lebih, agar ketrampilan 

penerjemahan yang diharapkan dapat tercapai. 

  Sebagai sebuah ketrampilan, menerjemahkan melibatkan metode 

dan teknik menerjemahkan secara profesional. Sehubungan dengan hal 

itu, Rodrigues (2000) mengajukan beberapa usul pembelajaran 

penerjemahan, antara lain berupa penerjemahan yang berorientasi pada 

masalah (Problem orientierter Uebersetzungsunterricht). Ia menjelaskan 

bahwa dalam pembelajaran penerjemahan tersebut masalah-masalah 

penerjemahan yang dihadapi mahasiswa, misalnya masalah penerjemahan 

ungkapan/idiom harus diberi perhatian khusus. 

  Analog dengan pernyataan di atas, karena masalah penerjemahan 

yang dihadapi mahasiswa adalah masalah penerjemahan bentuk-bentuk 

leksikal dan gramatikal Bahasa Indonesia tertentu, maka pembelajaran-

nya sebaiknya berbasis masalah tersebut. Untuk itu perlu ada informasi 

bentuk-bentuk leksikal dan gramatikal BI yang mana yang menjadi 

masalah dan bentuk-bentuk leksikal dan gramatikal BJ mana yang. Oleh 

karena itu, penelitian tentang hal tersebut sangat diperlukan.  

  Untuk dapat memberi perhatian secara timbal balik pada bentuk-

bentuk Bahasa Indonesia yang kerap diterjemahkan secara harfiah dan 

bentuk-bentuk bahasa sasaran yang belum dikuasai pembelajar sebagai 

padanannya diperlukan sebuah data penelitian yang dapat digunakan 

sebagai acuan . Sejauh yang diketahui peneliti, khususnya dalam bidang 

bahasa Jerman data penelitian yang dimaksudkan belum ada. Oleh karena 

itu, penelitian ini penting dilakukan dan dirancanglah penelitian studi 

kasus ini dengan tujuan (1) untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk 



 

 

leksikal dan gramatikal bahasa Indonesia yang sering diterjemahkan 

secara harfiah; (2) untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk leksikal dan 

gramatikal bahasa Jerman yang belum dikuasai mahasiswa; dan (3) untuk 

mendeskripsikan alasan belum dikuasainya bentuk-bentuk leksikal dan 

gramatikal bahasa Jerman.  

METODE 

Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus dengan 

pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini ditekankan aspek subjek yang 

diteliti, karena yang dikaji bukan hanya realita yang tampak, akan tetapi 

juga hal dibalik realita itu (Djojosuroto, 2000). Selain itu, penelitian ini 

juga dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena dalam penelitian 

ini terdapat sebagian karakteristik penelitian kualitatif, yaitu (1) peneliti 

sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menginterpretasi 

data (Bogdan dan Biklen, 1982) dan (2) yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah analisis dokumen, dalam hal ini peneliti menganalisis bentuk-

bentuk bahasa dalam dokumen berupa teks hasil terjemahan mahasiswa 

(Zuchdi, 1993). 

  Dalam penelitian ini digunakan instrumen penelitian berupa tugas 

dan tes menerjemahkan teks berbahasa Indonesia ke dalam bahasa 

Jerman dalam matakuliah Übersetzung I-D dan wawancara. Sebagai 

penelitian yang bersifat kualitatif, dalam penelitian ini peneliti bertindak 

sebagai adalah human instrument (Bogdan dan Biklen, 1982). Artinya, 

bahwa penelitilah yang mengumpulkan data, mereduksi data, 

mengorganisasi data, memaknai data, dan menyimpulkan hasil penelitian. 

Di lapangan peneliti memanfaatkan format wawancara dan format 

pencatat data berupa sebuah tabel.  

  Data dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk bahasa Indonesia 

dan bahasa Jerman, baik yang leksikal maupun yang gramatikal. Dengan 

kata lain, data penelitian ini bisa berupa kata, frase, ungkapan, dan 

kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Jerman. Kata, frasa, ungkapan, dan 

kalimat yang dimaksud menyebar pada 148 teks terjemahan mahasiswa 

dengan 4 topik ( artikel, resep masakan, surat perjenjian, dan brosur). 

Dari 4 topik di atas, artikel dijadikan teks sumber data utama karena 

tingkat kealamiahannya. Teks tersebut diterjemahkan mahasiswa di kelas 



  

 

ketika UAS berlangsung. Selain itu, juga pernyataan-pernyataan 

mahasiswa tentang penyebab tidak dikuasainya bentuk-bentuk leksikal 

dan gramatikal bahasa Jerman merupakan data penting dalam penelitian 

ini. 

  Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen. Ada dua jenis 

sumber data penelitian, yaitu sumber data utama dan sumber data 

penunjang. Sumber data utama berupa teks terjemahan mahasiswa, 

sedangkan sumber data penunjang berupa teks sumber. Dalam penelitian 

ini, mahasiswa Jurusan Sastra Jerman yang mengikuti matakuliah 

Übersetzung I-D (Penerjemahan Indonesia-Jerman) berperan sebagai 

subjek penelitian.  

  Semua data bentuk-bentuk bahasa dikumpulkan lewat pemeriksaan 

teks berbahasa Jerman hasil terjemahan mahasiswa beserta teks 

sumbernya. Untuk keperluan pengumpulan data tersebut digunakan 

pengambilan sampel bertujuan dengan teknik bola salju, yaitu dengan 

memeriksa teks hasil terjemahan mahasiswa yang tergolong lemah 

terlebih dahulu, dengan asumsi dalam teks terjemahan tersebut terdapat 

banyak bentuk-bentuk bahasa Jerman yang tidak wajar. Adapun 

penyebab tidak dikuasainya bentuk-bentuk bahasa Jerman tertentu 

dijaring melalui wawancara dengan subjek penelitian. 

  Berpijak pada tujuan penelitian ini, maka data yang terkumpul 

dianalisis baik ketika masih di lapangan maupun ketika sudah 

meninggalkan lapangan.dengan harapan, peneliti dapat memahami data 

secara maksimal sehingga memungkinkannya untuk menyajikan hasil 

penelitiannya kepada orang lain dengan jelas. Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan oleh peneliti dalam analisis data adalah sebagai berikut 

(1) membaca teks sumber dan terjemahannya secara keseluruhan; (2) 

mereduksi data, peneliti memilih dan memilah data yang relevan untuk 

dianalisis. Dengan kata lain, data yang kurang relevan dengan tujuan 

penelitian tidak dianalisis; (3) membuat inferensi (menentukan yang 

dimaksud oleh data) terhadap data yang telah diidentifikasi. Dalam 

pembuatan inferensi, peneliti mengkaji makna kata, frase, ungkapan, 

kalimat, dan tanda baca dalam kaitannya dengan konteks; dan (4) 

melakukan verifikasi, yakni apabila langkah pada butir 1-6 masih belum 

atau kurang memadai, maka peneliti melakukan kaji ulang dari setiap 

tahapan tersebut sampai diperoleh suatu pemaknaan yang benar. 



 

 

  Untuk memperoleh hasil analisis atau temuan yang sahih, maka 

sejak proses pengumpulan data sampai pada tahap analisis data 

digunakan teknik pensahih data yang diadaptasi dari Lincoln dan Guba 

(1985) sebagai berikut (1) membaca dan mengkaji sumber data, teks 

bahasa sumber dan bahasa target secara cermat dan komprehensif dan (2) 

mendiskusikan data dan hasil analisisnya dengan teman sejawat dan atau 

pihak lain yang dipandang ahli (member check). Teman sejawat atau 

pihak lain yang dipandang ahli adalah penutur asli bahasa Jerman yang 

juga menjadi konsultan di bidang penerjemahan, yaitu Dr. Cornelia Bast. 

HASIL 

Bentuk-Bentuk Leksikal Bahasa Indonesia  

  Hasil analisis data menunjukkan bahwa bentuk-bentuk leksikal 

bahasa Indonesia dalam teks berbahasa Jerman hasil terjemahan 

mahasiswa berupa kata-kata bermakna referensial atau istilah bidang 

kusus serta ungkapan atau idiom. 

Bentuk-Bentuk Gramatikal Bahasa Indonesia  

  Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk 

gramatikal bahasa Indonesia dalam teks berbahasa Jerman hasil 

terjemahan mahasiswa berupa kata, frase, dan kalimat. Kata-kata bahasa 

Jerman yang digunakan mahasiswa di dalam teks terjemahan banyak 

yang tidak disesuaikan dulu bentuknya dengan kategori/fungsi gramatikal 

yang berlaku, baik secara inflektif melalui proses konyugasi, deklinasi, 

afiksasi, komparasi, maupun secara derivatif, dalam hal ini komposisi 

interfiks dan komposisi determinatf. Secara keseluruhan ada empat jenis 

frase yang digunakan mahasiswa di dalam teks terjemahan tanpa 

penyesuaian bentuk, yaitu frase eksosentris direktif dan frase endosentris 

verbal, frase endosentris nomibal, dan frase endosentris numeral. Adapun 

dalam hal kalimat, ditemukan (1) bentukan-bentukan kalimat bahasa 

Jerman dengan posisi kata kerja yang tidak mengikuti aturan yang 

berlaku untuk HS dan NS; (2) bentukan-bentukan kalimat aktif , antara 



  

 

aktif dan pasif yang; dan (3) bentukan-bentukan kalimat tanpa 

memperhatikan kasus, pola dasar kalimat. 

Bentuk-Bentuk Leksikal dan Gramatikal BJ yang Belum Dikuasai Maha-

siswa 

  Hasil analisis data menunjukkan bahwa bentuk-bentuk leksikal 

bahasa Jerman yang belum dikuasai mahasiswa adalah kata-kata 

bermakna referensial/istilah bidang khusus dan kata-kata bermakna 

idiomatikal atau biasa disebut idiom, atau ungkapan. Sedangkan bentuk-

bentuk gramatikal bahasa Jerman yang belum dikuasai mahasiswa 

mencakup tiga hal, yaitu kata, frase, dan kalimat. Yang dimaksud kata di 

sini adalah pembentukan kata, baik secara inflektif maupun secara 

derivatif. Secara inflektif, bentuk-bentuk kata yang belum dikuasai 

mahasiswa merujuk pada konyugasi Präsens dan Partizip Perfekt, 

deklinasi kata benda termasuk pembentukan plural dan deklinasi kata 

sifat termasuk di dalamnya komparasi. Secara derivatif, bentuk-bentuk 

kata yang belum dikuasai mahasiswa adalah komposisi interfiks dan 

komposisi determinatif. Temuan tentang bentuk-bentuk frase eksosentris 

direktif, frase endosentris verbal, nominal, dan numeral yang tidak 

mengikuti tata frase bahasa Jerman mengisyaratkan bahwa tata frase 

eksosentris direktif, endosentris verbal, nominal, dan numeral belum 

dikuasai mahasiswa. Demikian pula halnya dengan temuan tentang 

adanya bentukan-bentukan kalimat yang tidak mengindahkan tataletak 

kata kerja, tatakalimat pasif, dan kasus. Bentukan-bentukan kalimat 

tersebut menunjukkan bahwa tataletak katakerja dalam kalimat (HS dan 

NS), tatakalimat pasif, dan kasus yang terkait dengan pola dasar kalimat 

Jerman belum dikuasai oleh mahasiswa. 

Alasan Belum Dikuasainya Bentuk-Bentuk Leksikal dan Gramatikal BJ 

  Hasil analisis data menunjukkan bahwa alasan belum dikuasainya 

bentuk-bentuk leksikal dan gramatikal bahasa Jerman tersebut di atas 

menurut mahasiswa adalah: Pertama, teks sumber data utama yang 

berjudul Cegah Penyakit dengan Berolahraga dengan jumlah kata sekitar 



 

 

1004 kata terlalu panjang untuk waktu yang tersedia, yaitu 200 menit. 

Meskipun penggunaan kamus dan buku-buku lain yang sekiranya dapat 

membantu diperkenankan, kesempatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan 

secara maksimal, karena keterbatasan kapasitas kamus yang dimiliki 

sebagian besar mahasiswa. Selain itu, meskipun sebenarnya ada 

pemberitahuan di awal bahwa teks tersebut tidak harus diterjemahkan 

seluruhnya, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing mahasiswa, 

namun tidak semua mahasiswa mengetahui informasi tersebut, terutama 

mereka yang datang terlambat. Konon mahasiswa sudah grogi duluan 

melihat teks yang begitu panjang. 

  Kedua, terkait dengan terbatasnya waktu dan kapasitas kamus yang 

dimiliki, , ditambah perasaan yakin akan kebenaran kata yang dipilihnya, 

kata-kata tertentu seperti obat diterjemahkan Medizin (dalam bahasa 

Jerman: kedokteran). Di samping itu, banyak kesalahan bentuk kata dan 

kalimat yang baru mereka sadari ketika wawancara dilakukan (ketika 

pewawancara menunjukkan beberapa bentuk yang tidak wajar). Sebagian 

dari mahasiswa mengetahui dan mampu membuat bentuk-bentuk yang 

seharusnya, namun ada yang sama sekali tidak tahu mengapa bentuk-

bentuk tersebut tidak wajar. Sebelumnya mereka selalu menggunakan 

bentuk tersebut, misalnya kata Medizin untuk obat, dan tidak pernah ada 

yang menyalahkan. 

  Ketiga, di sisi lain, sebagian bentuk yang tidak wajar itu adalah 

bentuk-bentuk yang tergolong dasar, seperti konyugasi, deklinasi, dan 

kasus. Ketergesaan dan ketidaktelitian merupakan alasan umum yang 

cukup masuk akal.  

BAHASAN 

Sebagaimana telah dikemukakan, bentuk-bentuk leksikal bahasa 

Indonesia dalam teks berbahasa Jerman hasil terjemahan mahasiswa 

terbagi dalam dua kelompok, yaitu kata-kata bermakna referensial atau 

istilah bidang khusus dan kata-kata bermakna idiomatikal. Terkait dengan 

hal pertama, Larson (1991), Müller (2002), serta Schöneck (2000) dan 

Karatas (2000) menyatakan bahwa kata-kata bermakna referensial 

merujuk langsung ke benda, kejadian, atribut, atau relasi tertentu yang 

dapat dilihat atau dibayangkan. Dengan kata lain, mungkin saja dalam 



  

 

sebuah teks terdapat kata atau istilah yang tidak ditemukan padanannya 

dalam bahasa target, dalam penelitian ini misalnya kata kayumanis. 

Untuk menerjemahkan kata atau istilah seperti itu, Larson menyarankan 

dua cara penyesuaian, yaitu dengan menjelaskan konsep dalam kata atau 

istilah dalam sebuah frase, dan dengan menggunakan istilah 

internasional. Kata-kata yang dimengerti semua penutur bahasa 

merupakan pilihan terbaik dalam penerjemahan. 

  Untuk kata-kata yang bermakna idiomatikal, Larson (1991), Müller 

(2002), dan Chaer (2003) juga mengungkapkan pendapat yang sama, 

yaitu bahwa semua bahasa mempunyai idiom, untaian kata yang 

maknanya berbeda dari makna yang disampaikan oleh kata-kata itu 

sendiri. Kombinasi kata dalam sebuah idiom sudah tertentu karena 

maknanya terletak pada kombinasi itu sendiri. Menerjemahkan idiom 

kata per kata ke dalam bahasa target seperti yang dilakukan mahasiswa 

dalam penelitian ini tidak akan menghasilkan makna sama sekali. 

Seharusnya penerjemah menggunakan kata atau frase bahasa target yang 

mempunyai makna yang sama. 

  Berkaitan dengan temuan penelitian berupa kata, frase, dan kalimat 

bahasa Jerman dalam teks terjemahan yang tidak disesuaikan bentuknya 

dengan kategori fungsi gramatikal yang berlaku, Larson (1991) 

menyatakan bahwa dalam penerjemahan selalu ada bahaya inferensi dari 

bentuk kata, frase, serta kalimat bahasa sumber. Untuk menghasilkan teks 

terjemahan yang wajar, yang idiomatis, yang berterima penerjemah harus 

melakukan banyak penyesuaian bentuk.  

 Sebagaimana kita ketahui, setiap bahasa memiliki ciri yang khas. 

Kekhasan tersebut dalam bahasa Jerman sebagaimna tampak dalam hasil 

penelitian ini antara lain berupa konyugasi, deklinasi, sistem interfiks, 

dan hukum Menerangkan Diterangkan (MD). Selain itu, Chaer (2003) 

berpendapat bahwa konstruksi gramatikal juga bervariasi antara bahasa 

sumber dan bahasa target. Posisi predikat, susunan kata, konstruksi pasif, 

dll. mewarnai keunikan bahasa Jerman. 

 Untuk mendapatkan bentuk-bentuk yang wajar, pilihan gramatikal 

dalam penerjemahan harus didasarkan pada fungsi konstruksi gramatikal 

dalam bahasa target, bukan pada penerjemahan harfiah dari bentuk 

bahasa sumber. Oleh karena itu, banyak macam penyesuaian gramatikal 

yang harus dilakukan. Di samping itu, jarang ada teks yang dapat 



 

 

diterjemahkan dengan bentuk yang sama seperti dalam bahasa sumber. 

Meskipun kadang-kadang ada yang secara kebetulan selaras, tetapi 

penerjemah harus menerjemahkan maknanya dan tidak menghiraukan 

apakah bentuknya sama atau tidak. (Larson, 1991). 

  Penerjemahan harfiah bisa dihindari atau paling tidak diminimalisir 

melalui analisis bahasa sumber secara cermat, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Sakri (1999). Dengan analisis ini diharapkan 

penerjemah pertama-tama mengerti dengan jelas amanat yang akan 

dikomunikasikan dan kemudian mencari cara yang sama untuk 

mengungkapkan amanat yang sama ini secara wajar ke dalam bahasa 

target.  

  Adanya bentuk-bentuk leksikal dan gramatikal bahasa Indonesia 

dalam teks berbahasa Jerman hasil terjemahan mahasiswa menunjukkan 

bahwa siapapun penerjemahnya telah gagal menerjemahkan teks secara 

wajar. Kegagalan tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Wode (1988) dan 

Heyd (1991) dikarenakan penerjemah belum/kurang menguasai bentuk-

bentuk leksikal dan gramatikal yang seharusnya. Selain itu, pengetahuan 

tentang teknik menerjemahkan dan pengalaman menerjemahkan itu 

sendiri ikut berperan dalam kegagalan itu (adaptasi dari Larson, 1991 dan 

Königs, 2000).  

  Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa kata-kata 

bermakna referensial/istilah bidang khusus serta idiom belum/kurang 

dikuasai oleh mahasiswa. Hal yang pertama, menurut Müller (2002) 

merujuk ke kosakata, sedangkan yang kedua merupakan bagian dari 

struktur bahasa. Dengan banyak membaca, kosakata bahasa target serta 

pengetahuan umum tentang dunia ini dapat diperkaya dan dikembangkan. 

Adapun idiom yang berada dalam medan bahasan struktur, dalam 

gramatika bahasa Jerman mengarah pada sub bahasan ‗Feste 

Verbindungen‘ serta ‗Funktionsverb-Gefüge‘ (adaptasi dari Hering, 2002; 

dan Latour, 1996). 

  Mengenai bentuk-bentuk gramatikal bahasa Jerman hasil 

terjemahan secara harfiah dari bentuk-bentuk gramatikal dalam teks 

sumber, yang meliputi kata, frase, dan kalimat, Larson (1991) juga 

mengatakan bahwa hal itu membuktikan kurangnya penguasaan 

tatabahasa bahasa target. Seperti dalam bahasa-bahasa lain yang 

berfleksi, dalam bahasa Jerman sebuah kata kerja yang akan digunakan di 



  

 

dalam kalimat harus disesuaikan dulu bentuknya dengan subjeknya, 

dengan waktunya, dll.; pembentukan frase, khususnya yang preposisional 

dan nominal harus disesuaikan bentuknya dengan kasus dan genus, dan 

yang verbal harus disesuaikan bentuknya dengan persona dan diatesisnya.  

  Demikian pula halnya dengan tatakalimat bahasa Jerman yang 

sangat erat kaitannya dengan tataletak kata kerja, baik pada induk 

maupun anak kalimat. Tidak seperti dalam kalimat bahasa Indonesia yang 

secara umum memposisikan kata kerja/predikat setelah subjek, kalimat 

utama bahasa Jerman (HS) memposisikan kata kerja selalu pada urutan 

kedua, apapun yang menjadi fokus dalam kalimat; sedangkan anak 

kalimat (NS) selalu memposisikan kata kerja di akhir kalimat, kecuali NS 

dengan konektor wenn yang dilesapkan dan ditempatkan sebelum HS. 

(Ich komme, wenn ich Zeit habe‘; ‗Wenn ich Zeit habe, komme ich‘ atau 

‗Habe ich Zeit, komme ich‘).  

  Apabila dilihat dari posisi kata kerja, tatakalimat bahasa Jerman 

sangat kontras dengan tatakalimat bahasa Indonesia. Namun, aturan yang 

kontras tersebut justru menimbulkan kesulitan bagi mahasiswa. Hal itu 

juga didukung dengan aturan-aturan lain yang juga cukup kontras, yaitu 

tatakalimat pasif, dan bahkan dengan aturan yang tidak ada dalam bahasa 

Indonesia, yaitu kasus. Kenyataan tersebut di atas mendukung teori 

analisis kontrastif dari Fries dan Lado (dalam Wode, 1988; Heyd, 1991) 

yang menyatakan bahwa perbedaan aturan dalam bahasa sumber dan 

bahasa target cenderung menyulitkan pembelajar.  

  Sebagaimana telah disebutkan, ada tiga faktor yang menjadi alasan 

kegagalan mahasiswa menampilkan bentuk-bentuk leksikal dan 

gramatikal bahasa Jerman yang wajar dalam teks terjemahan. Ketiga 

faktor tersebut adalah panjang teks, kapasitas kamus yang dimiliki, dan 

penerjemah itu sendiri. 

  Teks sumber data utama yang berjudul Cegah Penyakit dengan 

Berolahraga merupakan teks pembeberan yang terdiri dari 1004 kata. 

Tujuan teks ini adalah untuk menerangkan atau membuktikan. Teks 

tersebut terdiri dari informasi tentang tema yang berhubungan secara 

logis. Menurut Larson (1991), sebuah teks dibangun dari banyak klausa, 

banyak kalimat, serta beberapa paragraf. Keutuhan teks bersifat linear, 

mengalir sepanjang teks. Atas dasar pernyataan tersebut dan agar 

keutuhan teks terjaga, meskipun tidak harus diterjemahkan semuanya, 



 

 

keseluruhan teks yang akan diterjemahkan harus dibaca dulu secara 

cermat oleh penerjemah. Namun, ternyata panjang teks telah membuat 

mahasiswa menjadi grogi. 

  Dalam kegiatan menerjemahkan secara umum, kamus adalah 

perangkat yang mutlak harus dimiliki dan digunakan. Untuk menghasil-

kan sebuah terjemahan yang baik, diperlukan kamus yang memadai serta 

ketrampilan menggunakannya secara efektif dan efisien. Dari pengamat-

an di lapangan, kamus yang dimiliki dan digunakan oleh mahasiswa 

kurang memadai. Pada umumnya, mahasiswa menggunakan kamus 

Indonesia-Jerman karangan Adolf Heuken. 

  Faktor penerjemah juga sangat berperan dalam proses 

menerjemahkan. Kemampuan dan ketrampilannya berbahasa sumber dan 

berbahasa target merupakan kunci utama keberhasilan sebuah 

terjemahan. Tanpa kemampuan dan ketrampilan memahami amanat yang 

dikomunikasikan, mustahil penerjemah bisa mengalihkan amanat yang 

sama ke dalam bahasa target, dan begitu pula sebaliknya. Selain itu, 

sebagaimana pendapat Königs (2000), latihan, bakat, dan pengalaman 

merupakan resep penting untuk menjadi penerjemah yang handal. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

  Bentuk-bentuk bahasa sumber dalam sebuah teks terjemahan, baik 

bentuk leksikal maupun bentuk gramatikal menjadi pertanda kurangnya 

penguasaan bahasa sasaran. Atas dasar itu, informasi tentang bentuk 

leksikal dan gramatikal bahasa target dalam sebuah teks terjemahan harus 

diberi perhatian untuk perbaikan mata kuliah terjemahan dan bagi 

penerjemahan itu sendiri.  

  Bentuk-bentuk leksikal bahasa Jerman yang bernuansa bahasa 

Indonesia ditemukan dalam teks hasil terjemahan mahasiswa.Berdasarkan 

maknanya bentuk-bentuk tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu kata-kata bermakna referensial/istilah bidang khusus dan kata-kata 

bermakna idiomatikal.  

  Bentuk-bentuk gramatikal bahasa Jerman yang bernuansa bahasa 

Indonesia yang ditemukan terdiri dari kata, frase, dan kalimat. Bentuk-

bentuk gramatikal yang berupa kata terkait erat dengan bentuk morfologis 



  

 

secara inflektif dan derivatif. Secara inflektif bentuk-bentuk tersebut 

merujuk pada konyugasi dan deklinasi termasuk di dalamnya komparasi 

dan afiksasi bentuk plural (Pluralendung), sedangkan secara derivatif 

bentuk-bentuk tersebut merujuk pada komposisi dengan interfiks dan 

komposisi determinatif 

  Bentuk-bentuk gamatikal bahasa Indonesia dalam teks terjemahan 

mahasiswa yang berupa frase meliputi frase eksosentris direktif, yaitu 

frase yang bercirikan penggunaan preposisi dan kasus yang 

mengikutinya; frase endosentris verbal, yaitu frase yang ditandai dengan 

pemakaian kata kerja lebih dari satu; frase endosentris nominal, yaitu 

frase yang intinya berupa kata benda atau dibendakan; dan frase 

endosentris numeral, yaitu frase yang intinya berupa kata bilangan. 

  Pada tataran kalimat, bentuk-bentuk gramatikal bahasa Indonesia 

terdapat pada anak kalimat (NS) dan pada induk kalimat (HS), khususnya 

pada posisi kata kerjanya; pada kalimat pasif; dan pada kasus objek. 

Posisi kata kerja baik pada HS maupun NS hasil terjemahan mahasiswa 

cenderung mengikuti posisi kata kerja pada anak dan induk kalimat 

dalam teks sumber. Kalimat-kalimat pasif hasil terjemahan mahasiswa 

bukanlah kalimat pasif yang mengikuti pola kalimat pasif bahasa Jerman, 

namun juga bukan pola kalimat pasif bahasa Indonesia yang benar. Ada 

kesalahpahaman terhadap konsep pasif dalam bahasa Indonesia yang 

kemudian mereka transfer ke dalam bahasa Jerman. Adapun bentuk-

bentuk kasus dalam kalimat terjemahan mahasiswa mengikuti objek 

dalam kalimat sumber yang tidak mengalami modifikasi internal. 

  Atas dasar uraian berkenaan dengan simpulan tentang bentuk-

bentuk leksikal dan gramatikal bahasa Indonesia di atas dapat 

disimpulkan pula bahwa munculnya bentuk-bentuk tersebut dikarenakan 

belum/tidak dikuasainya bentuk-bentuk yang seharusnya oleh mahasiswa. 

Bentuk-bentuk leksikal bahasa Jerman yang belum/tidak dikuasai 

mahasiswa tersebut berupa kata-kata bermakna referensial/istilah bidang 

khusus, dan kata-kata bermakna idiomatikal. Adapun bentuk-bentuk 

gramatikal bahasa Jerman yang belum/tidak dikuasai mahasiswa adalah 

bentuk-bentuk kata morfologis inflektif dan derivatif. Bentuk-bentuk 

inflektif dalam hasil penelitian ini tergolong dasar yaitu konyugasi dan 

deklinasi termasuk di dalamnya komparasi dan afiksasi plural; sedangkan 



 

 

bentuk-bentuk derivatif mencakup komposisi interfiks dan komposisi 

determinatif. 

  Alasan belum/tidak dikuasainya bentuk-bentuk yang seharusnya 

tersebut menurut mahasiswa adalah teks yang terlalu panjang, grogi, lupa, 

ketidaktelitian, ketidaktahuan, ketergesaan dalam mengerjakan, dan 

waktu yang sempit. Selain itu, ada pula sebab lain, yaitu kesalahan 

pengajaran. Meski faktor- faktor penyebab menurut mahasiswa di atas 

tidak mutlak kebenarannya, namun pendapat mahasiswa tersebut perlu 

mendapat perhatian, mengingat semuanya berpengaruh pada proses dan 

produk penerjemahan. 

Saran 

  Berdasarkan simpulan-simpulan di atas, ada tiga saran yang dapat 

diajukan di akhir laporan penelitian ini. Berikut ini diketengahkan ketiga 

saran tersebut. 

  Pertama, sehubungan dengan adanya temuan penelitian tentang 

bentuk-bentuk leksikal dan gramatikal bahasa Indonesia yang merujuk 

pada belum/kurangnya penguasaan bentuk-bentuk bahasa Jerman yang 

seharusnya, termasuk bentuk-bentuk yang paling dasar, Jurusan Sastra 

Jerman Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang perlu memperketat 

persyaratan bagi mahasiswa yang akan memprogram matakuliah 

terjemahan Indonesia-Jerman, misalnya dengan menentukan nilai 

matakuliah prasyarat, seperti Struktur und Wortschatz 1&2 minimal B-. 

  Kedua, hasil penelitian ini secara tidak langsung mengisyaratkan 

banyak masalah, khususnya masalah bahasa yang dihadapi mahasiswa 

dalam menerjemahkan teks ke dalam bahasa Jerman. Terkait dengan hal 

tersebut dan dengan penyajian matakuliah di semester 8 yang 

menunjukkan bahwa matakuliah ini menuntut kemampuan serta 

ketrampilan berbahasa Jerman yang relatif baik, maka dalam perkuliahan 

terjemahan Indonesia-Jerman sebaiknya digunakan pendekatan/metode/ 

strategi/teknik pembelajaran yang berorientasi pada masalah penerjemah-

an yang dialami mahasiswa, Problem-orientierter Unterricht‖.  

  Ketiga, karena penelitian ini tidak sampai pada upaya memperbaiki 

kualitas perkuliahan Übersetzung I-D, maka untuk peneliti selanjutnya, 



  

 

disarankan untuk melakukan penelitian tindakan kelas demi perbaikan 

matakuliah ini dengan jalan pemberian terapi masalah.  
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Penggunaan Peta Konsep melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk 

Meningkatkan Proses, Hasil Belajar, dan 

Respons pada Konsep Ekosistem  

Anwar 

Abstract: There has been a research conducted at SMAN 8 

Malang from January until March 2006. The type of research is 

Classroom Action Research (CAR). The purpose of this research is 

to improve the process and result of learning and students‘ positive 

attitude in learning the concept of ecosystem using the concept 

map using the cooperative model of learning of STAD type. The 

conclusions of this research are: (1) with the process of evaluation 

using various manner and tools in order to gather the information 

from some evidences shows that the learning achievement, the use 

of concept map with the cooperative model of learning of the 

STAD type was found to improve the process and result of 

learning on the ecosystem concept from the cycle I to cycle II, (2) 

the responses of concept map with the cooperative model of 

learning of the STAD type on the cycle I is uncertain becoming 

positive/agree on the cycle II, and they have positive attitude 

towards the implementation of this model of learning related to the 

ecosystem materials.  

Key words: Concept map, STAD, learning result, ecosystem 

concept 

Proses globalisasi merupakan keharusan sejarah yang tidak mungkin di-

hindari. Bangsa dan negara akan dapat memasuki era globalisasi  dengan 

tegar apabila memiliki pendidikan yang berkualitas (Zamroni, 2000). 

Oleh  karena  itu, peran, tujuan, dan tanggung jawab  pendidikan  dituntut 
Anwar Lulusan Magister Pendidikan Biologi UM, guru SMAN 3 Kota Bima dan tenaga 

pengajar pada STKIP Bima Nusa Tenggara Barat. 



 

 

untuk dapat sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan yang makin 

mengglobal tersebut (Susilo, 1997). 

Mutu pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih harus 

diperbaiki agar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain tidak semakin 

jauh. Lebih penting lagi adalah agar mampu mengatasi persaingan ketat 

dalam era globalisasi yang sedang dan akan kita rasakan pengaruhnya 

(Djojonegoro, 1992). Depdiknas (2004) melaporkan rendahnya mutu 

pendidikan dapat dilihat dari indikator antara lain (1) kemampuan siswa 

dalam menyerap mata pelajaran yang diajarkan guru tidak maksimal; (2) 

kurang kemampuannya pembentukan karakter yang tercermin dalam 

sikap dan kecakapan hidup yang dimiliki oleh setiap siswa; dan (3) 

rendahnya kemampuan membaca, menulis dan berhitung siswa terutama 

ditingkat dasar. 

Menurut (Sudradjat, 2004) salah satu penyebab rendahnya mutu 

pendidikan adalah pendekatan pembelajaran berpusat pada guru, siswa 

lebih banyak bertindak sebagai pendengar. Pembelajaran yang 

didominasi oleh guru mengakibatkan guru hanya sebagai penyampai 

informasi, sehingga siswa lebih banyak menghafal dari pada memahami 

makna yang dipelajarinya (Zainuddin, 2002). Bahkan dikatakan oleh 

(Zamroni, 2000) dalam pembelajaran ada kesan bahwa kegiatan utama 

siswa adalah mendengar dan mencatat apa yang diceramahkan guru. 

Guru perlu mengubah filosofi pembelajaran yang berpusat pada 

guru menjadi pembelajaran berpusat pada siswa yang berlandaskan 

filosofi konstruktivisme, dimana siswa dapat menyusun sendiri konsep-

konsep yang dipelajarinya (Susilo, 2004). Untuk dapat mempelajari 

biologi dengan baik diperlukan struktur kognitif yang baik. Struktur 

kognitif adalah organisasi informasi yang meliputi fakta-fakta, konsep-

konsep dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat 

oleh siswa (Dahar, 1989). Struktur kognitif yang baik akan mendukung 

peristiwa belajar dan memudahkan mengingat apa yang telah dipelajari, 

karena struktur kognitif yang baik akan memudahkan seseorang belajar 

dengan jalan membantu pebelajar untuk memasukan sejumlah informasi 

dan konsep (Sastrawijaya, 1988). 

Untuk membangun kerangka kerja konseptual yang diorganisir 

dengan baik, memerlukan komitmen dari siswa untuk memilih belajar 

bermakna daripada dengan hafalan. Menurut Ausubel (1978.) belajar 



  

 

bermakna (meaningful learning) merupakan suatu proses dalam belajar 

dimana informasi baru dikaitkan pada konsep-konsep relevan yang telah 

ada dengan struktur kognitif pebelajar. Keuntungan belajar bermakna 

dibanding dengan belajar hafalan adalah informasi yang dipelajari lebih 

mudah dipahami dan akan lebih lama diingat serta memudahkan proses 

belajar berikutnya. 

Menurut Ausubel (1963) agar pemahaman materi pelajaran dapat 

lebih mudah dipelajari hendaknya setiap orang belajar secara bermakna 

yaitu dengan mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang 

telah diketahui sebelumnya. Dengan adanya kemampuan guru 

mengaitkan pengetahuan awal dengan pengetahuan yang akan dipelajari, 

dapat diharapkan bahwa siswa akan terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Novak (1980) mengemukakan belajar bermakna 

sebagaimana dikemukakan Ausubel di atas dapat dilakukan dengan 

pertolongan peta konsep atau pemetaan konsep. Peta konsep adalah suatu 

alat yang dapat membantu para siswa melihat dan memahami keterkaitan 

antar konsep yang telah dikuasainya. Pemetaan konsep sangat efektif 

untuk membantu siswa belajar bermakna, yaitu memahami hubungan 

logika antara konsep yang satu dengan konsep yang lain (Mardiningsih, 

2001).  

Hasil observasi peneliti tanggal 17 Januari 2006 di SMA 8 Malang 

pada kelas X1, walaupun secara akademik hasil Ujian Akhir Nasional 

(UAS), mata pelajaran biologi pada semester I (pertama) rata-rata 71,78 

namun guru di sekolah tersebut mengeluhkan cara belajar siswa yang 

masih didominasi oleh metode menghafal, bukan pengolahan pikiran 

secara kreatif. Cara belajar mereka kurang sistematis dan bermakna. 

Siswa juga belum dapat menghubungkan konsep-konsep esensial dan 

mengkaitkan konsep yang satu dengan konsep yang lain. Keluhan lain 

menurut guru biologi adalah kurangnya keberanian siswa menyampaikan 

pendapat, ide, gagasan, pertanyaan, dan sanggahan terhadap pertanyaan 

dan penjelasan guru. Siswa kurang mau bekerjasama atau membantu 

teman, dan cenderung bersaing dalam belajar. 

Menurut Susilo (1997) sampai sekarang guru terbiasa dengan 

pengajaran klasikal dan jarang menggunakan kelompok kecil untuk 

diskusi kelompok. Senada dengan itu Zamroni (2000) mengungkapkan 

bahwa proses pembelajaran di sekolah selama ini senantiasa menekankan 



 

 

pengembangan siswa sebagai individu. Sekolah tidak pernah 

mengembangkan siswa secara bersama sebagai suatu kelompok, mulai 

dari tugas-tugas harian, tanya jawab, dan diskusi di kelas sampai evaluasi 

akhir hasil studi, semua itu merupakan tugas individual. Dalam 

persaingan untuk mencapai prestasi di antara siswa ini, sekolah sama 

sekali tidak menanamkan semangat kerjasama dan solidaritas sosial.  

 Slavin dan Madden (dalam Zamroni, 2000) mengatakan bahwa 

dibanding dengan model pembelajaran yang lain, belajar secara 

kooperatif dalam pembelajaran menghasilkan prestasi akademik yang 

lebih tinggi untuk seluruh siswa, kemampuan lebih baik untuk melakukan 

hubungan sosial, meningkatkan rasa percaya diri, serta mampu 

mengembangkan saling kepercayaan sesama, baik secara individual 

maupun kelompok. 

 Okebukola dan Jegede (dalam Roth dan Roychoudhury, 1992) 

menunjukkan bahwa para siswa secara kolaboratif membentuk peta 

konsep mencapai pembelajaran bermanfaat yang lebih baik dari pada para 

siswa yang bekerja secara individu. Slavin (1995) mengemukakan 

beberapa kelemahan belajar secara individu yaitu (1) kompetisi kadang 

tidak sehat; (2) siswa rendah akan kurang termotivasi; (3) siswa rendah 

akan semakin tertinggal; dan (4) dapat membuat siswa frustasi. 

 Pilihan suatu pendekatan dan metode harus disesuaikan dengan 

tujuan pembelajaran, dan sifat materi pelajaran yang menjadi obyek 

pembelajaran (Rustaman, dkk. 2005). Materi ekosistem terdiri dari 

konsep-konsep, maka lebih tepat untuk menghubungkan antara konsep-

konsep dalam suatu materi dapat diwujudkan dalam bentuk peta konsep, 

hal ini sebagaimana dikatakan (Suroso, 1999) dapat memudahkan siswa 

menafsirkan hierarki konsep, persamaan dan perbedaan antar konsep-

konsep, atribut utama setiap konsep, klasifikasi konsep, contoh dan bukan 

contoh dari konsepnya, bahkan siswa akan dapat mendefinisikan setiap 

konsep yang dibuat dalam peta konsep. 

 Agar peta konsep lebih lengkap maka perlu disusun secara bersama 

antarsiswa dalam suatu kelompok. Di dalam kelas atau di luar kelas siswa 

dapat diberi kesempatan kerja secara kooperatif untuk memecahkan atau 

menyelesaikan masalah secara bersama. Para siswa juga diberi kesempat-

an untuk mendisikusikan masalah, menentukan strategi pemecahannya, 



  

 

dan menghubungkan masalah tersebut dengan masalah-masalah lain yang 

telah diselesaikan sebelumnya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan proses, hasil 

belajar dan respons siswa dalam pembelajaran konsep ekosistem dengan 

menggunakan peta konsep melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada siswa kelas X SMAN 8 Malang. 

METODE 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), biasanya dilakukan oleh guru di kelas 

atau sekolah tempat ia mengajar, dengan penekanan pada penyempurnaan 

atau peningkatan proses dan praktik pembelajaran (Depdikbud, 1999). 

PTK berangkat dari persoalan-persoalan praktis yang dihadapi guru di 

kelas, untuk  memperbaiki praktik pembelajaran secara nyata di kelas, 

sehingga mendapatkan hasil belajar yang maksimal (Susilo, 2003; 

Depdiknas, 1999; Yasin., 2002). Dengan demikian penelitian ini bersifat 

partisipatoris-kolaboratif. 

 Desain yang digunakan dalam penelitian ini mengacu model 

Kemmis dan Taggart (dalam Depdikbud, 1999) yang berlangsung dalam 

dua siklus. Alur kegiatan setiap siklus terdiri dari 4 komponen, yaitu: 

rencana tindakan (plan), pelaksanaan tindakan (action), observasi atau 

evaluasi (observation/evaluation), dan refleksi (reflection).  

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X1 dengan jumlah siswa 39 

orang siswa tahun pembelajaran 2005/2006. Data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini adalah (1) data proses pembelajaran; (2) data produk 

pembelajaran; (3) data sintaks pembelajaran (guru dan siswa); (4) data 

keterampilan kooperatif; (5) data respons terhadap penerapan strategi 

pembelajaran; dan (6) sikap terhadap penerapan strategi pembelajaran. 

Teknik analisis menggunakan model kualitatif dan kuantitatif. 

Teknik analisis data model kualitatif ini, terdiri dari 3 kegiatan, yaitu (1) 

kegiatan reduksi data; peneliti memilah data yang relevan dan penting 

dari data yang tidak berguna dengan cara membuat fokus, klasifikasi dan 

abstraksi data kasar menjadi data bermakna untuk dianalisis; (2) 

penyajian data berupa narasi, gambar atau tabulasi yang ditampilkan 

secara sistematis dan logis, agar pembaca mudah mengikutinya; dan (3) 



 

 

verifikasi dan penarikan kesimpulan data; hal ini sebagai upaya untuk 

menguji kebenaran semua data yang telah dihimpun dalam penelitian, 

sehingga mencapai tingkat validitas yang akurat (Milles dan Huberman, 

1992). Teknik analisis data model kuantitatif, digunakan untuk 

menganalisis data tes kemampuan kognitif, keterampilan membuat peta 

konsep, keterampilan kooperatif, sikap dan respons. 

HASIL 

Hasil evaluasi proses dan produk pembelajaran siklus I 

Data hasil evaluasi proses dan produk siswa siklus I untuk subjek 

penelitian dipaparkan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel  1 Data Hasil Akhir Proses dan Produk Subjek Penelitian Siklus I 

Klp. 
Inisial 

Siswa 

Proses Produk 
NA 

EP KK DK PL x  PK NTC x  

I RH 60,50 74,50 77,00 79,00 72,75 75,00 74,00 74,50 73,63 

II AY 62,00 75,00 70,50  51,88 70,00 60,00 65,00 58,44 

III MS 51,00 65,00 56,25  62,81 68,00 64,00 66,00 64,41 

IV NS 59,50 70,50 62,00 60,00 63,00 69,50 68,00 68,75 65,88 

V AE 50,00 65,00 57,00  57,33 69,50 54,00 61,75 59,54 

VI RP 45,50 64,50 66,50  44,13 68,50 54,00 61,25 52,69 

VII DN 60,50 78,00 72,00 74,00 71,13 74,00 66,00 70,00 70,56 

VIII YR 54,50 66,00 72,00  58,63 70,00 62,00 66,00 62,31 

Rata-rata 55,43 69,81 66,65 71,00 60,20 70,56 62,75 66,65 63,43 

Keterangan: 

EP : Eksperiman PK : Peta Konsep 

KK : Kerja Kelompok NTC : Nilai Tes Kognitif 

DK : Diskusi Kelompok/Kelas 
PL : Presentasi Lisan 

Bobot Penilaian: 

Proses : 50% 

Roduk : 50% 

 

Berdasarkan data pada Tabel 1 diketahui bahwa nilai rata-rata 

proses subjek penelitian 60,20 dan nilai rata-rata produk subjek penelitian 

66,65 sedangkan nilai akhir rata-rata kelas 63,43. 



  

 

Data Hasil Observasi Penerapan Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD oleh  Guru dan Siswa Siklus I 

 Berdasarkan observasi oleh dua orang pengamat terhadap kegiatan 

guru pada siklus I belum sesuai harapan karena baru mencapai 60,47% 

dengan kriteria kurang. Sedangkan proses pelaksanaan pembelajaran oleh 

siswa 57,64%, dengan kriteria sangat kurang. 

Data Hasil Observasi Keterampilan Kooperatif Siswa Siklus I 

Data hasil observasi keterampilan kooperatif siswa siklus I 

dipaparkan pada Tabel 2. 

Tabel 2  Data Keterampilan Kooperatif Subjek Penelitian Siklus I 

No Indikator 
Nomor Item 

Pertanyaan 

Skor 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

Maks. 
% 

1 Berada dalam tugas 1,2 29,00 3,63 64,00 45,31 

2 Mengatasi gangguan 3,4 28,00 3,50 64,00 43,75 

3 Mendorong pratisipasi 5,6 36,00 4,50 64,00 56,25 

4 Aktif mendengar 7,8 30,00 3,75 64,00 46,88 

5 Bertanya 9,10 37,00 4,63 64,00 57,81 

6 
Memeriksa ketepatan 

jawaban 
11,12 40,00 5,00 64,00 62,50 

Rata-rata 4,17 - 52,08 

Skala Kategori: 

 Jika skor rata-rata antara 0% sampai dengan 33%     = Negatif 

 Jika skor rata-rata antara 34% sampai dengan 66%   = Netral atau ragu-ragu 

 Jika skor rata-rata antara 67% sampai dengan 100% = Positif 

Berdasarkan data pada Tabel 2 diketahui bahwa penggunaan peta 

konsep melalui model pembelajaran tipe STAD pada siklus I yang 

berkaitan dengan keterampilan kooperatif subjek penelitian sebesar 

52.08% berada dalam kriteria netral/ragu-ragu.  

 



 

 

Data Respons Siswa terhadap Penggunaan Peta Konsep Siklus I 

Data respons siswa terhadap penggunaan peta konsep pada Tabel 3. 

Tabel 3 Data Respons Subjek Penelitian terhadap Penggunaan Peta Konsep Siklus I 

No Indikator 
Nomor Item 

Pertanyaan 

Skor 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

Maks. 
% 

1 Senang belajar 1,2,9 88 3,67 120 73,33 

2 
Mudah memahami 

materi pelajaran 
3,4,12,15 89 2,78 160 55,63 

3 

Tidak termotivasi 

untuk 

menyelesaikan soal 

5,7 54 3,38 80 67,50 

4 
Termotivasi untuk 

belajar 
6,8 62 3,88 80 77,50 

5 

Dihargai dan berani 

mengeluarkan 

pendapat 

13,14 57 3,56 80 71,25 

6 

Tidak terjadi 

miskonsepsi dan 

meningkatkan 

retensi 

10,11 58 3,63 80 72,50 

Jumlah rata-rata 3,48  69,65 

Skala Kategori : 

 Jika skor rata-rata antara 0% sampai dengan 33% = Negatif/tidak setuju 

 Jika skor rata-rata antara 34% sampai dengan 66% = Netral/ragu-ragu 

 Jika skor rata-rata antara 67% sampai dengan 100% = Positif/Setuju 

Berdasarkan data hasil analisis respons siswa terhadap penggunaan 

peta konsep dalam pembelajaran konsep ekosistem pada siklus I yang di 

paparkan pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa respons siswa berada pada 

skala setuju (69,65%). 

Data Respons siswa terhadap penerapan pembelajaran siklus I 

Data respons siswa pada penerapan  pembelajaran disajikan pada 

Tabel 4. 



  

 

Tabel 4  Data Respons Subjek Penelitian Terhadap Penggunaan Peta Konsep        

                Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Siklus I 

 

No Indikator 
Nomor Item 

Pertanyaan 

Skor 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

Maks. 
% 

1 Perhatian 2,5,7,16,24 117 2,93 200 58,50 

2 Ketertarikan 1,3,8,10,13,18,25 166 2,96 280 59,29 

3 Keyakinan 4,6,9,22 99 3,09 160 61,88 

4 Kepuasan 11,12,14,15,17,19,20,21,23 221 3,07 360 61,39 

Jumlah rata-rata 3,01  60,26 

Skala Kategori: 

 Jika skor rata-rata antara 0% sampai dengan 33% = Negatif 

 Jika skor rata-rata antara 34% sampai dengan 66% = Netral/ragu-ragu 

 Jika skor rata-rata antara 67% sampai dengan 100%      = Positif 

Berdasarkan data pada Tabel 4, diketahui bahwa nilai persentase 

setiap indikator respons subjek penelitian siklus I, berada pada kategori 

ragu-ragu dengan nilai rata-rata persentase 60,26%.   

Siklus II 

Hasil Evaluasi Proses dan Hasil (produk) Pembelajaran Siklus II 

Data hasil evaluasi proses dan produk siklus II disajikan pada Tabel 

5 berikut. 

Tabel 5 Data Hasil Akhir Proses dan Produk Subjek Penelitian Siklus II 

Klp. 
Inisial 

siswa 

Proses Produk 

NA 
EP KK DK PL x  PK NTC x  

I RH 64,00 84,00 87,50 79,00 78,63 84,00 89,00 86,50 82,56 

II AY 67,00 77,00 80,50 74,00 74,63 74,00 74,00 74,00 74,31 

III MS 56,00 71,00 60,00 72,00 64,75 71,00 70,50 70,75 67,75 

IV NS 63,00 75,00 76,50 66,00 70,13 73,00 72,50 72,75 71,44 

V AE 58,00 78,00 65,50 - 67,17 72,00 71,00 71,50 69,33 

VI RP 60,00 78,00 87,00 72,00 74,25 71,00 68,50 69,75 72,00 



 

 

Tabel 5 (Lanjutan) 

Klp. 
Inisial 

siswa 

Proses Produk 

NA 
EP KK DK PL x  PK NTC x  

VII DN 64,00 87,00 80,50 - 77,17 83,00 87,50 85,25 81,21 

VIII YR 63,00 73,00 78,00 - 71,33 72,00 72,00 72,00 71,67 

Rata-rata 61,87 77,87 76,93 72,60 72,25 75,00 75,62 75,31 73,78 

Berdasarkan data pada Tabel 5 diketahui hasil akhir proses dan 

produk mencapai rata-rata 73,78.  Perubahan peningkatan dari siklus I ke 

siklus II dapat dipaparkan pada Tabel 6. 

Tabel  6 Data Nilai Rata-Rata Proses dan Produk pada Siklus I dan II 

Rata-rata 

Siklus 
EP KK DK PL x  PK NTC x  NA 

I 55,43 69,81 66,65 71 60,2 70,56 62,75 66,65 63,43 

II 61,87 77,87 76,93 72,6 72,25 75 75,62 75,31 73,78 

Jumlah 

Kenaikan 
6,44 8,06 10,28 1,6 12,05 4,44 12,87 8,66 10,35 

Data Hasil Observasi terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan 

Sintaks Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD oleh Guru dan Siswa Siklus II 

 Berdasarkan observasi oleh dua orang pengamat terhadap kegiatan 

guru, proses pembelajaran pada siklus II telah berjalan sangat baik 

(98,10%). Proses pelaksanaan pembelajaran berdasarkan sintaks 

pembelajaran kooperatif tipe STAD oleh siswa berada dalam kriteria 

tergolong cukup (71,42%). 

Data Hasil Observasi Keterampilan Kooperatif Siswa Siklus II 

Data hasil observasi keterampilan kooperatif  siswa siklus II, 

disajikan pada Tabel 7.  



  

 

Tabel 7  Data Keterampilan Kooperatif  Subjek Penelitian Siklus II 

No Indikator 
Nomor Item 

Pertanyaan 

Skor 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

Maks. 
% 

1 Berada dalam tugas 1,2 45 5,625 64,00 70,31 

2 Mengatasi gangguan 3,4 51 6,375 64,00 79,69 

3 Mendorong pratisipasi 5,6 47 5,875 64,00 73,44 

4 Aktif mendengar 7,8 50 6,25 64,00 78,13 

5 Bertanya 9,10 45 5,625 64,00 70,31 

6 
Memeriksa ketepatan 

jawaban 
11,12 51 6,375 64,00 79,69 

Jumlah rata-rata 6,02 - 75,26 

Skala Kategori : 

 Jika skor rata-rata antara 0% sampai dengan 33%     = Negatif 

 Jika skor rata-rata antara 34% sampai dengan 66%   = Netral atau ragu-ragu 

 Jika skor rata-rata antara 67% sampai dengan 100% = Positif 

Dari data tersebut diketahui keterampilan kooperatif siswa rata-rata 

dalam kategori aktif (33,26%). 

Data Respons Siswa terhadap Penggunaan Peta Konsep Siklus II 

Data respons siswa terhadap penggunaan peta konsep siklus II 

dapat dipaparkan pada Tabel 8.  

Tabel 8  Data Respons Subjek Penelitian terhadap Penggunaan Peta Konsep Siklus 

II 

No. 
Indikator 

Nomor Item 

Pertanyaan 

Skor 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

Maks. 
% 

1 Senang belajar 1,2,9 85 3,54 120 70,83 

2 
Mudah memahami materi 

pelajaran 
3,4,12,15 120 3,75 160 75,00 

3 
Tidak termotivasi untuk 

menyelesaikan soal 
5,7 62 3,88 80 77,50 

4 Termotivasi untuk belajar 6,8 62 3,88 80 77,50 



 

 

Tabel 8 (Lanjutan) 

No. 
Indikator 

Nomor Item 

Pertanyaan 

Skor 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

Maks. 
% 

5 
Dihargai dan berani 

mengeluarkan pendapat 
13,14 64 4,00 80 80,00 

6 
Tidak terjadi miskonsepsi 

dan meningkatkan retensi 
10,11 59 3,69 80 73,75 

Jumlah rata-rata 3,79 - 75,76 

Keterangan: 

 Jika skor rata-rata antara 0% sampai dengan 33% = Negatif/tidak setuju 

 Jika skor rata-rata antara 34% sampai dengan 66% = Netral/ragu-ragu 

 Jika skor rata-rata antara 67% sampai dengan 100%  = Positif/Setuju 

 

Berdasarekan Tabel 8 sikap siswa terhadap penggunaan peta 

konsep berada pada ketegori positif/setuju. 

Data Respons Siswa terhadap Penerapan Pembelajaran Siklus II 

Data respons siswa terhadap penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dipaparkan pada Tabel 9. 

Tabel  9  Data Respons Subjek Penelitian terhadap Penggunaan Peta Konsep 

melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Siklus II 

 

No Indikator 
Nomor Item 

Pertanyaan 

Skor 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

Maks. 
% 

1 Perhatian 2,5,7,16,24 153 3,83 200 76,50 

2 Ketertarikan 1,3,8,10,13,18,25 225 4,02 280 80,36 

3 Keyakinan 4,6,9,22 130 4,06 160 81,25 

4 Kepuasan 11,12,14,15,17,19,20,21,23 297 4,13 360 82,50 

Jumlah rata-rata 4,01 - 80,15 

Skala Kategori : 

Jika skor rata-rata antara 0% sampai dengan 33% = Negatif 

Jika skor rata-rata antara 34% sampai dengan 66% = Netral/ragu-ragu 

Jika skor rata-rata antara 67% sampai dengan 100% = Positif 



  

 

Berdasarkan data pada Tabel 9 diketahui bahwa nilai persentase 

setiap indikator respons subjek penelitian secara umum penggunaan peta 

konsep melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD baik subjek 

penelitian maupun secara klasikal siswa menanggapinya positif/setuju. 

Data Sikap Siswa terhadap Penggunaan Peta Konsep melalui Model Pembe-

lajaran Kooperatif tipe STAD Siklus II 

Data hasil tes angket skala sikap siswa terkait materi pelajaran, 

sikap kognisi, afeksi, konasi terkait konsep ekosistem, diperoleh skor 

rata-rata sebesar 4,11 yang berada pada skala setuju dan nilai rata-rata 

persentase sebesar 82,23% yang berada pada kategori sikap positif/setuju. 
 

 

Tabel 10 Analisis Sikap Subjek terhadap Penggunaan Peta Konsep melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

 

Materi 
Indikator 

Sikap 

No. Item 

Pernyataan 

Skor 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

Maks. 
% 

Menguarikan 

komponen penyusun 

ekosistem dan 

perubahannya 

melalui pengamatan 

Kognisi  3, 40 73 4,6 80 91 

Afeksi  1, 7, 8 91 3,8 120 76 

Konasi  2, 16 64 4 80 80 

Mendeskripsikan 

peranan komponen 

ekosistem dalam 

aliran energi dan daur 

biogeokimia. 

Kognisi 11, 25, 36 99 4,1 120 83 

Afeksi 6, 10, 17, 35 125 3,9 160 78 

Konasi 14, 15, 27 86 3,6 120 72 

Mengkaitkan 

hubungan kagiatan 

manusia dan masalah 

perusakan dan 

pemeliharaan 

lingkungan 

Kognisi 9, 21, 23 101 4,2 120 84 

Afeksi 
4, 13, 22, 24, 

26, 29, 38 
227 4,1 280 81 

Konasi 
18, 30, 32, 33, 

34 
153 3,8 200 77 

Mendeskripsikan 

pemanfaatan daur 

ulang limbah untuk 

kepentingan manusia. 

Kognisi 31, 39 69 4,3 80 86 

Afeksi 12, 19, 20, 28 157 4,9 160 98 

Konasi 5, 37 65 4,1 80 81 

Rata-rata 4,11 - 82,23 

 



 

 

Keterangan: 

Jika skor rata-rata antara 0 % sampai dengan 33 % = Negatif 

Jika skor rata-rata antara 34 % sampai dengan 66 % = Netral atau ragu-ragu 

Jika skor rata-rata antara 67 % sampai dengan 100 % = Positif 

BAHASAN 

Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran pada siklus I tampak bahwa aktivitas siswa 

dalam kegiatan tersebut belum maksimal (63,43). Siswa belum terbiasa 

melakukan pembelajaran kooperatif, dan mengalami kebingungan antara 

mengerjakan tugas kelompok dengan tugas individu, padahal dalam 

pembelajaran kooperatif menuntut tanggung jawab individu untuk kesuk-

sesan kelompok (Slavin, 1995; Arends, 1995; Johnson dan Johnson, 

2001; Ibrahim, Rachmadiarti, Nur, dan Ismono, 2000).  

Pada siklus II proses pembelajaran mengalami peningkatan 

(73,78), hal ini sesuai dengan pendapat Winkel (2005) bahwa setelah 

melalui proses belajar siswa akan mengalami perubahan tingkah laku. 

Adanya peningkatan tersebut karena terjadinya perubahan yang 

dilakukan oleh peneliti bersama guru kolaborator memotivasi siswa agar 

berani tampil untuk memberikan presentasi hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas. Karena dalam presentasi dan diskusi, sebagian besar 

kegiatan pembelajaran dilakukan oleh siswa, dalam arti kegiatan belajar 

mengajar dipusatkan pada siswa (Tsaniyah, 2005). Presentasi dan diskusi 

siswa dapat merupakan alat yang sangat berharga untuk mengakses 

kinerja siswa (Ibrahim, 2002).  Metode diskusi biasanya dipandang 

sebagai salah satu metode pengajaran yang paling efektif untuk 

mempelajari keterampilan yang kompleks seperti berpikir kritis, 

pemecahan masalah, dan komunikasi antar pribadi. Melalui metode 

diskusi, siswa memperoleh pengalaman melalui partisipasi dan interaksi. 

Terjadi pertukaran gagasan, fakta, opini, di antara siswa sehingga belajar 

menjadi lebih dinamis (Tsaniyah, 2005). Ketika siswa melakukan 

presentasi di depan kelas maka keterampilan atau kecakapan siswa dalam 

mengkomunikasikan pengetahuan dan pengalaman belajarnya seperti 

keterampilan berbicara, penguasaan konsep atas materi yang disajikan, 

keterampilan logika, dan keterampilan menjawab pertanyaan, 



  

 

keterampilan menerima pendapat orang lain dapat dinilai (Susanto, 

2004).   

Hasil Kemampuan Kognitif  

Hasil penelitian diketahui bahwa nilai rata-rata subjek maupun 

klasikal kemampuan kognitif mengalami peningkatan dari siklus I 

(62,75) ke siklus II (75,62). Dengan demikian penggunaan peta konsep 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif siswa. Hal ini sesuai pendapat Okebukola dan 

Jegede (dalam Roth dan Roychoudhury, 1992) bahwa para siswa secara 

kolaboratif membentuk peta konsep mencapai pembelajaran bermanfaat 

yang lebih baik dari pada para siswa yang bekerja secara individu. Hasil 

penelitian Jailani (2001) menyimpulkan bahwa hasil belajar dengan 

strategi peta konsep yang disertai dengan kerja kelompok secara 

signifikan lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang 

mengalami pembelajaran dengan strategi peta konsep tanpa belajar 

kelompok. Lebih lanjut Amin (1990) mengatakan bahwa penggunaan 

peta konsep melalui model pembelajaran kooperatif merupakan alternatif 

pembelajaran di mana pebelajar memperoleh faedah secara terpadu dari 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

 Adanya peningkatan kemampuan kognitif siswa dari siklus I ke 

siklus II karena strategi ini dapat membantu siswa untuk menyadari 

terhadap adanya kemampuan kognitif yang dimilikinya sehingga 

termotivasi untuk belajar, saling mendorong dan membantu antar anggota 

kelompok dalam belajar secara optimal. Selain itu, adanya kegiatan 

pendukung yang berasal dari ide siswa, yaitu presentasi kelas 

memberikan motivasi belajar yang lebih giat, sehingga kemampuan 

kognitif siswa meningkat. Slavin (1995) mengatakan dengan adanya 

motivasi dapat meningkatkan hasil belajar. Hal ini sesuai dengan 

pendapat King, dkk., (1991) yang mengatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif memberikan beberapa keuntungan antara lain menstimuli 

perkembangan kognitif, meningkatkan prestasi belajar, memperbaiki 

hubungan sosial, dan meningkatkan harga diri. Hasil-hasil penelitian 

sebelumnya telah menyimpulkan bahwa kontribusi motivasi, seperti 



 

 

dilakukan Walberg et al. (dalam Irawan dkk., 1997) sebesar 20%, dan 

McClleland (dalam Adnyana, 2004) sebesar 64% terhadap hasil belajar. 

 Perubahan meningkat pada kemampuan kognitif siswa, karena 

memberikan hadiah kepada kelompok berupa alat tulis menulis pada 

siklus I dan pada siklus II selain alat tulis menulis berupa sertifikat bagi 

kelompok dalam tim super, tim hebat dan tim baik. Pemberian 

penghargaan bagi kelompok berprestasi tersebut, mengacu pada pendapat 

Slavin (1995) yang telah menguaraikan bahwa sistem penghargaan yang 

didasarkan atas penampilan kelompok diskusi belajar dapat menciptakan 

struktur penghargaan antara siswa di dalam suatu kelompok, sehingga 

kelompok tersebut dapat saling memberikan penguatan sosial sebagai 

respons terhadap upaya yang berorientasi pada tugas teman. Selain hal 

itu, juga didasarkan pada teori motivasi Maslow (dalam Mulyasa, 2003) 

yang mengatakan bahwa pemberian pujian dan hadiah lebih baik daripada 

hukuman, meskipun sewaktu-waktu hukuman diperlukan. 

Hasil Pembuatan Peta Konsep 

Berdasarkan penelitian ini diketahui terjadi peningkatan nilai 

pembuatan peta konsep subjek penelitian dari siklus I (70,56) ke siklus II 

(75,00). Hal ini sesuai pendapat Novak dan Gowin (1984) di mana 

penggunaan peta konsep merupakan cara belajar yang bermakna, 

sehingga meningkatkan pemahaman dan daya ingat, meningkatkan 

keaktifan, kreativitas berpikir, menimbulkan sikap kemandirian dalam 

belajar, mengembangkan struktur kognitif yang terintegrasi dengan baik, 

dan membantu siswa melihat makna materi pelajaran secara lebih 

komprehensif.  

 Peta konsep siswa pada siklus I belum nampak adanya hubungan 

silang, dan kata-kata konsep yang digunakan masih sedikit. Pada siklus 

II, konsep-konsep dan proposisi yang digunakan selain lebih bermakna 

juga mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan penelitian Suastra 

(1996) bahwa pembelajaran dengan peta konsep tidak hanya konsepnya 

meningkat (20-40 konsep) tetapi kebermaknaan proposisinya juga 

mengalami peningkatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peta 

konsep sebagai salah satu bentuk penilaian autentik membantu 

meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Kegiatan lain yang 



  

 

mendukung karena hasil karya mereka berupa peta konsep kelompok 

dipresentasikan di depan kelas. Kegiatan ini memberikan motivasi belajar 

lebih baik, sehingga kemampuan kognitif siswa meningkat. Hal ini sesuai 

pendapat Slavin (1995) yang mengatakan bahwa adanya motivasi, siswa 

lebih giat belajar, sehingga meningkatkan hasil belajarnya.  

Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Sintaks Model Pembelajaran Koo-

peratif Tipe STAD  

Data hasil proses pelaksanaan pembelajaran berdasarkan sintaks 

pembe-lajaran kooperatif tipe STAD oleh guru dan siswa pada siklus I 

(60,47%) belum sesuai dengan yang direncanakan. Diharapkan pada 

sintaks pembelajaran kooperatif tipe STAD guru perlu menyampaikan 

pentingnya materi pembelajaran disampaikan. Hal ini bertujuan agar 

siswa termotivasi untuk belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Orton 

(1992) bahwa siswa yang termotivasi, tertarik dan mempunyai keinginan 

untuk belajar akan belajar lebih banyak. 

Guru perlu memperhatikan pengetahuan prasyarat, agar 

memudahkan siswa mempelajari materi pelajaran yang diberikan. Bendal 

dan Galili (1993) mengungkapkan jika guru tidak memperhatikan 

pengetahuan prasyarat siswa, siswa akan mengalami kesulitan belajar 

pada tahap berikutnya. Penyampaian tujuan pembelajaran dilakukan guru 

saat presentasi kelas, agar siswa dapat mengetahui arah kegiatan belajar 

mereka dan apa yang dipelajari, sehingga siswa termotivasi, dan terpusat 

perhatian pada tujuan yang hendak dicapai. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Dahar (1989) bahwa penyampaian tujuan pembelajaran 

motivasi siswa untuk memusatkan perhatiannya terhadap materi 

pembelajaran. 

Peneliti bersama guru kolaborator memotivasi siswa agar bisa 

membentuk sendiri pengetahuannya melalui kegiatan belajar secara 

kooperatif dan diskusi. Hal ini sesuai dengan prinsip konstruktivis yang 

dikemukakan Suparno (1997) bahwa guru berperan sebagai mediator dan 

fasilisator untuk membantu siswa membangun pengetahuannya. Hudojo 

(1983) mengungkapkan peran guru sebagai pemberi ilmu sudah saatnya 

berubah menjadi fasilisator dan motivator agar siswa dapat mengkons-

truksi sendiri pengetahuannya. 



 

 

Penggunaan peta konsep melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dapat mengurangi dominasi guru untuk menjelaskan materi 

pelajaran (teacher centered). Hal ini dapat dilihat dari skenario 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, peran guru hanya pada kegiatan 

penyampaian tujuan pembelajaran dan pemberian motivasi dengan cara 

menggali pengetahuan awal serta membantu siswa bila ada kesulitan, 

selanjutnya tahap-tahap pembelajaran dilakukan siswa, baik secara 

mandiri maupun kooperatif, sehingga pada akhirnya siswa dapat 

menemukan konsep yang harus mereka pelajari (Slavin, 1990; Arends, 

1994; 1995; Hewitt, 1995; Nur, 2001 dan Palincsar,dkk., 1992). 

Sejalan hal tersebut, Zainul (2001) dan Nurhadi, dkk. (2004) 

mengatakan bahwa belajar efektif dimulai dari lingkungan belajar yang 

berpusat pada siswa, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator dan 

mediator dengan cara memberi kesempatan siswa untuk menemukan dan 

menyadarkan serta menerapkan strategi belajarnya sendiri (teori 

Experiential Learning). Strategi pembelajaran yang mengarah ke student 

centered tersebut, karena sasaran pembelajaran bidang studi Biologi 

adalah peningkatan keterampilan berpikir dan bertindak (Depdiknas, 

2003). Hal ini, sesuai dengan prinsip pembelajaran konstruktivisme 

bahwa belajar IPA pada dasarnya merupakan pengubahan struktur 

kognitif melalui proses asimilasi dan akomodasi (Ruseffendi (1991). 

Senada hal ini, Degeng (2000) berpendapat bahwa strategi yang 

digunakan untuk meningkatkan proses dan hasil belajar perlu 

mempertimbangkan  bahwa  kontrol belajar bukan dipegang oleh sistem 

di luar siswa, namun kontrol belajar dipegang oleh siswa sendiri. More 

dan Hunt (dalam Rosyada, 2004) mengatakan bahwa strategi harus 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 

Keterampilan Kooperatif Siswa  

Secara empirik penggunaan peta konsep melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dari siklus I (69,65) menjadi 75,26 

siklus II. Jadi memiliki pengaruh positif untuk keterampilan kooperatif 

seperti berada dalam tugas, mengatasi gangguan, mendorong pertisipasi, 

aktif mendengar, aktif bertanya, dan memeriksa ketepatan jawaban 

(Jacobs et al. 1996; Nurhadi, dkk., 2002; Lie, 2004). 



  

 

Temuan penelitian menunjukkan, keterampilan kooperatif siswa 

kemampuan atas tidak berbeda dengan siswa kemampuan bawah. 

Temuan tersebut mendukung Arends (1997) bahwa pembelajaran 

kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada siswa kemampuan atas 

maupun siswa kemampuan bawah yang bekerja sama menyelesaikan 

tugas-tugas akademik. Dengan dukungan kerja sama antar temannya 

siswa yang berkemampuan sedang dan rendah akan mampu memperoleh 

pengetahuan dan nilai ulangan yang tidak berbeda dengan dengan 

kemampuan tinggi. Penelitian yang dilakukan Thomson dalam Slavin 

(2000) bahwa pembelajaran kooperatif mempunyai manfaat di antaranya 

meningkatkan hasil belajar. Menurut Lyman dan Foyle; Wooley, dkk. 

(dalam Blosser, 1992) pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan 

perolehan akademik. 

 Temuan penelitian ini juga mendukung Arends (1997) bahwa mo-

del pembelajaran kooperatif membantu siswa menumbuhkan kemampuan 

bekerja sama, dan kemampuan membantu teman. Slavin (dalam Blosser, 

1992) bahwa pembelajaran kooperatif memberikan pengaruh positif 

seperti kemampuan bekerja secara kooperatif. Johnson dan Johnson 

(dalam Blosser, 1992) menyatakan melalui pembelajaran kooperatif 

siswa menunjukkan kompetensi lebih tinggi dalam kegiatan kerja sama. 

Sharan dan Sharan (dalam Blosser, 1992) membuktikan pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan tanggung jawab siswa untuk belajar 

kecakapan bekerja sama. 

Pada pembelajaran kooperatif, aktivitas siswa dalam pembentukan 

konsep untuk pembuatan peta konsep yang lebih lengkap dapat dilakukan 

bersamaan dengan proses interaksi sosial di dalam kelompok. Hal ini 

sesuai dengan teori Vigotsky (Slavin, 2000) yang menekankan hakikat 

sosial dalam pembelajaran. Kerjasama yang baik juga didorong oleh 

tanggung jawab individu. Karena setiap individu dalam kelompok 

mempunyai tanggung jawab untuk memahami hasil keja kelompoknya. 

Hal ini sesuai pendapat (Johnson & Johnson, 2001) bahwa tanggung 

jawab individual akan membangkitkan kerjasama siswa terutama 

antarsiswa yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan lemah. 



 

 

Respons Siswa terhadap Penggunaan Peta Konsep  

Peningkatan respons siswa terhadap penggunaan peta konsep 

terjadi peningkatan dari siklus I (60.26) ke siklus II (75.76), artinya siswa 

merasakan bahwa dengan penggunaan peta konsep mereka merasa 

memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengikuti pelajaran. Siswa 

termotivasi untuk belajar karena adanya strategi peneliti dan guru 

kolaborator menyuruh siswa membuat peta konsep dalam bentuk poster. 

Dengan pembuatan poster menumbuhkan rasa bangga pada siswa,  dan 

dapat digunakan untuk mengkomunikasikan secara tertulis pada saat 

presentasi (Tsaniyah (2005).  

Di samping itu siswa termotivasi untuk belajar karena adanya 

strategi peneliti dan guru kolaborator menyuruh siswa membuat peta 

konsep dalam bentuk poster. Dengan pembuatan poster menumbuhkan 

rasa bangga pada siswa,  dan dapat digunakan untuk mengkomunikasikan 

secara tertulis pada saat presentasi (Tsaniyah (2005).  

Adanya respons positif yang akhirnya dapat meningkatkan hasil 

belajar dengan penggunaaan peta konsep, hal ini mendukung teori dan 

penelitian oleh (Ausubel, 1963; Novak,1980; Mardiningsih, 2001; 

Ciliburn, 1990; Roth dan Roychoudhury, 1992; Zubaidah dan Rosilawati, 

2000; Action Research Biologi Gugus Blitar, 2000; Haras, 2003; 

Chotimah; 2004; Endahsari, 2005). 

Respons Siswa terhadap Pembelajaran Penggunaan Peta Konsep melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Data respons subjek penelitian terhadap penerapan pembelajaran 

penggunaan peta konsep melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD mengalami peningkatan dari siklus I (70.38) ke siklus II (80.15). 

Data respons subjek penelitian terhadap penerapan pembelajaran 

penggunaan peta konsep melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II.  

Peningkatan respons siswa dapat dipahami, karena pembuatan peta 

konsep secara kooperatif peran siswa dihargai oleh siswa lain. 

Penghargaan yang diberikan siswa lain ini menimbulkan perasaan senang 

pada diri mereka. Siswa menyatakan bahwa mereka senang belajar secara 

kooperatif karena adanya kerja sama, saling menghormati, dan saling 



  

 

menghargai. Perasaan senang ini akan menimbulkan motivasi belajar 

pada siswa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Slavin 

dan Madden (dalam Slavin 1995) yang menyatakan bahwa belajar 

kooperatif mampu meningkatkan semangat dan motivasi siswa. Mulyasa 

(2003) mengatakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan, 

keaktifan dan respons positif siswa pada pembelajaran adalah  

mengembangkan motivasi belajar siswa. Hal ini didukung pendapat 

Eggen & Kauchak (1996) bahwa kerjasama dapat menimbulkan motivasi 

instrinsik pada siswa.  

Sejalan hal di atas, Susilo (2004c) mengatakan bahwa adanya 

respons positif akan menunjang belajar, selanjutnya motivasi mudah 

berkembang. Sebaliknya, respons negatif akan dapat menghambat 

belajar. Dalam hal motivasi, Cosamin (1998) telah berpendapat bahwa 

siswa yang termotivasi cenderung akan mengembangkan kemampuannya 

mencapai keberhasilan belajar. 

Hasil penilitian ini menunjukkan adanya motivasi positif. Hal ini, 

karena indikator respons yang diteliti memenuhi unsur dimensi motivasi, 

yaitu: perhatian, ketertarikan, keyakinan dan kepuasan (Keller, 1983 

dalam Qodriyah, 2002; Adnyana, 2004). Hasil penelitian ini, akan 

mendukung kelebihan penggunaan peta konsep melalui model 

pembelajaran kooperatif yaitu membantu menumbuhkan respons positif 

siswa dengan cara menyadarkan kemampuan kognitifnya, tanggung 

jawab, berpikir kritis dan kreatif, meningkatkan motivasi melalui 

kegiatan keberanian menyampaikan pendapat, ide, gagasan, pertanyaan, 

sanggahan, kerja individu secara terstruktur, kerja kelompok, serta 

tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kelompok (Brown, 1982; 

Gutherie 1984; Martin, 1988; Gilroy dan Moore 1988; Graves dan Piché, 

1989; Rosenshine  dan Meister, 1994; Lubliner, 2001).  

Kelebihan model pembelajaran kooperatif, yaitu mengembangkan 

respons positif dengan cara melatih sikap kepemimpinan, menghargai diri 

sendiri dan teman yang lain, saling bertanggung jawab, memberi 

kebebasan berpendapat, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, 

memotivasi siswa untuk mencapai hasil belajar melalui belajar kooperatif 

(Hill & Hill, 1993; Stahl, 1994; Putnam, 1995; Slavin, 1995; Kauchak, 

1998; Widada dan Joko, 1999).  



 

 

Sikap  Siswa terhadap Penggunaan Peta Konsep melalui Model Pembelajar-

an Kooperatif Tipe STAD 

Sikap subjek penelitian terhadap penggunaan peta konsep melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD, baik sikap kognisi, afeksi, 

konasi terkait konsep ekosistem berada pada kategori positif dengan nilai 

82.23%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan peta konsep 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh positif 

terhadap sikap kognisi, afeksi dan konasi siswa terkait materi ekosistem. 

Pengaruh sikap positif siswa berakibat pada penguasaan materi pelajaran 

oleh siswa juga lebih baik. Hal ini karena adanya keyakinan (kognitif) 

siswa terhadap konsep pelajaran, yaitu  konsep ekosistem. Pemahaman 

yang benar (kognitif) terhadap konsep, akan berpengaruh terhadap 

perasaan senang atau tidak senang (afeksi). Komponen kognitif dan 

afektif akan mempengaruhi kecenderungan siswa bertindak (konatif) 

(Azwar, 2003; Susilo, 2004; Adnyana, 2004).  

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan paparan data dan hasil temuan serta pembahasan 

dapat ditarik kesimpulan melalui proses penilaian dengan menggunakan 

beragam cara dan alat untuk mengumpulkan informasi melalui sejumlah 

bukti yang menunjukkan pencapaian pembelajaran, diketahui pengguna-

an peta konsep melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan proses, hasil belajar dan respons siswa pada konsep 

ekosistem di kelas X SMAN 8 Malang Tahun Pembelajaran 2005/2006 

dengan peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Saran 

Beberapa saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan 

penelitian ini adalah (1) penggunaan peta konsep melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD  perlu diterapkan lebih lanjut untuk 

membantu meningkatkan proses dan hasil belajar pada konsep biologi 

yang lain; (2) guru hendaknya memberi tugas pembuatan peta konsep di 



  

 

rumah agar siswa mempunyai kesiapan kognitif yang baik, dalam 

melakukan diskusi secara kooeratif lebih kritis, efektif, dan dinamis 

sehingga peta konsep yang dihasilkan lebih lengkap; (3) penelitian 

tindakan kelas ini dilakukan dengan waktu yang relatif singkat dan satu 

materi pelajaran, sehingga perlu dilakukan penelitian dengan perencana-

an waktu dan materi pelajaran yang lebih banyak, agar proses dan produk 

pembelajaran lebih efektif, fungsional dan maksimal; dan (4) hasil 

penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan pengembangan 

penelitian lebih lanjut, sehingga semakin banyak fakta yang dapat men-

dukung rancangan penelitian ini untuk menjadi teori yang bisa membantu 

meningkatkan dunia pendidikan pada umumnya dan proses pembelajaran 

pada khususnya. 
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Meningkatkan Kemampuan Aspek Psikomotor  

melalui Pembelajaran Berbasis Laboratorium 

pada Siswa Kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 

Jombang  

Martini 

Endah Purwani 

Ponijan 

Abstract: The 2004 Curriculum which is known as Competence-

based Curriculum had already been implemented officially in 

schools since academic year 2005/2006. Different from preceded 

curriculum which content and objective emphasizes on students‘ 

cognitive success, in Competence-based Curriculum the goal of 

the education emphasizes more on basic competency. This 

competency will be achieved if students have good affective and 

psychomotor ability. Observation conducted in SMAN 1 Jombang 

shows that there are many students who still have a low 

psychomotor ability, such as do not familiar with laboratory 

equipment and material, disable to use the equipment properly, 

cannot do observation and measurement correctly, and etc. It is 

because teachers seldom introduce or make them practice in 

laboratory. Based on the background, the examiner to improve 

laboratory-based learning activity to increase students‘ 

psychomotor ability in SMAN 1 Jombang. Subject in this research 

is the-11
th

 grade student of IPA 1 in SMA Negeri 1 Jombang, the 

number of student is forty.  

Key words: psychomotor ability, laboratory-based learning 
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Kurikulum 2004 yang lebih dikenal dengan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK), dua tahun lalu telah dilaksanakan secara terbatas 

oleh beberapa sekolah yang ditunjuk oleh pihak Depdiknas, dan saat ini 

kurikulum 2004 meskipun belum resmi ditetapkan, hampir semua 

sekolah sudah melaksanakannya pada tahun pelajaran 2005/2006.  

Berbeda dengan kurikulum sebelumnya (1994), di mana isi dan 

tujuan pendidikan lebih banyak menekankan pada keberhasilan dimensi 

kognitif siswa, pada kurikulum berbasis kompetensi (2004), pencapaian 

program pendidikan lebih ditekankan pada kompetensi dasar, yang dapat 

dicapai bila siswa mempunyai kemampuan afektif dan kemampuan 

psikomotor yang tinggi.  

Hasil pengamatan di SMAN 1 Jombang, menunjukkan bahwa 

kemampuan psikomotor siswa masih rendah, misalnya kemampuan 

mengenal alat laboratorium dan bahan kimia 45,7%, kemampuan meng-

gunakan alat-alat laboratorium 53,2%, kemampuan mengamati dan 

menginterpretasi data 44,1%, serta kemampuan membuat simpulan 

50,4%. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dipandang perlu untuk 

melaksanakan  pembelajaran berbasis laboratorium untuk dapat mening-

katkan kemampuan aspek psikomotor siswa di SMAN 1 Jombang. 

Pelaksanaan pembelajaran berbasis laboratorium ini juga sangat didukung 

oleh (1) Sarana dan prasarana laboratorium yang sudah sangat 

memadai. Pertama, sudah tersedia laboratorium untuk melaksanakan 

kegiatan praktikum, sehingga perlaksanaannya tidak perlu di kelas-kelas. 

Kedua, perbandingan antara jumlah alat dan bahan laboratorium  dengan 

jumlah siswa adalah memadai; (2) Sudah tersedia laboran yang dapat 

membantu guru mempersiapkan kegiatan laboratorium, sehingga guru 

tidak perlu mempersiapkan sendiri; dan (3) Alokasi waktu untuk mata 

pelajaran kimia adalah 5 sks, dengan pengaturan 2-2-1, dan setiap sks 

adalah 45 menit. Untuk alokasi waktu 2 sks (90 menit) adalah cukup bagi 

guru untuk melaksanakan kegiatan laboratorium dengan dibantu oleh 

laboran yang mempersiapkan segala keperluan kegiatan laboratorium 

sebelum jam pelajaran.  

 

 



  

 

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah 

peningkatan kemampuan siswa dalam mengenal alat-alat dan bahan-

bahan laboratorium setelah mengikuti pembelajaran berbasis 

laboratorium?; (2) bagaimanakah peningkatan kemampuan siswa dalam 

mengidentifikasi alat dan bahan laboratorium sesuai prosedur percobaan 

setelah mengikuti pembelajaran berbasis laboratorium?; (3) bagaimana-

kah peningkatan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat 

laboratorium setelah mengikuti pembelajaran berbasis laboratorium?; (4) 

bagaimanakah peningkatan kemampuan siswa dalam melakukan 

pengamatan dan pengukuran dalam suatu percobaan setelah mengikuti 

pembelajaran berbasis laboratorium?; dan (5) bagaimanakah peningkatan 

kemampuan siswa dalam menginterpretasi dan membuat simpulan dari 

data percobaan setelah mengikuti pembelajaran berbasis laboratorium?  

Dengan memperhatikan pertanyaan penelitian di atas, maka 

kemampuan aspek psikomotor siswa akan ditingkatkan melalui 

pembelajaran berbasis laboratorium dengan cara dikenalkan sejumlah alat 

dan kegunaannya, serta bahan laboratorium dengan ciri-ciri atau 

karakteristiknya, dilatihkan mengidentifikasi alat dan bahan laboratorium 

yang diperlukan sesuai  prosedur percobaan, dilatih penggunaan alat-alat 

laboratorium, sehingga siswa dapat menggunakan alat-alat laboratorium 

tersebut sesuai prosedur yang ditetapkan, dilatih mengamati dan 

mengukur suatu percobaan, serta dilatih menginterpretasi dan membuat 

simpulan dari data percobaan. 

Sebagai indikator keberhasilan pembelajaran, tujuh puluh lima 

persen (75%) siswa mempunyai rata-rata kemampuan aspek psikomotor 

lebih dari atau sama dengan delapan puluh persen ( 80%) 

Tinjauan Laboratorium 

Pengertian laboratorium seperti yang ditulis dalam Abdullah 

(1999), adalah suatu tempat atau ruangan untuk melakukan percobaan-

percobaan atau penyelidikan, dapat berupa ruang tertutup atau ruang 

terbuka, dan merupakan perangkat kelengkapan kegiatan belajar di 

samping buku dan media pelengkap lainnya. 

Fungsi laboratorium menurut Tjokrodihardjo (2000) adalah (1) 

sebagai sumber belajar dan mengajar (resources for learning and 



 

 

teaching). (2) sebagai metode pendidikan, yang mencakup metode 

pengamatan (observation method) dan metode percobaan (experimental 

method). (3) sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah proses 

belajar dan mengajar, laboratorium juga dapat berfungsi sebagai tempat 

pameran, atau sebagai perpustakaan IPA. 

Kegiatan laboratorium seperti yang ditulis dalam Abdullah (1999), 

merupakan salah satu bentuk pengajaran yang memenuhi dua fungsi, 

yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Sebagai fungsi umum kegiatan 

laboratorium digunakan untuk melatih keterampilan kognitif, afektif dan 

psikomotor. Lebih khusus lagi kegiatan laboratorium dapat digunakan 

sebagai umpan balik untuk mengetahui sejauh mana teori yang telah 

diperoleh dalam proses belajar mengajar dimengerti dan sejauh mana 

siswa mampu menggunakan teori tersebut untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi atau nyata.  

Fungsi khusus dari kegiatan laboratorium adalah untuk meningkat-

kan motivasi belajar siswa. Kondisi yang ada dalam kegiatan labora-

torium diharapkan dapat menumbuhkan motivasi agar siswa belajar 

dengan baik. Dari kedua fungsi kegiatan laboratorium tersebut, maka 

desain dan pelaksanaan kegiatan laboratorium harus dibuat dengan tujuan 

yang tepat agar praktikum dapat berfungsi dan memperoleh hasil yang 

maksimal. 

Dalam Abdullah (1999), tujuan kegiatan laboratorium ditetapkan 

terutama berdasarkan fungsi kegiatan laboratorium yaitu latihan, umpan 

balik, dan meningkatkan motivasi siswa. Dalam menetapkan tujuan 

kegiatan laboratorium perlu dipertimbangkan pula teori yang telah 

diperoleh, tingkat kemampuan siswa, peralatan, dan fasilitas yang diper-

lukan. 

Sebagai fungsi latihan, kegiatan laboratorium dapat dimanfaatkan 

untuk melatih tiga keterampilan secara bersamaan, yaitu keterampilan 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun keterampilan yang dapat kita 

lihat dalam kegiatan laboratorium adalah (1) keterampilan kognitif yang 

tinggi, yang meliputi: memperdalam teori yang telah diperoleh agar lebih 

dimengerti dan mengembangkan strategi kognitif; (2) keterampilan 

afektif, yang meliputi: belajar merencanakan kegiatan secara mandiri dan 

belajar bekerja sama; dan (3) keterampilan psikomotor, yang meliputi: 



  

 

belajar memasang peralatan tertentu sehingga betul-betul berjalan dan 

belajar memakai peralatan/instrumen tertentu. 

Secara teoretis seperti yang tertulis dalam Tjokrodihardjo (2000), 

terdapat dua bentuk penilaian yang dapat digunakan oleh guru untuk 

kegiatan laboratorium, yaitu penilaian berdasarkan atas tes, tertulis atau 

lisan (paper and pencil test), dan penilaian berdasarkan pengamatan 

(observational techniques). 

Penerapan Pendekatan Laboratorium dalam KBM IPA 

Praktikum merupakan salah satu kegiatan laboratorium yang 

sangat berperan dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar 

IPA. Dengan kegiatan praktikum, maka siswa akan dapat mempelajari 

IPA melalui pengamatan langsung terhadap gejala-gejala maupun proses-

proses IPA, dapat melatih keterampilan berpikir ilmiah, dapat menanam-

kan dan mengembangkan sikap ilmiah, dapat menemukan dan memecah-

kan masalah baru melalui metode ilmiah dan sebagainya.  

Kegiatan praktikum dapat diartikan sebagai salah satu strategi 

mengajar dengan menggunakan pendekatan ilmiah terhadap gejala-gejala 

yang diteliti, diselidiki, dan dipelajari. Melalui percobaan-percobaan di 

bawah kondisi-kondisi yang diatur dalam kegiatan praktikum ini, siswa 

mengadakan kontak dengan objek dan gejala yang timbul, dan memecah-

kan masalah-masalah yang mereka temukan sampai memperoleh 

kesimpulan yang signifikan. Dengan demikian, siswa akan melaksanakan 

proses belajar yang aktif dan memperoleh pengalaman langsung.  

Menurut Shulman dan Thamir (Supriyono, 1999), kegiatan 

laboratorium di dalam pengajaran IPA bertujuan untuk (1) membangkit-

kan dan memelihara daya tarik, kepuasan, keterbukaan, dan rasa ingin 

tahu terhadap IPA; (2) mengembangkan kreativitas berpikir dan meme-

cahkan masalah; (3) meningkatkan aspek berpikir ilmiah dan metode 

ilmiah; (4) mengembangkan pemahaman konseptual dan kemampuan 

intelektual; dan (5) mengembangkan kemampuan bereksperimen (meran-

cang dan melaksanakan penyelidikan, observasi, mencatat data, meng-

analisis, dan menginterpretasi hasil). 

Hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh Martini (2001) 

tentang pengintegrasian kegiatan laboratorium dalam pembelajaran, 



 

 

menunjukkan telah terjadi peningkatan pada tes hasil belajar psikomotor. 

Selain itu, pembelajaran dengan pengintegrasian kegiatan laboratorium 

juga dapat membangkitkan motivasi belajar siswa.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayat, W. (2005), tentang 

model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan kegiatan laboratorium 

pada pokok bahasan koloid, juga menunjukkan bahwa pembelajaran 

tersebut dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa, mengembangkan 

sifat afektif dan psikomotor, serta menumbuhkan minat belajar siswa.  

Dengan memperhatikan fungsi dan tujuan kegiatan laboratorium, 

serta hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengembangan 

psikomotor, maka peneliti dan guru kimia pada SMAN 1 Jombang 

berasumsi bahwa pembelajaran berbasis laboratorium dapat meningkat-

kan kemampuan aspek psikomotor siswa. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan aspek psikomotor siswa melalui 

pembelajaran berbasis laboratorium. Terdapat lima aspek psikomotor 

yang ingin ditingkatkan, meliputi: (1) kemampuan mengenal alat-alat dan 

bahan laboratorium; (2) kemampuan mengidentifikasi alat-alat dan bahan 

laboratorium sesuai prosedur percobaan; (3) kemampuan menggunakan 

alat-alat laboratorium sesuai prosedur yang ditetapkan; (4) kemampuan 

dalam mengamati dan mengukur suatu percobaan; serta (5) kemampuan 

menginterpretasi dan membuat simpulan dari data percobaan.  

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Jombang Jl. Diponegoro 

No. 8 Jombang. Sebagai subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 1 

yang berjumlah 41 siswa. Waktu penelitian dari bulan Maret-Oktober 

2006, yang diawali dengan pembuatan instrumen pengajaran meliputi 

rencana pelajaran, lembar kerja siswa, dan instrumen tes (Tes 1-5) untuk 



  

 

mengukur kemampuan aspek psikomotor siswa dengan mengacu pada 

buku Glencoe Chemistry (Wistrom, 1997).  

Pada pembelajaran berbasis laboratorium ini, instrumen pengajaran 

diterapkan dengan mengikuti siklus penelitian tindakan kelas, meliputi: 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi-refleksi seperti 

yang dirangkum dalam Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Tahap-tahap Penelitian Tindakan Kelas 

Siklus Perencanaan Pelaksanaan Observasi Evaluasi/ 

Refleksi 

I Menyusun RP, 

LKS, dan Tes 

untuk seluruh 

aspek psiko-

motor 

 

- Guru melaksana-

kan pembelajaran 

berbasis labora-

torium dengan 

mengikuti tahap-

tahap pada RP 

yang ditunjang 

dengan LKS 

- Siswa meng-

ikuti kegiatan 

pembelajaran 

dengan aktif 

- Mengamati 

keterlaksanaan 

tahap-tahap pada 

RP 

- Melihat kese-

suaian waktu 

yang sudah 

dialokasikan 

- Mengamati 

keterlibatan 

aktif siswa. 

- Melaksanakan 

Tes untuk 

mengetahui 

ketercapaian 

target 

- Mengevaluasi 

pelaksanaan 

Tindakan 1 

(siklus I), dan 

melakukan 

refleksi untuk 

menyusun 

rencana 

Tindakan 2 

(siklus II) 

I

I 

Memperbaiki 

rencana pem-

belajaran 

(RP) 

- Guru melaksana-

kan pembelajaran 

dengan meng-

ikuti tahap-tahap 

pada RP yang 

sudah diperbaiki 

- Siswa meng-

ikuti kegiatan 

- Mengamati 

keterlaksanaan 

tahap-tahap pada 

RP 

- Mengamati 

keterlibatan 

aktif siswa. 

- Melaksanakan 

Tes untuk 

mengetahui 

ketercapaian 

target 



 

 

pembelajaran 

dengan aktif 

HASIL 

Dari hasil pembelajaran berbasis laboratorium diperoleh bahwa 

terdapat peningkatan kemampuan aspek psikomotor siswa pada setiap 

aspek, seperti ditunjukkan dalam Tabel 2 dan Tabel 3 berikut. 



  

 

Tabel 2  Deskripsi rata-rata kemampuan psikomotor siswa dalam setiap siklus (%) 

No. Subjek Siklus I Siklus II No. Subjek Siklus I Siklus II 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

71,0 

57,8 

60,4 

66,3 

66,2 

59,5 

66,1 

56,4 

67,9 

57,7 

49,4 

66,3 

50,3 

63,7 

63,7 

62,6 

67,7 

50,5 

68,8 

67,8 

56,8 

87,5 

76,5 

76,6 

87,5 

84,0 

82,8 

82,8 

84,6 

88,5 

86,8 

82,3 

84,0 

76,1 

86,8 

86,3 

86,3 

76,1 

85,8 

91,5 

85,5 

83,0 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

47,3 

65,5 

61,9 

75,4 

68,8 

52,7 

68,3 

68,7 

52,3 

57,9 

66,0 

65,9 

61,7 

55,7 

61,9 

59,7 

53,5 

53,5 

44,0 

63,9 

84,6 

87,1 

83,8 

88,5 

88,0 

81,9 

86,5 

84,5 

74,4 

84,6 

86,6 

88,5 

84,1 

81,1 

85,0 

71,5 

79,9 

75,1 

81,1 

76,5 

Tabel 3  Deskripsi rata-rata peningkatan kemampuan psikomotor dalam setiap 

aspek pada kedua siklus (%) 

Siklus Aspek Rata-rata 
1 2 3 4 5 

I 50,5 72,2 52,0 75,0 55,4 61,02 

II 87,4 78,0 77,6 88,7 84,6 83,26 

BAHASAN 

Pada siklus I, rata-rata kemampuan aspek psikomotor siswa hanya 

mencapai 61,02 %. Persentase ini masih jauh dari target yang ditetapkan. 

Hal ini disebabkan oleh (1) beberapa siswa masih melakukan kesalahan 

dalam Tes 1, yaitu mengenal bahan-bahan kimia melalui karakteristiknya. 

Siswa masih banyak yang keliru dalam  membedakan larutan NaOH dan 



 

 

larutan HCl di mana keduanya mempunyai fisik sama sebagai larutan 

jernih, walaupun sudah menggunakan perantaraan kertas lakmus; (2) 

Dalam Tes 3, yaitu menggunakan alat-alat laboratorium, meliputi: gelas 

ukur, pipet tetes, dan termometer. Kesalahan terbanyak dilakukan oleh 

siswa pada pembacaan skala pada gelas ukur. Siswa banyak yang tidak 

membaca skala pada meniskusnya (cekung/cembungnya), sehingga 

terjadi kesalahan dalam pengukuran volum larutan; dan (3) Pada Tes 5, 

beberapa siswa masih melakukan kesalahan dalam membuat simpulan 

dari data percobaan. Siswa tidak memahami dengan baik perbedaan 

antara suhu (T) dan perubahan suhu ( T), sehingga siswa membuat 

simpulan yang berbanding terbalik.  

Berdasarkan evaluasi pada siklus I dimana persentase rata-rata 

kemampuan siswa masih jauh dari target, dan belum ada satu siswapun 

yang kemampuannya mencapai 80%, maka pembelajaran berbasis 

laboratorium dilaksanakan kembali pada siklus II. 

 Pada siklus II, yang dilaksanakan sesudah melakukan refleksi dari 

siklus I,  rata-rata kemampuan aspek psikomotor siswa meningkat 

mecapai 83,26%, dan jumlah siswa yang mempunyai kemampuan 80% 

mencapai 78%. Persentase ini sudah memenuhi indikator keberhasilan 

pembelajaran yang ditetapkan, sehingga pembelajaran diakhiri dalam dua 

siklus. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dari pembelajaran berbasis laboratorium yang telah dilaksanakan 

di SMA Negeri 1 Jombang pada siswa kelas XI IPA 1, diperoleh bahwa 

pembelajaran berbasis laboratorium dapat meningkatkan kemampuan 

aspek psikomotor siswa dari 61,02% pada siklus I menjadi 83,26% pada 

siklus II, yang dapat dirinci sebagai berikut (1) kemampuan mengenal 

alat-alat dan bahan-bahan laboratorium dari 50,5% pada siklus I  menjadi 

87,4% pada siklus II; (2) kemampuan mengidentifikasi alat dan bahan 

laboratorium sesuai prosedur percobaan dari 72,2% pada siklus I  menjadi 

78,0% pada siklus II; (3) kemampuan menggunakan alat-alat 

laboratorium dari 52,0 % pada siklus I  menjadi 77,6% pada siklus II; (4) 

kemampuan dalam melakukan pengamatan dan pengukuran dalam suatu 



  

 

percobaan dari 75,0% pada siklus I  menjadi 88,7% pada siklus II; dan (5) 

kemampuan dalam menginterpretasi dan membuat simpulan dari data 

percobaan dari 55,4% pada siklus I  menjadi 84,6% pada siklus II.  

Saran 

Pembelajaran berbasis laboratorium, selain dapat meningkatkan 

aspek psikomotor siswa, juga dapat meningkatkan minat dan motivasi 

siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran (yang dapat diketahui dari 

angket minat dan motivasi yang diisi oleh siswa). Oleh sebab itu, peneliti 

menyarankan (1) agar dikembangkan penelitian-penelitian yang sejenis 

pada mata pelajaran kimia untuk materi-materi lain yang memerlukan 

kegiatan laboratorium; (2) untuk mata pelajaran-mata pelajaran lain, 

seperti fisika dan biologi, juga dapat mengembangkan penelitian yang 

sejenis, mengingat banyaknya alat-alat fisika atau biologi, misalnya 

neraca ohaus, jangka sorong atau mikroskop, yang mungkin belum semua 

siswa dapat menggunakannya; dan (3) untuk meningkatkan minat dan 

motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sebaiknya guru 

menggunakan strategi yang bervariasi dalam mengajar, sesuai dengan 

materi yang diajarkan. 
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Pengembangan Buku Sains Bermuatan Life-

Skills pada Sekolah Dasar untuk Meningkatkan 

Adaptabilitas Siswa 

Riyanto 

Diah Aryulina 

Suwarsono  

Abstract: The goal pf this research is to develop elemtary school 

science textbook with life-skilla content. To produc the book, a 

development study in a term of two years has been conducted. In 

the first year, several steps conducted were (1) to analyze of 

elementary school competency-based curriculum; (2) to identify 

life skills elements and their connection with the content; (3) to 

integrate the result of curriculum analysis, life skills elements 

identification and their connection with the content; (4) to develop 

a writing guide draft of elementary school science textbook with 

life-skills content, and (5) to develop a draft of elementary school 

science textbook with life-skills content. In the second year, the 

textbook develop will be tried-out and revised. The subjects of 

first-year research were Bengkulu Province elemtary school 

students who were selected with random stratified sampling 

technique (region, school qualification, and class level). Based on 

that technique, three schools of earch city or district resulted in 12 

schools of the province. The result of first year research show that 

(1) concept scope in elementary school consist of two aspect that 

are scientific work and concept understanding with its application; 

(2) life skills elements are personal, rasional, academic, social, and 

vocasional skill; and (3) the students level of familiarity on 

learning resources asked in questionare is very high, that is 90% of 

learning resources are known by more than 80% students.  

Key words: the science textbook with life skills, elementary school  
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Pengembangan buku ajar SAINS bermuatan life-skills SD ini 

dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) untuk membentuk siswa yang memiliki kecakapan 

hidup sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan iptek. 

Menurut Buchori (2001) dan Cahyana (1998) untuk membentuk sumber 

daya manusia Indonesia yang menguasai iptek, diperlukan pendidikan 

sains dan matematika yang bermutu. Kenyataan saat ini menunjukkan 

secara keseluruhan pendidikan sains dan matematika masih perlu 

ditingkatkan mutunya. Hal ini ditunjukkan antara lain dari prestasi belajar 

sains siswa. Berdasarkan perbandingan internasional, kemampuan anak 

Indonesia bidang MIPA kurang menggembirakan. (Kompas, 9 Desember 

2000; http://www.websamba.com/infoebtanas; http://www.ebtanas.org/ 

laphaswil). Nem IPA tahun 2000/2001 untuk SD Propinsi Bengkulu 5,12. 

Mutu pendidikan IPA yang rendah di Indonesia disebabkan oleh 

berbagai faktor (Cahyana,1998). Secara tegas dikemukakan oleh Buchori 

dalam Kompas 20 September 2001 bahwa rendahnya mutu pendidikan 

IPA disebabkan oleh kurikulum yang ada selama ini, dalam penyusunan-

nya belum pernah dihubungkan dengan apa yang terjadi pada kehidupan 

nyata. 

Dalam upaya turut memperbaiki kualitas pendidikan sains, 

pemerintah mengembangkan kurikulum sains yang tercakup dalam KBK. 

KBK mata pelajaran SAINS dikembangkan untuk mewujudkan visi 

pendidikan sains yaitu menyiapkan siswa yang melek sains dan teknologi 

untuk memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya melalui pengem-

bangan ketrampilan proses, sikap ilmiah, ketrampilan berfikir, penguasa-

an konsep sains yang esensial dan kegiatan teknologi, dan upaya 

pengelolaan lingkungan secara bijaksana yang dapat menumbuhkan sikap 

pengagungan terhadap Tuhan YME (Depdiknas, 2001).  

Saat ini, Program pendidikan bidang biologi, fisika, kimia hanya 

mengedepankan kemampuan akademik, belum pernah dihubungkan 

dengan apa yang terjadi pada kehidupan sesungguhnya (Buchori dalam 

Kompas 2 Januari 2002). Padahal, kurikulum itu seharusnya life oriented. 

Kemampuan inilah yang disebut kecakapan hidup. Karena itu, di dalam 

KBK dimasukkan kecakapan hidup agar peserta didik memiliki kemam-

puan bersikap dan berperilaku adaptif dalam menghadapi tantangan dan 

http://www.websamba.com/%20infoebtanas
http://www.ebtanas.org/%20laphaswil
http://www.ebtanas.org/%20laphaswil
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tuntutan kehidupan sehari-hari secara efektif. Untuk melaksanakan 

kurikulum life-skills di kelas diperlukan perangkat lunak, yaitu buku ajar. 

Buku ajar tersebut harus dirancang agar dapat memandirikan 

peserta didik untuk belajar, berkolaborasi, membantu teman, mengadakan 

pengamatan, pemecahan masalah, dan penilaian diri untuk suatu refleksi, 

sehingga akan mendorong mereka untuk membangun pengetahuannya 

sendiri dengan cepat. Dengan demikian, pandangan baru akan diperoleh 

melalui pengalaman langsung secara lebih efektif. Namun, buku ajar 

yang beredar di pasaran dianggap kurang bermutu oleh masyarakat 

(Kompas, 1 Mei 2001; Kompas, 16 Juli 2001; Kompas, 17 September 

2001). Padahal menurut Alan Cunningsworth yang dikutip Sumardi 

bahwa buku ajar menjadi satu komponen penting yang menentukan hasil 

belajar siswa (Kompas, 18 Januari 2002). Terlebih jika dikaitkan dengan 

perkembangan iptek yang pesat, maka diperlukan buku yang dapat 

membangun prilaku adaptif siswa. Diduga buku sains life-skills dapat 

membangun prilaku adaptif siswa karena buku tersebut dirancang dengan 

memadukan unsur-unsur kecapakan hidup dengan materi sains. 

Pemaduan aspek-aspek life-skills dalam buku ajar, termasuk buku sains, 

sangat strategis karena tidak diperlukan lagi menambah mata pelajaran 

atau waktu belajar. Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, 

pertanyaan utama dalam penelitian adalah bagaimanakah wujud buku ajar 
sains SD bermuatan life-skills? 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (research 

and development/) karena mencakup serangkaian tahap kegiatan yang 

terdiri atas tahap pengembangan produk, tahap uji coba produk, dan tahap 

revisi produk berdasarkan data uji coba (Borg dan Gall, 1983). Produk 

yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah buku ajar sains 

bermuatan life-skills SD. Penelitian dilakukan selama 2 (dua) tahun, 

sebagai berikut. Tahun pertama dilakukan, tahap pengembangan buku 

ajar sains life-skills SD yang didasarkan pada kegiatan: (1) mengkaji 

KBK sains SD; (2) mengidentifikasi jabaran unsur-unsur life skills dan 

kaitannya dengan materi dan sumber belajar; (3) memadukan hasil 

kegiatan 1 dan 2; (4) menyusun buram panduan penulisan buku ajar sains 



 

 

bermuatan life-skills; dan (5) menyusun buram buku ajar sains bermuatan 

life-skills SD. Rancangan penelitian yang digunakan untuk mengkaji 

kurikulum adalah studi pustaka, sedangkan untuk mengidentifikasi 

jabaran unsur-unsur life skills dan kaitannya dengan materi dan sumber 

belajar adalah studi pustaka dan survai (Gay, 1992). Pada tahun kedua 

dilakukan validasi ahli dan ujicoba terhadap buku ajar sains SD yang 

dihasilkan. Tahap validasi dilakukan pada bulan April—Mei 2005. Tahap 

uji coba digunakan Penelitian tindakan kelas dengan tiga siklus (Gall dan 

Borg, 2003; Gay, 1992).  

Populasi penelitian ini adalah siswa SD di Propinsi Bengkulu. 

Sampel sekolah pada tahap penjaringan data tentang tingkat 

kemengenalan siswa terhadap sumber belajar sekitar dilakukan secara 

purposif (Gay, 1992) dari sekolah dengan kategori baik, sedang, dan 

kurang di empat wilayah. Jumlah sampel sekolah adalah 12 Sekolah 

Dasar. Pada setiap sekolah yang terpilih, dipilih secara acak satu kelas 

untuk setiap tingkat (III, IV, V, dan VI). Jadi, jumlah kelas yang menjadi 

sampel penelitian adalah 48 kelas. Sampel sekolah pada tahap uji coba 

ada enam sekolah dasar (tiga SD di Kota Bengkulu dan tiga SD di 

Argamakmur). Pemilihan SD didasarkan pada sekolah dasar yang sudah 

menerapkan KBK, dengan memperhatikan kategori sekolah baik, cukup, 

dan kurang. Uji coba hanya dilakukan di kelas 4 karena KBK dimulai 

dari kelas 1 dan 4.  

Dalam penelitian ini dikembangkan 3 instrumen, yaitu (1) angket; 

(2) tes adaptabilitas; dan (3) skala penilaian guru dan siswa. Data tingkat 

pengetahuan dan pengenalan siswa terhadap unsur-unsur life skills dan 

kaitannya dengan materi sains, penilaian guru dan siswa terhadap buku 

sains SD life-skills, kompetensi dan adaptabilitas siswa dianalisis secara 

deskriptif (Gay, 1992). 
 

HASIL  

Mengkaji Kurikulum Berbasis Kompetensi SAINS SD 

 Dalam mata pelajaran sains SD, seperti juga mata pelajaran lain 

dari KBK, standar kompetensi sudah ditetapkan. Standar kompetensi 

merupakan serangkaian kompetensi yang dibakukan secara nasional 

(Depdiknas, 2003). Standar kompetensi mata pelajaran sains terdiri atas: 



  

 

1) mampu bersikap ilmiah dengan penekanan pada sikap ingin tahu, 

bertanya, bekerjasama, dan peka terhadap makhluk hidup dan 

lingkungan; (2) mampu menerjemahkan perilaku alam tentang diri dan 

lingkungan di sekitar rumah dan sekolah; (3) mampu memahami proses 

pembentukan ilmu dan melakukan inkuiri ilmiah melalui pengamatan dan 

sesekali melakukan penelitian sederhana dalam lingkup pengalamannya; 

dan (4) mampu memanfaatkan sains dan merancang/membuat produk 

teknologi sederhana dengan menerapkan prinsip sains dan mampu 

mengelola lingkungan di sekitar rumah dan sekolah serta memiliki 

saran/usul untuk mengatasi dampak negatif teknologi di sekitar rumah 

dan sekolah. 

Standar kompetensi dijabarkan menjadi kompetensi dasar. 

Kompetensi dasar merupakan kecakapan inti yang terdiri atas pengetahu-

an, keterampilan, sikap dan nilai-nilai. Dalam mata pelajaran sains, 

kecakapan pengetahuan tidak saja mencakup pengetahuan tentang konsep 

sains namun juga aplikasinya. Kecakapan ketrampilan ilmiah adalah 

kemampuan melakukan kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan 

(Trowbridge dan Bybee, 1990). Ketrampilan ilmiah yang terdapat dalam 

KBK sesuai dengan jenis-jenis kegiatan ilmiah yang dikemukakan 

Trowbridge dan Bybee (1990) yaitu mengamati, merencanakan percoba-

an, melakukan percobaan, menafsirkan (menginterpretasikan) hasil 

pengamatan, melaporkan hasil percobaan, menerapkan, mengkomuni-

kasikan hasil pengamatan melalui berbagai cara seperti lisan, tertulis 

dengan diagram. Agar mampu melakukan kegiatan ilmiah, kemampuan 

bersikap ilmiah diperlukan. Termasuk sikap ilmiah dalam berkegiatan 

ilmiah adalah rasa ingin tahu, mau bekerja sama, keterbukaan fikiran, 

tekun dan tidak mudah menyerah. 

 Berdasarkan KBK mata pelajaran sains (Depdiknas, 2003), lingkup 

konsep sains SD meliputi dua aspek, yaitu (1) kerja ilmiah yang 

mencakup: penyelidikan/penelitian, berkomunikasi ilmiah, pengembang-

an kreativitas dan pemecahan masalah, sikap, dan nilai ilmiah; dan (2) 

Pemahaman konsep dan penerapannya yang mencakup (a) makhluk 

hidup dan proses kehidupan; (b) benda/materi, sifat-sifat dan 

kegunaannya; (c) energi dan perubahannya; (d) Bumi dan alam semesta; 

dan (e) sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat (salingtemas). 

Materi pokok mata pelajaran tersebut adalah lima materi di kelas III, tiga 



 

 

di kelas IV, dan empat di kelas V dan VI. Setiap materi pokok mencakup 

sub materi tertentu. Sub materi pokok dapat dijabarkan berdasarkan hasil 

belajar yang diharapkan dicapai.  

 Kajian terhadap setiap materi pokok menunjukkan bahwa setiap 

pemahaman materi pokok dan aplikasinya memerlukan sumber belajar. 

Sumber belajar yang baik adalah sumber belajar yang dikenali siswa. 

Dengan demikian, dalam pembelajaran suatu konsep sains SD perlu 

diperhatikan konsep sains yang sudah dikenali siswa sebelumnya agar 

siswa memahaminya. Pengenalan sumber belajar yang digali dari siswa 

disusun dalam bentuk angket.  

Menjabarkan Unsur-unsur Life Skills dan Kaitannya dengan Materi Sains 

SD 

 Life skills memiliki 5 unsur, yaitu kecakapan personal, kecakapan 

rasional, kecakapan akademik, kecakapan sosial, dan kecakapan 

vokasional. Kelima unsur itu, akan digali dari materi sains SD dalam 

KBK agar tampak kaitan antara materi tertentu dengan unsur life-skills 

tertentu sehingga memudahkan dalam menuangkannya dalam penulisan 

buku ajar sains SD bermuatan life-skills. 

 



  

 

Pengetahuan Sumber Belajar  

 Sumber belajar yang ada di lingkungan dikaitkan dengan materi 

sains dalam KBK. Sumber belajar ini perlu digali untuk dijadikan 

penjelas dalam menulis buku. Menurut Blanchard (2001) pembelajaran 

konstektual dan pembelajaran realistik merupakan model pembelajaran 

yang mengarah pada pengembangan kecakapan hidup.  

 Pengetahuan sumber belajar yang ada di lingkungan siswa cukup 

beragam. Namun umumnya siswa cukup baik mengenal sumber belajar 

tumbuhan, hewan, zat, energi, gerak, gaya, alam, dan lingkungannya 

yang juga merupakan unggulan atau khas daerah. Sumber belajar yang 

dikenal oleh minimal 85% siswa dijadikan gambar dan deskripsi tema. 

Tujuannya agar siswa familier dengan tema yang akan dikaji.  

Pengetahuan Sumber Belajar Siswa  

 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 

Tumbuhan tebu, jagung, 

rambutan, dan 

durian.  

anggrek pohon kacang tanah, ubi, 

rambutan, tebu, dan 

kaktus 

lidah 

buaya 

Hewan harimau dan 

gajah 

Ikan Gajah, harimau, dan 

ikan hiu 

ikan lele 

Zat padat batu, kayu, es, 

tanah, dan lilin. 

garam  kulkas 

Zat cair darah, bensin, 

dan minyak 

kayu putih 

   

Zat gas gas udara dan 

asap 

   

Alat musik  seruling bambu, 

gendang, gitar, 

dan organ 

  

Bunyi  Petir   

Buah   durian, nangka, dan 

cempedak 

 



 

 

 

 
 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 

Gaya   meluncur, menimba 

air, kereta dorong, 

air terjun, kelapa 

jatuh, dan busur 

panah 

 

Energi   gasing,  

Listrik   penggaris digosok, 

petir, besi berani 

aki 

Benda langit    bumi 

Gejala alam    hujan 

Memadukan Hasil Kajian Kurikulum, Unsur Life Skills, dan Sumber 

Belajar 

 Tahap ini memadukan pola hubungan hasil kajian kurikulum, 

unsur life skills, dan sumber belajar. Pemaduan ini dimaksudkan agar 

terjadi keterkaitan antara hasil kajian kurikulum, unsur life skills, dan 

sumber belajar sehingga sains tidak diajarkan dan dipahami untuk 

kepentingan sains saja. Selain itu, cara pemaduan ini dapat merangsang 

pemanfaatan fungsi belahan otak kanan yang hingga saat ini dalam 

belajar sains, belahan otak kanan kurang difungsikan. Pemfungsian kedua 

belahan otak secara sinergis dapat mengoptimalkan cara kerja pikiran, 

sehingga hasil belajar menjadi optimal. Menurut Blanchard (2001) model 

pembelajaran terpadu merupakan model pembelajaran yang mengarah 

pada pengembangan kecakapan hidup. Hasil paduan ketiganya dikemas 

dalam bentuk Panduan Penulisan Buku Ajar Sains Life-Skills. 

Menyusun Buram Buku Ajar Sains Life-Skills SD  

Buku ajar sains SD dikembangkan berdasarkan hasil kajian 

terhadap KBK mata pelajaran sains SD dan hasil identifikasi pengetahuan 

awal siswa. Selain itu, pengembangan buku ajar sains SD juga 

memperhatikan kriteria buku ajar sains yang baik menurut Collete dan 

Chiapetta (1994).  



  

 

Kajian terhadap kompetensi yang diharapkan dan materi pelajaran 

digunakan sebagai dasar penyusunan judul bagian, bab, dan sub bab; 

uraian materi; serta kegiatan dan latihan bagi siswa. Materi pokok 

menjadi judul bagian buku. Bagian buku terdiri atas 1 bab atau lebih. 

Buku kelas III mengandung empat bagian, kelas IV mengandung empat 

bagian, kelas V mengandung empat bagian, dan kelas VI mengandung 

empat bagian. Judul bab pada bagian buku yang terdiri atas lebih dari 1 

bab didasarkan pada sub materi pokok. Selanjutnya, judul subbab 

didasarkan pada garis besar materi. Uraian materi merupakan jabaran dari 

garis besar materi. Kegiatan siswa dikembangkan dengan mengacu pada 

kompetensi prosedural yang diharapkan terbentuk pada siswa, sedangkan 

latihan disusun dengan mengacu pada kompetensi deklaratif.  

Sumber belajar yang digali dari siswa digunakan sebagai tema 

untuk setiap bagian maupun setiap bab buku. Pemilihan tema berdasarkan 

pada kriteria keterkaitan dan tingkat kemengenalan siswa terhadap 

sumber belajar. Keterkaitan sumber belajar artinya sumber belajar yang 

dipilih terkait dengan judul bagian atau judul bab buku. Tingkat 

kemengenalan siswa yaitu banyaknya siswa yang mengenal sumber 

belajar tertentu. Sumber belajar yang dipilih sebagai tema adalah sumber 

belajar yang dikenal oleh lebih dari 85% siswa.  

Validasi Ahli  

Buku ajar ini divalidasi oleh ahli pendidikan biologi dari 

Universitas Negeri Surabaya. Buku yang dikembangkan dinilai baik-

sekali (rata-rata 3,5) oleh ahli. Selain menilai berdasarkan lembar 

penilaian, ahli juga memberikan komentar dan saran. Hal-hal positif dari 

buku ini adalah (1) pengintegrasian life-skills ke dalam format penyajian 

buku merupakan ide yang amat baik; (2) penggunaan gambar dan 

ilustrasi berwarna mendukung penyajian pesan; (3) ukuran huruf cukup 

besar, meski begitu untuk teks perlu diperbesar; (4) bahasa cukup 

sederhana; dan (5) teks dalam gambar dan ilustrasi sudah digunakan 

Bahasa Indonesia. Saran yang diberikan adalah: 1) kalimat perlu 

diperhalus, 2) perlu dipertimbangkan untuk ditambahkan ilustrasi seperti 

tip-tip atau tahukah anda yang bersifat informatif tetapi menarik, 3) 

informasi atau penugasan yang verbalistik perlu dikurangi, digantikan 



 

 

dengan visualisasi, 4) penugasan untuk merumuskan simpulan perlu 

disertai pertanyaan pengarah sehingga mereka dapat membuat simpulan, 

5) diperlukan panduan atau informasi yang agak rinci bagi guru untuk 

membimbing siswa, 6) disarankan di akhir setiap bagian ada senarai, 7) 

diperlukan daftar buku bacaan, dan 8) menguji diri hendaknya mengacu 

pada kompetensi. Berdasarkan pada saran ahli, buku ajar diperbaiki.  

Uji Coba Buku 

Uji-coba dilakukan selama 2,5 bulan efektif, yaitu mulai bulan 

Juli--Oktober 2005 di enam SD (3 SD di Kota Bengkulu dan 3 SD di 

Argamakmur). Ujicoba dilakukan terhadap Bab 1, 2, dan 3 buku sains SD 

kelas IV. Setiap selesai satu bab dilakukan tes dan penilaian proses oleh 

guru. Penilaian buku oleh siswa dan guru dilakukan pada akhir kegiatan 

ujicoba buku. Jumlah siswa yang terlibat dalam ujicoba buku ini adalah 

196 siswa. 

Penilaian Kegiatan Belajar 

 Dalam ujicoba buku SAINS life-skills guru melakukan pengamatan 

terhadap kegiatan belajar. Penilaian tersebut dilakukan sebanyak tiga 

kali. Penilaian didasarkan pada lima aspek yang diamati dan satu aspek 

saran. Berdasarkan pengamatan keenam guru, hampir semua siswa tidak 

ada yang mengalami kesulitan dalam pengamatan baik pada kegiatan I, 

II, maupun III. Hanya siswa dari SDN 18 Argamakmur yang mengalami 

kesulitan pada kegiatan I. Hal ini disebabkan oleh siswa SDN 18 

Argamakmur belum biasa melakukan pengamatan.  

 Jumlah siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan belajar di atas 

70%. Bahkan SDN 9 dan SDN 22 mencapai 100%, sedangkan SDN 11 

pada kegiatan III juga mencapai 100%. Jumlah kelompok yang tepat 

menjawab juga di atas 70%, kecuali SDN 18. Jumlah kelompok yang 

mengumpulkan laporan, di atas 80%. Jumlah kelompok siswa yang 

menyusun laporan sesuai struktur, di atas 70%. Jumlah kelompok siswa 

yang menyusun seluruh bagian laporan dengan tepat juga di atas 70%. 

Jumlah siswa yang tepat menjawab pertanyaan pemandu untuk membuat 

simpulan juga di atas 70%. Beberapa saran dikemukan di antaranya 



  

 

sebagai berikut. Satu guru menyarankan materi perlu ditambah, satu guru 

menyarankan gambar pada kegiatan 2 perlu ditambah, satu guru 

menyarankan untuk merinci lagi kegiatan I dan satu guru menyarankan 

untuk melengkapi kegiatan I.  

BAHASAN 

Kemampuan Siswa  

Kemampuan siswa dalam memahami buku ajar Sains life-skills 

didasarkan pada hasil tes yang dilakukan setiap akhir bab. Tes dilakukan 

sebanyak tiga kali. Tes kemampuan meliputi pemahaman dan 

adaptabilitas siswa. Skor maksimum untuk tes pemahaman adalah 20 dan 

skor minimum 0, demikian juga untuk tes adaptabilitas. Data yang 

diperoleh dari tes diolah dengan menggunakan SPPS 11,5.  

1. Tes Pemahaman 

 Berdasarkan hasil analisis data dapat dijelaskan bahwa rata-rata tes 

pemahaman siswa kelas IV untuk enam sekolah adalah 15,41 (77,05 

untuk pemahaman bab1, 16,41 (82,05) untuk bab 2, dan 16,14 (80,70) 

untuk bab 3. Pada bab 2 terjadi peningkatan hasil belajar dibandingkan 

dengan hasil bab 1, tetapi hasil belajar pada bab 3 lebih rendah 

dibandingkan dengan hasil belajar bab 2. Penurunan hasil belajar tersebut 

diduga disebabkan oleh tingkat kesulitan materi Bab 3.  

 Buku ajar sains life-skills SD, efektif untuk membelajarkan siswa. 

Untuk sekolah kategori baik skor yang diperoleh hampir 100. Nilai rata-

rata yang dicapai oleh siswa pun di atas 70. Hal ini menunjukkan bahwa 

buku ini juga baik bagi siswa dari sekolah kategori kurang. Kelemahan 

siswa kelompok kurang adalah mereka belum terbiasa dengan jenis tes 

yang menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

2. Tes Adaptabilitas 

Berdasarkan hail analisis dapat dijelaskan bahwa rata-rata tes 

kemampuan adaptabilitas siswa kelas IV untuk enam sekolah adalah 



 

 

13,46 (67,30) untuk pemahaman bab1, 15,66 (78,30) untuk bab 2, dan 

15,39 (77) untuk bab 3. Pada bab 2 terjadi peningkatan hasil belajar 

dibandingkan dengan hasil bab 1, tetapi hasil belajar pada bab 3 menurun 

sedikit dibandingkan dengan hasil belajar bab 2. Penurunan hasil belajar 

tersebut diduga disebabkan oleh tingkat kesulitan materi Bab 3. 

Berdasarkan hasil di atas, keberadaan buku itu dapat memudahkan para 

siswa dalam beradaptasi, meskipun belum maksimum. Untuk itu, buku 

sains life-skills perlu disempurnakan kembali. Penyempurnaan pada tahap 

selanjutnya didasarkan pada masukan dari para guru dan siswa, yakni 

terutama pemberian contoh diperbanyak. 

Penilaian Buku oleh Guru 

 Buku ajar sains life-skills dinilai oleh empat orang guru (dua orang 

guru belum selesai) sangat baik dan mereka menyenangi buku tersebut, 

hal ini ditunjukkan oleh jawaban keempat orang guru itu terhadap 22 

butir pertanyaan yang meliputi kemenarikan gambar, pengkaitan materi, 

penyajian materi, paparan kegiatan, rangkuman, tugas, dan soal. 

Meskipun begitu, ada satu guru yang memberikan saran bahwa materi 

bunga perlu ditambah gambar bagian-bagian bunga dan dua orang guru 

menyarankan agar gambarnya dibesarkan lagi.  

Penilaian Buku oleh Siswa 

Hasil penilaian buku oleh siswa dilakukan oleh 196 siswa dari 

enam sekolah. Buku sains life-skills dinilai oleh para siswa sangat baik. 

Penilaian meliputi penyajian dan kemenarikan gambar, penyajian materi, 

contoh, keterbacaan, paparan kegiatan, rangkuman, tugas, dan soal. 

Meskipun demikian, ada 31,6% siswa menilai contoh yang diberikan di 

buku kurang memadai, 5,8% siswa menilai gambar kurang memudahkan, 

9,5% siswa menilai penjelasan materi kurang memudahkan, 6,8% siswa 

menilai kegiatan mengamati tidak memudahkan, 7,4% siswa menilai 

kegiatan berdiskusi tidak menarik, dan 11,6% siswa menilai kegiatan 

bekerja tidak mudah..  

 Menurut penilaian siswa perlu ditambahkan contoh dalam buku. 

Hal ini dapat dipahami karena siswa SD kelas 4 (umur 9--11) menurut 



  

 

Piaget dalam Collete dan Chiappetta (1994) berada pada tahap 

operasional konkrit. Terlebih menurut Collete dan Chiappetta (1994), 

jangankan siswa SD, bahkan siswa sekolah menengah pertama masih 

berada dalam tahap operasional kongkrit. Pada tahap ini siswa masih 

perlu belajar sains secara langsung dengan apa yang dipelajarinya. Oleh 

karena itu, saran penambahan contoh akan diperhatikan. Berdasarkan 

hasil ujicoba, buku Sanis Life-skills dapat memudahkan pemahaman para 

siswa.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Buku ajar sains terdiri atas buku ajar sains dan panduan 

penulisannya. Buku ajar sains tersebut dikembangkan berdasarkan hasil 

kajian terhadap KBK, unsur life-skills, dan sumber belajar yang dikenal 

siswa.  

 Buku yang dikembangkan dinilai baik sekali oleh ahli, guru, dan 

siswa. Hasil belajar siswa juga menunjukkan baik. Contoh dalam buku 

perlu diperbanyak.  

Saran 

Pemilihan sumber belajar sebagai tema harus mempertimbangkan 

sumber belajar yang banyak di kenal siswa.  

Meskipun buku sains life-skills SD dinilai baik sekali dan 

memudahkan, tetapi hasil belajar siswa belum maksimum. Karena itu, 

guru perlu lebih memahami karakteristik siswa SD, terutama tingkat 

kemampuan berpikir dan cara berpikirnya. 
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Abstract: The objectives of this research are to find out: the 

effectiveness and the attractiveness of social skill measuring 

instrument for junior high school‘s students in East Java; the 

difference of student‘s social skill measuring results that use 

developed social skill measuring instrument; and the manual of 

social skill‘s result evaluation. This research uses experimental 

design with post test control group design. The data are  to be 

analyzed descriptively, using compare mean sample independent t-

test. The experiment was conducted in four schools in East Java. 

The subjects of the research were 30 students for control and 

experiment groups, which were randomly selected among the 7th 

to 9th grades students. The research concluded that (1) the social 

skill measuring instrument was effectively applied; (2) the manual 

for evaluating the results was effective to be used in analyzing the 

results from measuring students‘ social skills; (3) the social skill 

measuring instrument showed attraction power when used in 

measuring student social skill; (4) there was no significant 

difference between experiment group and control group on their 

social skill level; and (5) there was significant difference found 

between male and female students, in which female students 

gained higher level social skill than male students. 

Key words: social skill, manual for evaluating the results 

measurement, Junior High School students.  
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 Pada dasarnya individu manusia adalah makhluk sosial yang selalu 

menjalin relasi, dan senantiasa membutuhkan orang lain. Proses 

sosialisasi diawali ketika individu berada dalam periode kanak-kanak, 

dimana mereka akan mencari posisi dalam masyarakat, mengembangkan 

rasa ikut memiliki, dan memiliki kesediaan untuk memberikan kontribusi 

kepada masyarakat. Kondisi ini akan mengakibatkan individu melakukan 

interaksi dengan lingkungannya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, 

maupun lingkungan masyarakat. 

Supaya proses interaksi sosial dapat berlangsung dengan selaras, 

diperlukan kemampuan dalam melakukan proses penyesuaian diri. Proses 

penyesuaian diri ini merupakan salah satu aspek psikologis yang harus 

memperoleh tempat untuk selalu bisa dikembangkan oleh setiap individu. 

Proses penyesuaian diri ini menyangkut proses penyesuaian diri dengan 

individu lain, baik dalam lingkungan sendiri maupun di luar lingkungan 

individu. Untuk bisa memberikan respon positif terhadap lingkungan, 

diperlukan keterampilan sosial dalam usaha mencapai penyesuaian sosial 

yang baik. 

Keterampilan sosial merupakan aspek yang sangat penting dalam 

proses penyesuaian diri remaja, agar bisa berkembang menjadi individu 

dengan pribadi yang sehat. Hal ini perlu diperhatikan mengingat masa 

remaja dapat dikatakan sebagai masa yang paling sulit dan masa yang 

rawan dalam tugas perkembangan manusia ini terjadi, karena masa 

remaja adalah masa pancaroba atau masa transisi, dan masa kanak-kanak 

menuju ke masa dewasa. 

Conger (1991) menyebutkan bahwa individu yang memiliki 

keterampilan sosial tinggi, cenderung diterima oleh lingkungannya, 

individu akan memiliki kepuasan dalam hidupnya, memiliki kepercayaan 

diri yang tinggi, memiliki harga diri, punya rasa humor, selalu optimis 

terhadap masa depannya, memiliki antusiasme, inisiatif dan semangat 

hidup tinggi, mereka bebas untuk mengekspresikan pikiran dan 

perasaannya. Sedangkan individu yang mengalami kesulitan dalam 

penyesuaian sosialnya, rasa percaya dirinya rendah, kurang bisa 

mempercayai orang lain, selalu diliputi oleh perasaan khawatir, tidak 

aman, ragu-ragu, konsep dirinya negatif, selalu merasa tidak puas 

terhadap kehidupannya, sulit untuk mengekspresikan pikiran dan 

perasaannya secara bebas, selalu merasa tertekan, dan merasa pesimis 



  

 

terhadap kehidupannya. 

Individu dalam perkembangan sosialnya, ditandai dengan adanya 

hubungan sosial, yang mewarnai pola perilaku individu, dalam 

interaksinya dengan manusia lain dengan berbagai karakteristiknya, baik 

secara individual, kelompok maupun masyarakat. Dalam perkembangan-

nya, individu bisa memiliki hubungan sosial yang mungkin sehat, wajar 

atau normal. Tetapi bisa juga sebaliknya, individu mengalami 

penyimpangan dalam hubungan sosialnya. Dikatakan oleh Sinolungan 

(1997), bahwa hubungan sosial ditandai dengan pencapaian tahapan-

tahapan kemampuan bergaul dengan sesama. Pencapaian kemampuan 

hubungan sosial melalui proses belajar dan penyesuaian perilaku menuju 

kematangan. 

Dalam periode perkembangan manusia, masalah penyesuaian 

sosial ini sering terjadi pada masa usia remaja. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Hurlock (1973), bahwa masa remaja disebut juga 

dengan problem age, dimana remaja banyak mengalami masalah sosial. 

Hal ini dapat dimengerti, karena dalam masa remaja terjadi proses transisi 

sosial dan masa kanak-kanak ke masa dewasa. 

Selain masalah penyesuaian sosial yang dialami, individu remaja 

juga mengalami permasalahan yang berhubungan dengan pertumbuhan 

fisiknya dan juga perkembangan psikoseksualnya. Kondisi ini akan 

mengakibatkan adanya perubahan sikap psikologis dan perilaku sosial 

dalam peranannya sebagai laki-laki dan perempuan yang akan memasuki 

usia dewasa. Dalam keadaan seperti ini, sering muncul konflik yang 

dialami remaja, baik dengan keluarganya, dengan oranag-orang di 

lingkungan sekolahnya, maupun dengan dengan orang-orang di 

lingkungan masyarakatnya secara luas. Dalam situasi konflik seperti ini, 

individu akan mengalami kesulitan untuk mengekspresikan pikiran dan 

perasaannya dengan baik. 

Kondisi tersebut di atas tentu akan berpengaruh terhadap kondisi 

belajar individu di sekolah maupun di rumah. Seperti dikemukakan oleh 

Wentzel (1999), bahwa penyesuaian sosial mempunyai hubungan dengan 

motivasi dan hasil belajar di sekolah. Kesulitan dalam proses penyesuaian 

diri yang tidak segera diatasi dan dibiarkan berlarut-larut, akan berdam-

pak terhadap menurunnya motivasi dan hasil belajar siswa di sekolah. 

Selain itu kesulitan tersebut akan berpengaruh terhadap lingkungan 



 

 

masyarakatnya secara luas, yang bisa mengakibatkan munculnya pelang-

garan terhadap hak-hak orang 1ain pelanggaran hukum, pengabaian 

terhadap segala sesuatu yang berada di lingkungannya, bahkan bisa 

memicu munculnya perkelahian di antara pelajar sendiri. 

Untuk itu diperlukan bantuan kepada para siswa, agar dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di sekolah, masalah-masalah 

di atas akan ditangani oleh konselor dengan program bimbingannya. 

Tetapi tenaga di lapangan menunjukkan, bahwa program bimbingan 

konseling di sekolah lebih menitikberatkan pada bimbingan belajar dan 

bimbingan karier. Sedangkan bimbingan pribadi sosial, porsi yang diberi-

kan cenderung lebih kecil bila dibandingkan dengan bimbingan belajar 

dan bimbingan karier. Padahal siswa perlu memahami identitas dirinya, 

agar dapat menjelaskan situasi dan kondisi dirinya, sehingga siswa 

sebagai individu dapat menyesuaikan diri, dan dapat berinteraksi secara 

tepat dengan lingkungannya (Shertzer, 1981). Tengara ini sejalan dengan 

temuan Handarini (2000) yang menyebutkan bahwa kecenderungan 

pendidikan di Indonesia lebih mengutamakan aspek akademis atau hal-

hal yang menyangkut pengembangan intelektual. Guru kurang mempu-

nyai perhatian dan waktu yang cukup untuk memperhatikan aspek 

pengembangan pribadi sosial para siswanya, karena guru dituntut untuk 

menyelesaikan materi pengajaran dan mencapai target kurikulum. 

Kenyataan lain di lapangan menunjukkan bahwa materi bimbing-

an yang mengacu pada aspek pribadi sosial belum banyak dikembangkan, 

padahal konselor perlu memberikan perhatian terhadap perkembangan 

sosial para siswanya, apalagi kalau ada siswa yang mengalami masalah 

dalam proses penyesuaian sosialnya. Proses bantuan yang diberikan 

konselor kepada siswa akan lebih tepat bila didasarkan pada pemahaman 

yang tepat terhadap diri individu (Munandir, 1996). Oleh karenanya 

diperlukan ketersediaan data secara lengkap, untuk membantu konselor 

lebih memahami para siswanya, baik secara pribadi maupun kelompok. 

Data tentang keterampilan sosial siswa bisa diperoleh dengan 

menggunakan berbagai alat pengumpul data, dan berbagai prosedur 

pengukuran seperti self report, sosiometri, teknik penilaian orang lain, 

role playing, interview dan observasi (Gresham & Elliot, 1987). Lebih 

jauh dikemukakan oleh Lutfig (1989), agar pengukuran keterampilan 

sosial hasilnya lebih akurat, diperhatikan berbagai metode pengumpul 



  

 

data. Tetapi ironisnya alat ukur keterampilan sosial belum banyak 

dikembangkan, kalaupun ada lebih banyak menitikberatkan pada 

keterampilan komunikasi, keterampilan asertif, dan kepekaan non verbal. 

Melalui model pengukuran keterampilan yang akan dikembangkan ini, 

diharapkan individu siswa dapat memahami dirinya dengan lebih baik, 

dan dapat mengetahui sampai sejauh mana tingkat keterampilan 

sosialnya. 

Alat ukur keterampilan sosial yang dikembangkan ini berbentuk 

inventori, yang memiliki dasar konstruk yang jelas tentang keterampilan 

sosial yang dimaksudkan, mencakup 11 aspek, yaitu minat sosial, rasa 

keberhasilan dalam pergaulan, empati, keterbukaan diri, ekspresi emosi, 

kepekaan emosi, kontrol emosi, ekspresi sosial, kepekaan sosial, kontrol 

sosial, manipulasi sosial. Aspek-aspek keterampilan sosial yang akan 

dikembangkan ke dalam bentuk alat ukur ini, dikembangkan dari teori R. 

Riggio dan H. Marlowe. Pengembangan model pengukuran keterampilan 

sosial ini dapat digunakan sebagai model pengembangan instrumen 

dalam bidang bimbingan yang dapat dimanfaatkan oleh konselor, dalam 

rangka pengumpulan data diri siswa terutama untuk mengungkap 

keterampilan sosial siswa. Selain itu, guru juga dapat memanfaatkan 

model pengukuran keterampilan sosial ini untuk mengetahui kecen-

derungan sosial para siswa yang diajarnya. Terutama untuk siswa-siswa 

yang mengalami problem dalam penyesuaian sosialnya. Dalam konteks 

ini, guru bisa bekerjasama dengan konselor untuk memberikan treatment 

kepada para siswa yang mengalami problem sosial, paling tidak guru bisa 

melakukan proses referal siswa yang bersangkutan kepada konselor. 

Di samping itu dari sisi siswa, mereka akan dapat melakukan 

penilaian terhadap diri sendiri, terutama dalam hal pemahaman posisi diri 

dalam kontinum keterampilan sosialnya dan memotivasi siswa yang 

bersangkutan untuk bisa melakukan perbaikan diri terutama yang 

mengacu pada perbaikan keterampilan sosialnya. 

Penelitian tahun pertama menghasilkan informasi tentang 

pemahaman konselor/guru dan siswa tentang keterampilan sosial dan 

kebutuhan akan perlunya pengukuran keterampilan sosial dilakukan. 

Penelitian tahun kedua menghasilkan alat ukur keterampilan sosial dan 

pedoman evaluasinya, yang bisa digunakan konselor/guru untuk 

memproses hasil pengukuran keterampilan sosial para siswa. Penelitian 



 

 

pada tahun ketiga bertujuan untuk menguji keefektifan dan daya tarik alat 

ukur keterampilan sosial bagi siswa SMP di Jawa Timur, serta menguji 

perbedaan hasil pengukuran keterampilan sosial siswa, dengan 

menggunakan produk hasil pengembangan dan alat ukur keterampilan 

sosial yang ada di sekolah dan melihat tingkat keterampilan sosial siswa 

perempuan dan laki-laki. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen, untuk menguji 

efektivitas dan kemenarikan alat ukur keterampilan sosial dan instrumen 

evaluasi hasil pengukuran keterampilan sosial, serta untuk melihat 

perbedaan tingkat keterampilan sosial antara siswa perempuan dan siswa 

laki-laki. 

Dalam penelitian ekspenimen ini digunakan post test control group 

design. Untuk mengetahui efektivitas alat ukur keterampilan sosial yang 

dirancang, penelitian ini menggunakan empat sekolah di Jawa Timur. 

Subyek penelitian pada kegiatan eksperimen ini adalah konselor, 

guru dan siswa SMP di Jawa Timur, masing-masing sekolah dua orang 

konselor dan tiga orang guru. Subyek penelitian siswa adalah siswa SMP 

yaitu SMPN 11 Madiun, SMPN 1 Blitar, SMPN 3 Jember, dan SMP Lab 

UM Malang, masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Subyek penelitian pada 

tiap-tiap sekolah berjumlah 90 orang siswa (30 siswa kelas 7, 30 siswa 

kelas 8,30 siswa kelas 9) yang dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu 45 

orang siswa untuk kelompok eksperimen dan 45 orang siswa untuk 

kelompok kontrol. Jumlah keseluruhan subyek penelitian adalah 360 

orang siswa. 

Kelompok eksperimen menggunakan alat ukur keterampilan sosial 

yang dirancang dalam peneiltian ini, sedangkan kelompok kontrol 

menggunakan alat ukur keterampilan sosial yang konvensional atau yang 

dimiliki dan biasa digunakan oleh sekolah untuk mengukur keterampilan 

sosial siswa. Selanjutnya diberikan tes akhir, baik untuk kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian eksperimen 

adalah instrumen hasil rancangan tim peneliti, yang terlebih dahulu telah 

melalui proses uji validitas dan uji reliabilitas. Instrumen dikembangkan 



  

 

dan kisi-kisi sub-variabel keterampilan sosial, yaitu: minat sosial, rasa 

keberhasilan dalam pergaulan, empati, keterbukaan diri, ekspresi emosi, 

kepekaan emosi, kontrol emosi, ekspresi sosial, kepekaan sosial, kontrol 

sosial, dan manipulasi sosial. Begitu pula dengan instrumen evaluasi tes 

akhir, disusun oleh tim peneliti. 

Instrumen evaluasi ditujukan tmntuk melihat keefektifan dan 

kemenarikan alat ukur bagi siswa dan instrumen keefektifan pedoman 

evaluasinya ditujukan kepada para konselor dan guru. Sedangkan 

rancangan tes akhirnya ditujukan untuk responden siswa baik yang 

berada dalam kelompok eksperimen maupun yang berada dalam 

kelompok kontrol. 

Instrumen evaluasi untuk melihat keefektifan dan kemenarikan 

produk disusun dalam bentuk angket, yang dirancang sesuai dengan kisi-

kisi, yaitu mengacu pada keefektifan alat ukur keterampilan sosial (KS) 

(a) petunjuk pengisian; (b) bahasa yang digunakan; dan (c) makna 

pernyataan, pilihan jawaban; kemenarikan atau ukur KS (a) gambar; (b) 

pewarnaan; dan (c) huruf. Sedangkan instrumen evaluasi untuk melihat 

keefektifan pedoman evaluasi hasil pengukuran kererampilan sosial, 

disusun sesuai dengan kisi-kisi yang mengacu pada (a) petunjuk 

penilaian, bahasa yang digunakan; (b) makna pernyataan; dan (c) skor 

pada masing-masing pilihan jawaban. 

Untuk mengetahui keefektifan dan kemenarikan alat ukur 

keterampilan sosial yang dikembangkan, data hasil penelitiannya 

dianalisis secara deskriptif. Dan untuk mengetahui ada tidaknya perbeda-

an hasil pengukuran keterampilan sosial, data hasil penelitian dianalisis 

dengan menggunakan program komputer SPSS for Windows, Compare 

Mean, Sample Independent T-Test. 

Alat ukur keterampilan sosial dan pedoman evaluasi hasil 

pengukuran keterampilan sosial dikatakan efektif bila rerata hasil 

penilaian konselor/gunt dan siswa, mencapai angka minimal tiga 3,00. 

Rerata hasil penilaian konselor/guru dan siswa, tentang keefektifan dan 

kemenarikan produk yang dikembangkan, diklasifikasikan sebagai 

berikut (1) 4=sangat efektif/sangat menarik; (2) 3--3,9=efektif/menarik; 

(3) 2--2,9= kurang efektif/kurang menarik; dan (4) 1--1,9 tidak 

efektif/tidak menarik. 

 



 

 

Hasil analisis data digunakan sebagai acuan untuk melakukan 

revisi produk yang dikembangkan, yaitu alat ukur keterampilan sosial dan 

pedoman evaluasi hasil pengukuran keterampilan sosial. 

HASIL 

Keefektifan alat ukur keterampilan sosial diperoleh dari hasil 

analisis rerata skor penilaian konselor/guru dan siswa. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa rerata skor penilaian konselor/guru mencapai 3,69, 

sedangkan rerata skor penilaian siswa mencapai 3,79. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa alat ukur keterampilan sosial efektif digunakan 

untuk mengukur keterampilan sosial siswa. 

Untuk melihat keefektifan pedoman evaluasi hasil pengukuran 

keterampilan sosial dapat diperoleh melalui hasil analisis rerata skor 

penilaian konselor/guru. Hasil analisis menunjukkan bahwa rerata skor 

penilaian konselor/guru mencapai 3,77. Hasil penilaian tersebut 

menunjukkan bahwa pedoman evaluasi hasil pengukuran keterampilan 

sosial efektif digunakan untuk menganalisis hasil pengukuran 

keterampilan sosial siswa. Kemenarikan alat ukur keterampilan sosial 

dapat diketahui melalui hasil analisis rerata skor penilaian konselor/guru 

dan siswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa rerata skor penilaian 

konselor/guru mencapai 3,72, sedangkan rerata skor penilaian siswa 

mencapai 3,84. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alat ukur 

keterampilan sosial menarik untuk digunakan mengukur keterampilan 

sosial siswa. 

Hasil uji statistik antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol dengan menggunakan tes levena menunjukkan bahwa F = 21,143 

jatuh pada signifikansi 0,000 artinya kedua varian eksperimen dan 

kontrol ridak berbeda. Hasil pengukuran sample independent t-test 

menggunakan equal variances assumed dengan t=1,001 jatuh pada 

signifikansi 0,318 (>0,05), berarti tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara kelomupok eksperimen dan kelompok kontrol untuk tingkat 

keterampilan sosialnya. Untuk kelompok siswa laki-laki dan perempuan 

berdasar hasil tes levena menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan, yaitu tingkat keteram-

pilan sosial siswa perempuan lebih tinggi daripada siswa laki-laki 



  

 

Hasil uji statistik antara kelompok siswa perempuan dan kelompok 

siswa laki-laki, dengan menggunakan equal variances assumed, diperoleh 

hiumgan t = -4,360 jatuh pada signifikansi 0,000 (<0,05), ini berarti ada 

perbedaan yang signifikan antara kelompok siswa perempuan dan 

kelompok siswa laki-laki. Mean kelompok siswa perempuan sebesar 

14,5738, sedangkan mean kelompok siswa laki-laki sebesar 13,1098. 

Hasil uji statistik untuk melihat perbedaan keterampilan sosial 

siswa perempuan dan siswa laki-laki tersebut didasarkan pada hasil tes 

levena, yang menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 

siswa perempuan dan laki-laki, yaitu tingkat keterampilan sosial siswa 

perempuan lebih tinggi daripada siswa laki-laki. 

Sebagai data pelengkap, ditampilkan hasil pengukuran keteram-

pilan sosial kelompok eksperimen yang memberikan petunjuk kecen-

derungan keterampilan sosial siswa, yang bisa digunakan oleh konselor 

maupun guru untuk menyesuaikan program bimbingan dan program 

pembelajaran yang diberlakukan kepada para siswa. 

Aspek minat sosial, sebanyak 52,5% (94 orang) siswa berada 

dalam lingkar keterampilan sosial sedang, selebihnya sebanyak 47,5% 

(85 orang) berada dalam kiasifikasi tinggi. Aspek rasa keberhasilan 

dalam pergaulan, diperoleh data bahwa sejumlah 80,4% siswa (144 

orang) berada dalam klasifikasi sedang. Aspek empati, hasil pengukuran 

menunjukkan bahwa sebanyak 59,2% siswa (106 orang) berada dalam 

klasifikasi tinggi sedangkan 39,1% (70 orang) berada dalam klasifikasi 

sedang. Aspek keterbukaan diri, rata-rata siswa berada dalam klasifikasi 

sedang, ini ditunjukkan melalui 89,9% siswa (161 orang) jawaban 

responden. 

Aspek ekspresi emosi hasil pengukurannya menunjukkan bahwa 

sebanyak 82,7% siswa (148 orang) masuk dalam kategori sedang. Untuk 

aspek kepekaan emosi, sejumlah 62% siswa (111 orang) berada dalam 

kategori sedang, selebihnya sejumlah 36,3% siswa (65 orang) masuk 

kategori tinggi. Aspek kontrol emosi, hasil pengukurunnya menunjukkan 

bahwa sebanyak 53,1% siswa (95 orang) berada dalam klasifikasi rendah, 

sedangkan 46,9% siswa (84 orang) berada dalam klasifikasi sedang. 

Aspek ekspresi sosial, sejumlah 65,9% siswa (118 orang) masuk 

dalam kategori sedang, 30,2% siswa (54 orang) berada dalam kelompok 

tinggi sebanyak 70,9% (127 orang) siswa memiliki kepekaan sosial 



 

 

sedang, 28,5% memiliki kepekaan sosial tinggi. Sejumlah 86% siswa 

(154 orang) memiliki kontrol sosial yang tergolong sedang, 12,8% 

kontrol sosialnya tergolong rendah. Sedangkan sebanyak 68,2% siswa 

(122 orang) manipulasi sosialnya tergolong sedang, 29,6% (53 orang) 

berada dalam klasifikasi tinggi 

Dari semua aspek keterampilan sosial di atas dapat disebutkan 

bahwa tingkat keterampilan sosial siswa rata-rata berada dalam 

klasifikasi sedang. 

BAHASAN 

Hasil uji empirik menunjukkan bahwa alat ukur keterampilan 

sosial beserta pedoman evaluasi hasil pengukuran keterampilan sosial 

memang efektif dan menarik untuk digunakan. Dapat dikatakan hal ini 

bisa menjadi jawaban akan kurangnya alat pengumpul data siswa di 

sekolah yang standar. Di samping itu, hasil penelitian ini memberikan 

informasi akan pentingnya penggunaan alat ukur standar yang bisa 

digunakan untuk menggali data diri siswa secara rinci dan komprehensif 

dalam konteks hubungan antar manusia. 

Model pengukuran keterampilan sosial dan pedoman evaluasi hasil 

pengukuran keterampilan sosial yang dirancang peneliti, merupakan alat 

ukur yang rinci dan komprehensif untuk mengukur keterampilan 

seseorang, karena mencakup 11 aspek keterampilan sosial. Informasi 

hasil pengukuran ini diperlukan oleh konselor maupun guru, guna 

memahami masing-masing siswa sebagai pribadi maupun sebagai 

anggota kelompok. 

Di samping itu sangat diharapkan konselor sekolah memiliki 

kemampuan untuk menggunakan alat ukur standar, melakukan skoring, 

membuat interpretasi, dan menggunakan hasil pengukurannya, balikan 

sangat diharapkan konselor mampu mengembangkan instrumen yang bisa 

dijadikan sebagai alat ukur untuk menggali data individu siswa secara 

komprehensif. Konselor perlu memilih alat ukur yang baik, tepat dan 

memiliki validitas serta reliabilitas yang baik, hal ini dimaksudkan agar 

hasil pengukuran yang diperoleh juga baik. Pada akhirnya konselorpun 

bisa memberikan bantuan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

individu siswa. 



  

 

Alat pengumpul data yang akurat sekaligus menarik bagi siswa, 

jarang ditemukan di lapangan, khususnya alat pengumpul data untuk 

mengungkap keterampilan sosial individu. Padahal keterampilan sosial 

sangat diperlukan, agar individu mampu menjalin hubungan sosial 

dengan baik dalam berbagai situasi sosial. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Philip, Libet dan Lewnisohn (dalam L‘Abate, 1985) yang 

menyebutkan bahwa keterampilan sosial merupakan tingkah laku 

kompleks dan mempunyai kaitan dengan situasi sosial yang sangat 

beragam dan luas. 

Kemauan dan ketertarikan individu siswa untuk memberikan 

jawaban yang sesuai dengan keadaan dirinya, sangat diperlukan. Hal ini 

dibutuhkan karena jawaban tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk 

memberikan tindak lanjut terhadap individu siswa yang bersangkutan. Ini 

terkait dengan kemampuan individu dalam melakukan pemahaman 

dirinya, yang berlanjut pada kemampuan individu dalam membuat 

penyesuaian diri dengan lingkungannya, dan lebih jauh terkait dengan 

kemampuan individu dalam membuat perencanaan masa depannya. 

Dalam konteks di atas, konselor memiliki peran yang strategis 

dalam penyiapan individu sebagai manusia yang memiliki kualitas bagus 

dan memiliki daya saing untuk masuk dalam era globalisasi. Untuk bisa 

bersaing, diperlukan individu-individu yang mampu berhubungan baik 

dan sehat dengan orang lain, bisa bekerjasama secara kooperatif. 

Konselor membutuhkan sejumlah informasi tentang diri individu siswa. 

Hal ini diperlukan sebagal langkah awal untuk membantu individu siswa 

menyiapkan diri memasuki lingkungan yang lebih luas dan kompleks, 

dimana individu barus memiliki keterampilan dalam menyesuaikan diri. 

Dan para konselor memiliki peran sentral dalam pengembangan 

keterampilan sosial siswa. 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan. Hal ini terjadi karena ada beberapa kemungkinan yang men-

jadi faktor penyebabnya, antara lain (1) Waktu, ada keterbatasan alokasi 

waktu yang tersedia untuk pelaksanaan eksperimen. Pengadministrasian 

siswa dan kelas untuk eksperimen membutuhkan waktu tersendiri, dan 

kondisi ini berpengaruh terhadap konsentrasi siswa terutama yang berada 

dalam kelompok eksperimen dan (2) Aspek-aspek pengukuran berbeda 



 

 

dengan siswa yang berada dalam kelompok eksperimen, siswa yang 

berada dalam kelompok kontrol membutuhkan waktu yang jauh lebih 

singkat untuk miengerjakan aspek-aspek keterampilan sosial versi 

sekolah. Alat ukur yang biasanya dimiliki oleh sekolah ini disebut dengan 

sosiometri. Pengukuran melalui sosiometri, biasanya meminta individu 

untuk menuliskan teman baik mereka atau teman dimana mereka suka 

bekerja atau bermain bersama, atau menilai teman berdasarkan tingkat 

penerimaan atau penolakan. Item-item keterampilan sosial yang diukur 

cukup singkat, hanya mengacu pada aspek minat sosial, rasa keberhasilan 

dalam pergaulan (indikator mengembangkan perhatian), dan ekspresi 

sosial indikator pernyataan diri secara terbuka). Sedangkan pada 

kelompok eksperimen, aspek-aspek keterampilan sosial yang diukur 

mencakup 11 aspek yang tersebar ke dalam 125 item. 

Informasi tentang ihwal keterampilan sosial yang dikuasai oleh 

siswa (dan sebaran aspek keterampilan sosial, yang rata-rata berada 

dalam klasifikasi sedang), menunjukkan bahwa bagaimanapun juga 

individu siswa memerlukan bantuan/bimbingan untuk bisa melakukan 

relasi sosial dengan baik. Melalui pengembangan keterampilan sosial, 

individu siswa bisa mempelajari bagaimana mengekspresikan diri, ber-

komunikasi secara verbal maupun non verbal dengan orang lain, meng-

kontrol kondisi emosi dan perilaku sosialnya, dan beberapa keterampilan 

sosial lain yang bisa dipelajari oleh individu siswa. 

Selain sebagai sarana untuk bisa melakukan penyesuaian diri 

dengan lingkungan, keterampilan sosial juga memberikan pengaruh 

terhadap perkembangan pribadi sehat individu (Conger, 1991), motivasi 

dan hasil belajar individu siswa (Wentzel, 1999). Mereka yang memiliki 

keterampilan sosial memiliki kecenderungan optimis terhadap masa 

depannya, memiliki kepercayaan diri, mampu mengaktualisasikan diri 

dengan baik, memiliki keberterimaan diri baik, dan memiliki kepuasan 

dalam hidup. Sedangkan mereka yang tidak memiliki keterampilan sosial, 

cenderung pesimis terhadap masa depannya, kurang percaya diri dan ragu 

tehadap dirinya, mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan 

orang lain, sulit untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya. 

Jika kondisi semacam itu tidak segera memperoleh penanganan, dikhawa-

tirkan akan memberikan pengaruh terhadap motivasi dan prestasi belajar 

individu, lebih jauh lagi bisa berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya. 



  

 

Ada perbedaan yang signifikan antara siswa perempuan dan laki-

laki dalam tingkat keterampilan sosialnya, dimana siswa perempuan lebih 

tinggi tingkat keterampilan sosialnya dibandingkan dengan siswa laki-

laki. Hal ini dimungkinkan terjadi, karena pada umumnya anak perem-

puan dalam hubungan sosial lebih menaruh perhatian dan peka terhadap 

lingkungan sekitamya dibandingkan anak laki-laki. Kemungkinan ini 

disebabkan oleh adanya pandangan dan pola asuh yang memposisikan 

anak perempuan untuk mengerti orang lain sedangkan anak laki-laki 

diposisikan untuk dimengerti oleh orang lain. Kondisi ini membuat anak 

perempuan menjadi lebih bisa memahami lingkungan dan luwes dalam 

menjalin hubungan dengan orang lain, sedangkan pada anak laki-laki 

kurang rnenaruh perhatian pada lingkungan, dan mengalami kekakuan 

dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Dapat dikatakan bahwa 

anak perempuan berorientasi pada diri dan lingkungan, sedangkan anak 

laki-laki cenderung berorientasi pada diri sendiri. Hal ini berdampak pada 

tingkat keterampilan sosialnya, dimana anak perempuan memiliki tingkat 

keterampilan sosial yang lebih tinggi daripada anak laki-laki. 

Pada dasarya, baik perempuan maupun laki-laki memiliki 

kesempatan yang sama untuk mengembangkan keterampilan sosialnya. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Gresham dan Elliot (1987), bahwa 

keterampilan sosial meiliki keterkaitan dengan penerimaan teman sebaya. 

Mereka yang terkenal populer dan diterima oleh kelompok sebayanya, 

bisa dikatakan bahwa mereka memiliki keterampilan sosial yang baik. 

Keterampilan sosial merupakan keterampilan dalam menjalin interaksi 

sosial, yang dilakukan dengan cara yang sangat khas, bisa diterima oleh 

berbagai pihak, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki nilai 

kemanfaatan tidak hanya bagi pribadi tetapi juga bagi orang lain, dan 

keterampilan sosial tersebut merupakan keterampilan yang dapat 

dipelajari. 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

sosial merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, 

terutama dalam hal penyesuaian diri, dan memberikan pengaruh terhadap 

perkembangan pribadi tiap manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Schloss dan Smith (1994) bahwa individu siswa yang memiliki 

keterampilan sosial baik, dimungkinkan dapat mengekspresikan dirinya 

dengan baik dengan cara-cara yang bisa menghasilkan sesuatu yang 



 

 

positif, sedangkan individu siswa yang keterampilan sosialnya rendah/ 

kurang, akan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial, ragu 

akan dirinya, dirasakan bahwa lingkungan tidak mau menerima dirinya, 

sulit dalam mengekspresikan diri, dan merasakan ketidakpuasan dalam 

hidup. Dalam konteks ini konselor bisa memainkan perannya secara aktif, 

kreatif, dan positif untuk membantu pengembangan keterampilan sosial 

para siswa. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Simpulan utama yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini 

adalah model pengukuran keterampilan sosial dan pedoman evaluasi hasil 

pengukuran keterampilan sosial efektif dan menarik untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data diri siswa. Model pengukuran keterampilan 

sosial dan pedoman evaluasi hasil pengukuran yang dirancang peneliti, 

merupakan alat ukur yang rinci dan komprehensif untuk mengukur 

keterampilan sosial individu, yang mencakup 11 aspek keterampilan 

sosial, yaitu: minat sosial, rasa keberhasilan dalam pergaulan, empati, 

keterbukaan diri, ekspresi emosi, kepekaan emosi, kontrol emosi, 

ekspresi sosial, kepekaan sosial, kontrol sosial, manipulasi sosial. 

Hasil uji statistik menyatakan bahwa hasil pengukuran keteram-

pilan sosial antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Penguasaan keterampilan sosial 

siswa melalui hasil analisis sebaran sub variabel, ditemukan bahwa rata-

rata siswa yang menjadi responden memiliki keteramnpilan sosial sedang. 

Ini menjadi informasi awal mengenai tingkat keterampilan sosial individu 

siswa, yang mengharuskan konselor untuk segera memberikan bimbingan 

kepada siswa untuk bisa melakukan relasi sosial dengan baik. 

Melalui pengembangan keterampilan sosial siswa, baik perempuan 

maupun laki-laki bisa mempelajari bagaimana mengekspresikan diri, 

berkomunikasi secara verbal maupun non verbal dengan orang lain, 

mengontrol emosi dan perilaku sosialnya, dan beberapa keterampilan 

sosial lain yang bisa dipelajari. Informasi mengenai tingkat keterampilan 

sosial siswa sangat diperlukan, karena keterampilan sosial merupakan 

aspek yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, terutama dalam 



  

 

hal penyesuaian diri. Keterampilan sosial juga bisa memberikan pengaruh 

terhadap perkembangan pribadi sehat individu. 

Saran 

Temuan penelitian ini memberikan informasi yang jelas tentang 

perlunya pengukuran keterampilan sosial siswa. Dan konselor sangat 

diharapkan memiliki kemampuan untuk menggunakan alat ukur yang 

standar, melakukan skoring, membuat interpretasi, dan mampu meng-

gunakan hasil pengukurannya dengan baik, balikan sangat diharapkan 

konselor mampu mengembangkan instrumen yang bisa dijadikan sebagai 

alat ukur untuk menggali data siswa secara komprehensif. Konselor 

diharapkan mampu memilih alat ukur yang baik, tepat, memiliki validitas 

dan reliabilitas yang baik, agar hasil pengukurannya juga baik. 

Pengukuran keterampilan sosial siswa, merupakan tahap awal 

dalam penentuan layanan bantuan yang akan diberikan oleh konselor 

kepada siswa. Hasil pengukuran keterampilan sosial siswa ini sangat 

diperlukan oleh konselor dalam rangka pemahaman pribadi siswa secara 

utuh. Sebelum mendiagnosis masalah siswa, konselor perlu menelaah 

data diri siswa yang dikumpulkan anatara lain melalui alat ukur keteram-

pilan sosial. Untuk bisa merancang kegiatan dan layanan bantuan kepada 

siswa, konselor perlu melengkapi data keterampilan sosial siswa dengan 

mencermati masukan dari piliak lain dan bersama dengan siswa, 

melakukan identifikasi aspek keterampilan sosial yang perlu dikembang-

kan dan memilih strategi lain yang akan digunakan untuk membantu 

siswa yang mengalami problem sosial, yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan karakteristik siswa. 

Model pengukuran keterampilan sosial dan pedoman evaluasi hasil 

pengukuran yang dihasilkan melalui penelitian ini, perlu diujicobakan 

pada latar yang lebih luas dengan subyek penelitian siswa SMP yang 

lebih memiliki keragaman dalam latar belakangnya, sehingga akan 

diperoleh alat ukur dan pedoman evaluasi hasil pengukuran keterampilan 

sosial yang lebih efektif dan menarik, untuk digunakan mengukur 

keterampilan sosial siswa SMP secara lebih luas, tidak hanya di lingkup 

Jawa Timur saja. 
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Peran Stakeholders dalam Gerakan Peningkatan 

Kualitas Sekolah (Kajian Sosiologi di SD Negeri 

Sikambang Pituruh, Purworejo, Jawa Tengah) 

Basrowi 

Abstract: The purpose of  this research is to study the functions 

and contributions of  school stakeholders to increasing school 

quality. This research uses the approach of qualitative. The 

location of this  research is SD Sikambang, Kecamatan Pituruh, 

Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. The results of the study 

showed: the functions and contributions of  school stakeholders 

was advisory, supporting, controling and coordinate. 

Key words: Stakeholders, school, and school quality 

Dalam era otonomi daerah, pengelolaan pendidikan tidak lagi dilakukan 

secara terpusat melainkan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. 

Hal ini berarti dalam menangani permasalahan  pendidikan diperlukan 

adanya suatu perubahan strategi kebijakan  agar pengelolaan pendidikan  

menjadi efisien dan efektif  tetapi masih tetap berorientasi terhadap aspek 

kualitas.  

Agar pengelolaan pendidikan menjadi lebih efektif, di masa 

mendatang  diperlukan adanya perubahan paradigma antara lain perlunya 

pergesaran pengelolaan yaitu dari (1) sentralisasi ke desentralisasi; (2) 

govermental role ke community role; dan (3) schooling ke learning.  

Dengan perubahan paradigma tersebut akan bergeser pula peran 

pengelola pendidikan baik di pusat maupun di daerah. Namun, dalam 

pelaksanaannya masih diperlukan suatu koordinasi dan sinkronisasi 

program agar semua kegiatan pendidikan dapat terlaksana secara efektif 

dan efisien. 

Basrowi adalah dosen Sosiologi Pendidikan FKIP Universitas Lampung 



 

 

Mencermati paparan permasalahan tersebut, betapa dunia 

pendidikan di Indonesia dalam memasuki awal abad ke-21 dihadapkan 

kepada tiga tantangan utama yaitu (1) sebagai akibat dari krisis ekonomi, 

dunia pendidikan kita dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil 

pembangunan yang telah dicapai; (2) mengantisipasi era global, dunia 

pendidikan dituntut dapat lebih mempersiapkan sumberdaya manusia 

yang berkualitas dan kompeten agar mampu bersaing dalam memasuki 

pasar kerja global; dan (3) sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah, 

pendidikan dituntut untuk dapat melakukan perubahan dan atau 

penyesuaian atas sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Ketiga hal 

tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang lebih 

demokratis (Purnomo, 2005: 2). 

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 

pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga 

di dalamnya menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. 

Masyarakat adalah stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan 

akan keberhasilan pendidikan di sekolah. Mereka adalah pembayar atau 

pelanggan pendidikan, baik melalui pembiayaan langsung dalam rangka 

kegiatan sekolah maupun pajak, sehingga sekolah seharusnya bertang-

gung jawab kepada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud tersebut 

tentunya sangat kompleks dan tak berbatas sehingga tampak sulit bagi 

sekolah untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai stakeholder 

pendidikan.  

Sekolah dapat melakukan hubungan dengan masyarakat dan 

dilakukan melalui ―perwakilan‖ fungsi stakeholder, dengan jalan 

membentuk Komite Sekolah pada setiap satuan pendidikan. Mereka 

diharapkan dapat mewakili keragaman masyarakat yang ada. Selain itu, 

pembentukan komite sekolah pada hakikatnya juga dalam rangka 

mengantisipasi perubahan dan perkembangan di setiap wilayah sebagai 

upaya memperhatikan keberagaman kebutuhan pendidikan sesuai dengan 

keadaan daerah dan peserta didik. Komite Sekolah diharapkan juga dapat 

mendorong peningkatan peran serta masyarakat di dalam penyelenggara-

an pendidikan yang membuhkan adanya suatu strategi dan pendekatan 

kebijakan yang tepat yang mampu mendorong tumbuhnya sikap 

kemandirian. Implementasi ide tersebut telah mendorong Komite Sekolah 

sebagai  suatu institusi yang dapat menjadi mitra sekolah di dalam 



  

 

menjembatani berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan 

pada satuan pendidikan agar berkualitas, transparan dan akuntabel. 

Dengan demikian, ide dasar pembentukan komite Sekolah adalah 

berkaitan dengan adanya keinginan suatu organisasi yang dapat membuat 

dan membantu masyarakat terlibat dalam pendidikan seperti dalam hal 

penyediaan dana sarana dan prasarana, bahkan pengelolaan pun agar 

dapat dilakukan. Caranya antara lain adalah dengan mengembalikan 

"kepemilikan" sekolah kepada masyarakat. Dengan pola manajemen ini 

sekolah dimungkinkan menjadi milik masyarakat yang mendapatkan 

layanan perhatian secara optimal, terutama dari pihak stakeholder, dalam 

suatu upaya peningkatan mutu yang berkesinambungan. 

Secara resmi, keberadaan Komite Sekolah ditunjukan melalui surat 

Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan 

dan Komite Sekolah. Surat keputusan tersebut antara lain menyebutkan 

pembentukan Komite Sekolah menganut prinsip transparan, akuntabilitas, 

dan demokratis (Diknas, 2002).  

Agar dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, 

sekolah harus membina kerja sama dengan orang tua dan masyarakat, 

menciptakan nuasa dapat kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik 

dan warga sekolah. Interaksi antara sekolah dan masyarakat dapat 

diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah 

dengan Komite Sekolah. Itulah sebabnya, paradigma manajemen berbasis 

sekolah atau lazim dikenal dengan MBS mengandung makna sebagai 

manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat, sehingga 

semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan 

keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama. 

Melalui MBS, permasalahan internal sekolah, baik yang 

menyangkut proses pembelajaran maupun sumber daya pendukungnya 

dapat dibicarakan di dalam sekolah dengan masyarakatnya, sehingga 

tidak perlu diangkat ke tingkat pemerintah daerah atau pun ke tingkat 

pusat. Tugas pemerintah (pusat dan daerah) adalah memberikan fasilitasi 

dan bantuan pada saat sekolah dan masyarakat menemui jalan buntu 

dalam suatu pemecahan masalah. Fasilitasi ini mungkin berbentuk 

capacity building, bantuan teknis pembelajaran atau manajemen sekolah, 

subsidi bantuan sumberdaya pendidikan, serta kurikulum nasional dan 

pengendalian mutu pendidikan baik tingkatan daerah maupun nasional.  



 

 

Agar dapat memberikan fasilitasi secara obyektif, pemerintah perlu 

didukung oleh sistem pendataan dan pemetaan mutu pendidikan yang 

handal dan terbakukan secara nasional (Suryadi, 1995:3). Dalam 

pelaksanaan desentralisasi pendidikan diperlukan (1) pola dan 

pelaksanaan manajemen harus demokratis; (2) pemberdayaan masyarakat 

harus menjadi tujuan utama; (3) peran serta masyarakat, bukan hanya 

pada stakeholders, tetapi merupakan bagian mutlak dari ststem 

pengelolaan; (4) pelayanan harus lebih cepat, efisien, efektif, melebihi 

pelayanan era sentralisme demi kepentingan siswa dan rakyat banyak; 

dan (5) keanekaragaman aspirasi, nilai, dan norma lokal harus dihargai 

dalam rangka memperkuat sistem pendidikan nasional. 

Dalam pelaksanaanya, tentu menuntut ketersediaan pengelola 

pendidikan daerah yang memiliki kemampuan manajerial tinggi. Manajer 

pendidikan diharapkan mampu membaca peta kekuatan serta kelemahan 

masyarakatnya dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan. 

Baik itu secara ekonomis, tingkat partisipasi, dan apresiasi mereka 

terhadap pendidikan. Di samping itu, manajer diharapkan jeli menangkap 

tuntutan pendidikan khas bagi daerahnya, tuntutan stakeholder, potensi 

sumber daya alam dan tuntutan kebijakan lain yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan daerah, khususnya di lingkungan 

pendidikan dasar dan menengah.   

Salah satu tujuan otonomi pendidikan adalah adanya usaha 

pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta 

meningkatkan peran masyarakat termasuk dalam meningkatkan sumber 

dana dan penyelenggaraan  pendidikan.  Peran serta masyarakat dalam 

pendidikan dapat secara perorangan, berkelompok ataupun dalam bentuk 

lembaga. Peran serta ini akan lebih efektif karena secara langsung dapat 

dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Di samping itu, prinsip akunta-

bilitas layanan pendidikan akan bergeser dari yang berorientasi kepada 

pemerintah pusat kepada akutabilitas yang berorientasi kepada 

kepentingan masyarakat. Hal ini menuntut partisipasi yang besar dari 

masyarakat dan orang tua dalam pengemban keputusan tentang pelak-

sanaan pendidikan di daerah.  

Berkaitan dengan hubungan antara sekolah dan masyarakat juga 

belum berjalan dengan baik. Masyarakat masih banyak yang beranggapan 

bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab sekolah secara penuh. 



  

 

Padahal, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pendidikan 

juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Masyarakat 

adalah stakeholder yang mempunyai kepentingan akan keberhasilan 

pendidikan di sekolah, termasuk Angka Partisipasi Kasar (APK). Untuk 

meningkatkan angka itu, diperlukan lembaga yang mampu menjadi 

penghubung, yaitu komite sekolah  

Selama ini, tingkat APK di berbagai daerah di Indonesia sangat 

bervariatif. Hal itu sangat terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat. 

Oleh karena itu, tingkat partisipasi masyarakat yang tercermin dari 

tingkat APK perlu diteliti untuk mendapatkan profil secara utuh.  

Peningkatan APK juga dapat dilakukan dengan mengupayakan 

menarik semua anak usia sekolah yang sama sekali belum pernah 

sekolah, menarik kembali siswa putus sekolah, dan lulusan yang tidak 

melanjutkan pendidikan. Berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk 

meningkatkan APK antara lain: pemberian bantuan operasional, 

rehabilitasi ruang sekolah yang rusak, Unit Sekolah Baru (USB) dan 

Ruang Kelas Baru (RKB), perintisan pendidikan dasar 9 tahun satu atap, 

penyelenggaraan kelas layanan khusus di sekolah dasar, membuka paket 

A dan B, SMP Terbuka, dan pembakaan sekolah dasar dan SMP luar 

biasa.   

METODE  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

naturalistik, yang biasa disebut sebagai metode kualitiatif (Bogdan dan 

Biklen, 1982 dan Moleong 1990). Selain itu, digunakan juga metode 

studi kasus.  Adapun pemilihan metode studi kasus dalam penelitian ini 

didasarkan atas tujuan untuk memperoleh gambaran yang realistis-

holistik pada peran lembaga sosial dan komite sekolah dalam gerakan 

peningkatan mutu pendidikan. Teknik yang dipergunakan untuk 

menjaring data adalah wawancara secara mendalam (indepth interview), 

observasi partisipasi, dan studi dokumentasi dengan memanfaatkan 

catatan lapangan dan tape recorder. Unit analisis penelitian ini adalah 

lembaga-lembaga sosial, dan pengurus komite sekolah. Dengan mengacu 

pada unit analisis tersebut, maka subyek penelitian ini adalah pengurus 



 

 

lembaga sosial dan pengurus komite sekolah yang ada di SD Negeri 

Sikambang Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo.  

HASIL 

Peran Orang Tua/Wali Murid 

Berdasarkan hasil penelitian, peran orang tua/wali murid yang 

tergabung dalam Komite Sekolah, merupakan mitra satuan pendidikan 

yang dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa 

masyarakat terutama dalam melahirkan kebijakan operasional dan 

program pendidikan di satuan pendidikan. Dengan demikian, lembaga ini 

sudah mampu memberikan masukan kebijakan, baik menyangkut 

pengelolaan pendidikan, pengontrol dan pemberi dukungan serta menjadi 

mediator di antara kelompok masyarakat dengan lembaga pendidikan 

atau satuan pendidikan. 

Orang tua/wali murid yang tergabung dalam Komite sekolah, 

berdasarkan hasil penelitian juga telah mampu sebagai mendorong 

tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggara-

an pendidikan yang bermutu, mendorong orang tua dan masyarakat 

berpartisipasi di dalam praktik pendidikan. Komite sekolah juga telah 

mampu mendukung upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, 

dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyeleng-

garaan pendidikan di sekolah. Selain itu, komite sekolah juga telah dapat 

memberi masukan pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan 

pendidikan tentang sesuatu kebijakan khususnya program pendidikan. 

Komite juga telah mampu memberi masukan berkaitan dengan rencana 

anggaran pendidikan dan belanja sekolah, maupun tugas-tugas sekolah 

lainnya yang selama ini dilakukan secara sentralistik. 

Dengan begitu, tugas orang tua/wali murid yang tergabung dalam 

komite yang sudah berjalan meliputi semua kegiatan pengambilan 

keputusan, perencanaan, dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan. 

Komite Sekolah juga telah mampu menumbuhkan perhatian masyarakat 

secara umum dan mampu menampung sekaligus menganalisis aspirasi 

masyarakat serta mendorong partisipasi orang tua guna mendukung 

peningkatan mutu pendidikan. Komite Sekolah juga telah mampu 



  

 

mengevaluasi dan mengawasi kebijakan, program serta penyelenggaraan 

pendidikan. Ia mampu memberdayakan dan meningkatkan peran 

masyarakat. Komite sekolah telah mampu membina kerja sama dengan 

orang tua dan masyarakat, menciptakan nuasa dapat kondusif dan 

menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah.  

Dengan demikian, peran yang telah dilakukannya antara lain: 

Pertama, Penyusunan Rencana dan Program. Untuk dapat memerankan 

fungsi ini, Komite Sekolah menjadi ―pendamping‖ bahkan 

―penyeimbang‖ bagi sekolah, sehingga setiap rencana dan program yang 

disusun oleh sekolah dapat diberikan masukan yang sesuai dengan 

aspirasi masyarakat yang diwakili oleh Komite sekolah. Atas nama 

masyarakat yang diwakilinya, Komite Sekolah dapat menyatakan 

―setuju‖ atau ―tidak setuju‖ terhadap rencana dan program pendidikan 

yang disusun oleh sekolah. Sebagai mana diketahui, sekolah sebagai 

ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan, sekolah bertanggung jawab 

dalam menentukan kebijakan sekolah dalam melaksanakan kebijakan 

pendidikan sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah 

ditentukan oleh pemerintah. Sebagai penyelenggara dan pelaksana 

kebijakan pendidikan nasional, sekolah-sekolah bertugas untuk 

menjabarkan kebijakan pendidikan nasional menjadi program-program 

operasional penyelenggaraan pendidikan di masing-masing sekolah. 

Program-program tersebut meliputi penyusunan dan pelaksanaan rencana  

kegiatan mingguan, bulanan, semesteran serta tahunan yang sesuai 

dengan arah kebijakan serta kurikulum yang telah ditetapkan baik pada 

tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota. Setiap rencana dan 

program yang disusun serta dilaksanakan di sekolah harus mengacu pada 

standar pelayanan minimum (SPM) yang diterapkan untuk pemerintahan 

kabupaten serta standar teknis yang diterapkan untuk masing-masing 

satuan pendidikan.  

Selain melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dari pusat, 

provinsi dan kabupaten.kota, sekolah juga telah menyusun program 

pendidikan life skills yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pada 

masyarakat sekitar. Dalam penyusunan program pendidikan ―life skills‖, 

Komite Sekolah telah membantu sekolah untuk mengumpulkan fakta-

fakta mengenai kebutuhan serta potensi sumber daya yang tersedia di 

dalam masyarakat untuk diterjemahkan ke dalam program pendidikan 



 

 

―life skills‖ yang dapat dilaksanakan oleh sekolah.  Mekanisme yang 

dilakukan adalah rapat Komite Sekolah dengan sekolah yang dilaksana-

kan setiap semester atau tahunan, untuk menyusun, memperbaiki serta 

menyesuaikan rencana dan program untuk semester berikutnya. 

Kedua, Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belan-ja 

Sekolah (RAPBS); dalam fungsinya sebagai pelaksana pendidikan yang 

otonom, sekolah berperan dalam menyusun RAPBS setiap akhir tahun 

ajaran untuk digunakan dalam tahun ajaran berikutnya. Program-program 

yang sudah dirumuskan untuk satu semester atau satu tahun ajaran ke 

depan perlu dituangkan  ke dalam kegiatan-kegiatan serta anggarannya 

masing-masing sesuai dengan pos-pos pengeluaran pendidikan di tingkat 

sekolah. Dari sisi pendapatan, seluruh jenis dan sumber pendapatan yang 

diperoleh sekolah setiap tahun harus dituangkan dalam RAPBS, baik 

yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten/kecamatan, maupun sumber-sumber lain yang diperoleh secara 

langsung oleh sekolah-sekolah.  Dengan demikian, setiap rupiah yang 

diperoleh sekolah dari sumber-sumber tersebut harus sepenuhnya 

diperhitungkan sebagai pendapatan resmi sekolah dan diketahui bersama 

baik oleh pihak sekolah (kepala sekolah, guru-guru, pegawai, serta para 

siswa) maupun oleh Komite Sekolah sebagai wakil stakeholder 

pendidikan.  

Dari sisi belanja sekolah, seluruh jenis pengeluaran untuk kegiatan 

pendidikan di sekolah harus diketahui bersama baik oleh pihak sekolah 

maupun oleh pihak Komite Sekolah, sesuai dengan rencana dan program 

yang telah disusun bersama oleh kedua pihak tersebut. Kedua sisi 

anggaran tersebut dituangkan ke dalam suatu neraca tahunan sekolah 

yang disebut dengan RAPBS yang harus disyahkan atas dasar persetujuan 

bersama antara pihak sekolah dan Komite Sekolah yang ditandatangani 

oleh kepala sekolah dan ketua Komite Sekolah, sehingga menjadi APBS 

pendidikan di tingkat sekolah yang resmi. Mekanisme ini diperlukan 

untuk memperkecil penyalahgunaan baik dalam pendapatan maupun 

dalam pengeluaran sekolah, sehingga anggaran resmi pendidikan di 

sekolah menjadi bertambah serta pendayagunaannya semakin efisien. 

Ketiga, pelaksanaan program pendidikan. Sistem pendidikan pada 

masa Orde Baru, pelaksanaan pendidikan secara langsung dikendalikan 

oleh sistem birokrasi dengan mata rantai yang panjang sejak tingkat 



  

 

pusat, daerah bahkan sampai tingkat satuan pendidikan. Pada waktu itu, 

sekolah-sekolah adalah bagian dari sistem birokrasi yang haru tunduk 

terhadap ketentuan birokrasi. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan 

pada masa birokrasi dilakukan secara uniform (one fits for all) atau 

dilakukan secara baku dengan pangaturan dari pusat, sejak perencanaan 

pendidikan, pelaksanaan pendidikan di sekolah termasuk persiapan 

mengajar, metodologi dan pendekatan mengajar, buku dan sarana 

pendidikan, sampai kepada penilaian pendidikan. Dengan kata lain, 

kepada sekolah-sekolah tidak diberikan kesempatan untuk mengurus dan 

mengatur dirinya sendiri dalam pelaksanaan pendidikan. Kepala sekolah 

tidak diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan mereka sendiri 

dalam mengelola sistem pendidikan untuk memecahkan berbagai 

permasalahan pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-

masing.  Kepada guru-guru juga tidak diberikan kesempatan untuk 

berinisiatif atau berinovasi dalam melaksanakan pengajaran atau 

mengelola kegiatan belajar murid secara maksimal karena metoda 

mengajar dan teknik evaluasi juga diatur secara langsung melalui juklak 

dan juknis yang dibuat dari pusat.  

Dalam masa desentralisasi pendidikan, melalui paradigma MBS, 

komite sekolah bersama sekolah diberikan kesempatan seluas-luasnya 

untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pendidikan pada sekolah. 

Pelaksanaan pendidikan di sekolah dalam tempat yang berlainan 

dimungkinkan untuk menggunakan sistem dan pendekatan pembelajaran 

yang berlainan. Kepala sekolah diberikan keleluasaan untuk mengelola 

pendidikan dengan jalan mengadakan serta memanfaatkan sumber-

sumberdaya pendidikan sendiri-sendiri asalkan sesuai dengan kebijakan 

dan standar yang ditetapkan oleh pusat. Oleh karena karakteristik setiap 

murid juga berbeda-beda secara individual, maka pendekatan 

pembelajaran juga dimungkinkan berbeda untuk masing-masing murid 

yang berlainan.  

Dalam keadaan seperti itu, maka Komite Sekolah dapat melak-

sanakan peran dan fungsinya sebagai ―penunjang‖ dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan 

lingkungan masing-masing sekolah.  Komite sekolah melaksanakan 

fungsinya sebagai partner dari kepala sekolah dalam mengadakan 

sumber-sumberdaya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan 



 

 

pendidikan yang dapat memberikan fasilitasi bagi guru-guru dan murid 

untuk belajar sebanyak mungkin, sehingga pembelajaran menjadi 

semakin efektif.  Komite Sekolah ikut serta untuk meneliti dan berbagai 

permasalahan belajar yang dihadapi oleh murid secara kelompok maupun 

secara individual sehingga dapat membantu guru-guru untuk menerapkan 

pendekatan belajar yang tepat bagi murid-muridnya.  Komite sekolah 

melaksanakan program pendukungan dalam bentuk pengamatan terhadap 

berbagai permasalahan pendidikan di sekolah. Komite sekolah juga telah 

memberikan penilaian kepada berbagai kebijakan pendidikan yang 

diterapkan terutama menyangkut berbagai dampak yang sudah atau 

mungkin terjadi dalam penerapaan suatu kebijakan baru. 

Keempat, akuntabilitas pendidikan. Pada masa Orde Baru, satu-

satunya pihak yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban 

pendidikan ke sekolah-sekolah adalah pemerintah pusat.  Pada waktu itu, 

pemerintah pusat telah menempatkan ―kaki tangan‖nya di seluruh 

pelosok tanah air melalui pemeriksa, pengawas atau para penilik sekolah 

untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban sekolah-sekolah 

menganai proses pendidikan yang berkangsung di sekolah-sekolah. Jika 

terdapat ―penyimpangan administratif‖ yang dilakukan oleh kepala 

sekolah atau guru-guru, maka kepada mereka diberikan sanksi 

administratif, seperti teguran resmi, penilaian melalui DP3, penundaan 

kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan sejenisnya. 

Namun, penilaian tersebut lebih banyak diberikan terhadap proses 

administrasi pendidikan dan hampir tidak pernah ada sanksi (punishment) 

atau ―ganjaran‖ (rewards) kepada guru-guru atau kepala sekolah atas 

dasar hasil-hasil yang dicapai dalam pembelajaran murid atau lulusan. 

Dalam era demokrasi dan partisipasi, akuntabilitas pendidikan 

tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi bahkan lebih banyak pada 

masyarakat sebagai stakeholder pendidikan. Komite sekolah telah 

menempatkan fungsinya sebagai wakil masyarakat untuk meminta 

pertanggungjawaban atas hasil-hasil pendidikan dalam mencapai prestasi 

belajar murid-murid.  Komite sekolah telah menyampaikan masukan 

bahkan ―protes‖ kepada sekolah jika hasil-hasil pendidikannya tidak 

memuaskan masyarakat sebagai klien pendidikan.  

 



  

 

Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Sosial Desa 

Bentuk-bentuk partisipasi anggota masyarakat secara umum 

meliputi (1) partisipasi dalam bentuk dana; (2) partisipasi dalam bentuk 

tenaga yang sifatnya gotong royong; (3) partisipasi dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi program; dan (4) partisipasi dalam memper-

hatikan pendidikan anak. 

Bentuk partisipasi anggota anggota masyarakat secara umum 

dalam bentuk dana sangat terlihat pada waktu desa mendirikan sekolah. 

Pada waktu itu masyarakat bersedia membantu padi sebanyak satu 

kwintal per KK (kepala keluarga). Hal ini diberlakukan pada keluarga  

yang secara ekonomi mampu. Pada waktu sekolah memasang instalasi 

listrik, masyarakat juga membantu dalam bentuk dana. Berdasarkan data 

kuantitatif yang diperoleh keterlibatan anggota masyarakat secara umum 

dalam bentuk dana sangat baik yaitu sebesar 98%. Artinya 98 % anggota 

anggota masyarakat secara umum yang ada mengikuti kegiatan ini.  

Partisipasi anggota masyarakat secara umum dalam bentuk tenaga 

masih mengakar kuat, terbukti masih kuatnya sifat gotong royong 

masyarakat, sehingga tidak ada kesulitan bagi sekolah dalam menggalang 

partisipasi anggota masyarakat secara umum dalam bentuk ini. Anggota 

masyarakat secara umum lebih mudah diajak berpartisipasi dalam bentuk 

tenaga daripada dalam bentuk dana. Berdasarkan data kuantitatif yang 

diperoleh keterlibatan anggota masyarakat secara umum dalam bentuk 

tenaga juga sangat baik yaitu sebesar 98%. Artinya 98% anggota 

masyarakat secara umum yang ada mengikuti kegiatan ini. 

Partisipasi anggota masyarakat secara umum dalam perencanaan 

sebesar 76%, pelaksanaan 98% dan evaluasi program sekolah 74%. Hal 

ini dapat dikatakan sudah baik. Sayangnya, motivasi orangtua untuk 

melanjutkan anaknya ke SMP masih kurang, terbukti masih banyak anak 

lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP angka transisi hanya 58%. 

Selama tiga tahun terakhir rata-rata angka transisi lulusan SD ke SMP 

hanya 58%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota 

masyarakat secara umum masih rendah. 

Berkaitan dengan pendidikan Kejar paket B dan SMP Terbuka 

anggota masyarakat secara umum menganggap bahwa pendidikan 

tersebut tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap nasib anak 



 

 

dikemudian hari. Oleh karena itu, ke depan perlu diupayakan peningkatan 

pemahaman terhadap peran pendidikan paket B dan SMP Terbuka.  

Peran Unsur-Unsur Masyarakat  

 Peran  unsur masyarakat yang terdiri dari kepala sekolah, guru SD,  

Kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan 

seluruh lembaga desa, dapat disimpulkan sebagai berikut.  

 Kepala sekolah dan guru pada prinsipnya telah banyak 

berpartisipasi dalam peningkatan mutu sekolah, angka transisi ke SLTP. 

Hal ini dibuktikan dengan upaya memberikan penyuluhan tentang 

pentingnya pendidikan di SLTP baik pada waktu rapat komite, pengam-

bilan rapor, maupun acara perpisahan kelas VI. Peran lain yaitu 

mengusulkan anak untuk mendapatkan berbagai bantuan dari Dunia 

Usaha Dan Industri (DUDI) baik yang ada di desa tersebut maupun di 

luar desa. Selain itu, kepala sekolah dan guru juga berkewajiban menjadi 

orangtua asuh 1 siswa dari keluarga yang sangat kurang mampu dengan 

cara memberikan dana pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

apabila diperlukan, sekaligus secara aktif mendorong kepada anak agar 

melanjutkan sekolah ke SLTP, bahkan juga memprakarsai pendirian 

Program Kejar Paket B. Berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh 

keterlibatan Kepala sekolah dan guru dalam peningkatan angka transisi 

sangat baik yaitu sebesar 100%. Artinya 100% dari guru yang ada sselalu 

berusaha meningkatkan angka transisi ke SLTP. 

Kepala desa sudah berusaha meningkatan mutu sekolah dan angka 

transisi ke SLTP, karena setiap ada acara yang berkaitan dengan 

masyarakat kepala desa secara sendiri maupun melalui sekretaris desa 

selalu mendorong masyarakat untuk selalu aktif dalam gerakan 

peningkatan mutu sekolah. Berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh 

keterlibatan Kepala desa dalam peningkatan mutu sekolah dan angka 

transisi yaitu sebesar 95%. Dalam hal membuatkan surat permohonan 

bebas biaya sekolah bagi warga yang kurang mampu, masyarakat tidak 

perlu bolak-balik dalam mengurusnya. Hal ini membuat masyarakat 

merasa dilayani dengan baik. Seolah-olah desa dan sekolah yang telah 

menjemputnya. 



  

 

Peran perangkat desa sudah sangat kompak. Seluruh perangkat 

desa yang telah berperan dengan baik dalam gerakan peningkatan mutu 

sekolah dan peningkatan angka transisi ke SMP. Peran yang diemban 

oleh isteri kepala desa, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PKK, 

sudah berjalan sebagaimana mestinya. Di desa ini setiap minggu sudah 

tentu ada kumpulan PKK. Kelompok Kerja dan Dasa Wisma semua 

melaksanaan kegiatan dengan baik, dan selalu mendukung gerakan 

peningkatan mutu sekolah dan angka transisi ke SMP. 

Peran Baperdes dan LKMD yang berkaitan dengan gerakan 

peningkatan mutu sekolah dan angka transisi ke SLTP yaitu pada 

perencanaan dan evaluasi program sekolah yang diadakan pada waktu 

rapat komite sekolah, atau rapat awal tahun. Berdasarkan data kuantitatif 

yang diperoleh keterlibatan Baperdes dan LKMD dalam peningkatan 

angka transisi sangat baik yaitu masing-masing sebesar 82% dan 80%.  

Peran Tokoh agama dalam hal ini para Kyai telah berjalan 

sebagaimana mestinya. Mereka selalu mengingatkan dan menyuruh  anak 

untuk belajar mata pelajaran di sekolah sepulang mengaji dan 

mengingatkan kepada seluruh masyarakat dalam setiap pengajian, bahwa 

menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki 

maupun perempuan. Berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh 

keterlibatan tokoh agama dalam peningkatan angka transisi sangat baik 

yaitu sebesar 80%.  

Tokoh masyarakat telah memperhatikan akan makna pendidikan 

bagi anak. Mereka selalu menyampaikan manfaat pendidikan bagi anak 

kepada masyarakat dan mengomentari kelemahan pendidikan sekaligus 

memberi alternatif perbaikannya dalam setiap memberikan sambutan. 

Berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh keterlibatan tokoh 

masyarakat dalam peningkatan angka transisi sangat baik yaitu sebesar 

81%.  

Peran Karang Taruna belum berjalan sebagaimana mestinya, 

termasuk dalam meningkatkan angka transisi ke SLTP. Berdasarkan data 

kuantitatif yang diperoleh keterlibatan karang taruna dalam peningkatan 

angka transisi hanya sebesar 5%. 

 

 



 

 

BAHASAN  

Dalam rangka melakukan second order understanding terhadap 

data lapangan yang telah dimaknai oleh unsur-unsur masyarakat, 

pengurus lembaga sosial desa, anggota dan pengurus komite sekolah, 

dalam uraian ini secara khusus akan dimaknai kembali. Hasil pemaknaan 

terhadap makna yang dimiliki subyek penelitian kemudian disandingkan 

dengan berbagai teori relevan sehingga menghasilkan suatu temuan baru 

yang bisa jadi mendukung atau menolak teori yang sudah ada. Dengan 

demikian, terjadi percakapan teoretik antara teori yang sudah ada dengan 

data baru dari lapangan yang berbeda. Hasil interelasi itulah yang 

sesungguhnya dicari dalam uraian ini.  

Sebagaimana dijelaskan di atas, peran anggota masyarakat secara 

umum, orang tua/wali murid yang tergabung dalam komite sekolah 

adalah menggugah kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan 

peningkatan mutu sekolah. Aktor penggerak dalam gerakan ini adalah 

Komite sekolah dan lembaga desa. Selain itu, peran komite dan lembaga 

sosial desa yang menonjol adalah mengembangkan kontak dengan dunia 

usaha dan Industri (DUDI) secara lebih luas. Mereka juga menjadi 

penghubung antara orang-orang yang ada di kekuasaan dengan sekolah. 

Adapun orang yang duduk dalam pengurusan Komite Sekolah merupakan 

orang-orang yang secara serius memiliki perhatian pada mutu sekolah 

dan kerja mereka sangat penting bagi suatu gerakan peningkatan mutu 

sekolah. 

Sebagaimana dipahami bahwa, gerakan peningkatan mutu sekolah 

dimulai ketika sekolah mengalami persinggungan dengan pelaksanaan 

kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah, terutama ketika pelak-

sanaan kebijakan-kebijakan tersebut melibatkan mobilisasi partisipasi 

masyarakat. Kesadaran komite sekolah untuk melakukan gerakan pening-

katan mutu sekolah semakin menegas ketika hadir tokoh masyarakat, 

pemuka agama, dan pengurus lembaga-lembaga sosial desa. Merekalah 

yang mampu menstrukturisasi sumber daya masyarakat sekaligus sebagai 

ujung tombak di lapangan yang dipercaya masyarakat sebagai orang yang 

bisa dijadikan penggerak, penggugah kesadaran, pembangkit motivasi, 

lokomotif pendorong gerakan peningkatan mutu sekolah. Mereka pula 

yang memfasilitasi terbentuknya paguyuban masyarakat sadar pendidikan 

yang berperan sebagai wahana gerakan peningkatan mutu sekolah.  



  

 

Elit masyarakat setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, 

koordinator lembaga sosial desa, dan pengurus komite dalam membangun 

gerakan peningkatan mutu sekolah semakin kokoh ketika RT/RW, 

kelompok pengajian, arisan, dan PKK yang ada turut serta mendukung-

nya. Selain itu, mobilisasi juga semakin kokoh berkat adanya networking 

antara sekolah, komite sekolah, dan DUDI. Dalam membangun aliansi 

selain dengan DUDI yang ada di desa, juga dengan DUDI yang ada di 

luar daerah. Peran DUDI juga ikut membantu memobilisasi berbagai 

sumber daya gerakan peningkatan mutu sekolah, mulai dari bantuan dana, 

dukungan politis, dan kepemimpinan, sampai dengan pelatihan-pelatihan 

dalam berbagai ragam keterampilan guru seperti keterampilan komputer, 

internet, pembuatan media, dan pengelolaan tabungan siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, tugas unsur-unsur masyarakat, 

koordinator lembaga sosial desa, dan pengurus Komite Sekolah dalam 

pembentukan framing ternyata sangat variatif, antara lain mendefinisikan 

atau mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan yang ada, membing-

kai masalah yang dihadapi sekolah, mengidentifikasi sumber masalah 

yang ada, mengidentifikasi siapa saja yang dianggap bertanggung jawab 

atas mutu sekolah, meyakinkan sekolah dan masyarakat bahwa masalah 

yang dihadapi sekolah betul-betul harus segera dihadapi. Selain itu peran 

Komite Sekolah juga  mengidentifikasi strategi yang tepat untuk memper-

baiki masalah rendahnya mutu pendidikan, mencari sumber daya politik 

dan sumber daya material guna mengatasi masalah yang ada, melakukan 

publikasi masalah dan langkah yang akan dilakukan guna menarik per-

hatian masyarakat sekolah secara umum dan perhatian pembuat 

kebijakan, memobilisasi masyarakat dan sumber daya yang dimiliki 

masyarakat secara luas untuk mempengaruhi DUDI dan elit yang 

berkuasa. 

Thoha (1994) mengatakan bahwa kepemimpinan dibutuhkan 

manusia, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan 

tertentu pada manusia. Di satu pihak manusia terbatas kemampuannya 

untuk memimpin, di pihak lain ada orang yang mempunyai kelebihan 

kemampuan untuk memimpin. Di sinilah timbulnya kebutuhan akan 

pemimpin dan kepemimpinan. Demikian pula terhadap gerakan pening-

katan mutu sekolah sudah barang tentu memerlukan peran pemimpin ini, 



 

 

baik untuk memanfaatkan peluang politik, memobilisasi gerakan maupun 

dalam proses pembingkaian gerakan peningkatan mutu sekolah. 

Para pemimpinlah mampu menstrukturisasi sumber daya 

masyarakat, sehingga ia diperankan sebagai ujung tombak di lapangan 

yang dipercaya masyarakat sebagai orang yang bisa dijadikan penggerak, 

penggugah kesadaran, pembangkit motivasi dan lokomotif pendorong 

gerakan peningkatan mutu sekolah. 

Dengan demikian, peran unsur-unsur masyarakat, koordinator 

lembaga sosial desa, dan Komite Sekolah dalam gerakan peningkatan 

mutu sekolah melengkapi berbagai konseptualisasi teoretis di atas, yang 

tidak secara khusus menonjolkan peran pemimpin dalam gerakan 

peningkatan mutu sekolah. Dalam gerakan peningkatan mutu sekolah, 

peran pemimpin sangat menentukan untuk mencapai tujuan. 

Berkaitan dengan peranserta masyarakat di bidang pendidikan, 

pada dasarnya hal ini bukan merupakan hal yang baru, bahkan telah ada 

jauh sebelum Indonesia merdeka yang tercermin dalam berbagai bentuk 

dan ekspresinya, terutama di masyarakat pedesaan yang dikenal dengan 

prinsip gotong royong. Akan tetapi dengan adanya membangun gedung 

SD impres secara massal, masyarakat memahaminya sebagai 

"pembebasan dari kewajiban" untuk berpartisipasi dalam menyediakan 

tempat belajar yang memadai bagi anak-anak mereka. Mereka menyadari 

sudah "terbantu oleh pemerintah." Padahal sebelumnya sudah mengakar 

di masyarakat budaya gotong royong (Sumarno, 1995).  

Peran unsur-unsur masyarakat sebenarnya merupakan manifestasi 

kesungguhan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggara-

an pendidikan nasional. Akan tetapi, peranan yang demikian belum 

diikuti penciptaan hubungan kerjasama yang baik, atas dasar kedudukan 

yang sama, dan dengan penuh kesadaran akan kewajiban mengabdi pada 

bangsa dan negara. Hal ini terbukti (a) masih banyak orang tua yang 

enggan untuk menghadiri  rapat yang diadakan sekolah yang berkaitan 

dengan kemajuan pendidikan; (b) orang tua merasa sudah selesai 

tugasnya bila sudah menyekolahkan anaknya dan membayar iuran 

komite, mereka kurang memperhatikan keperluan sekolah yang berkaitan 

dengan kebersihan seragam, kondisi sepatu, maupun buku pegangan 

siswa, bahkan setiap anaknya minta uang mereka berkata ―sedikit-sedikit 

uang‖; (c) orang tua juga kurang memperhatikan terhadap pekerjaan 



  

 

rumah (PR) anak, dan bahkan membiarkan anak-anaknya menonton 

televisi sampai larut malam; (d) orang tua kurang antusias untuk 

melanjutkan sekolah anaknya sampai ke Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (SLTP); dan (e) masih banyak masyarakat yang menginginkan 

anaknya membantu mencari nafkah daripada harus melanjutkan sekolah, 

terbukti masih banyak masyarakat yang membiarkan anaknya putus 

sekolah (Depdikbud, 1995).  

Rasa ketidaktahuan masyarakat berkaitan dengan bentuk partisipasi 

yang bisa mereka berikan, juga menyebabkan rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Hal 

ini karena (a) kurang efektifnya pendekatan kemasyarakatan, keagamaan, 

dan sosial budaya dalam membangkitkan partisipasi masyarakat terhadap 

program Wajar dikdas 9 tahun, (b) kurang penuhnya peran kepala 

sekolah, guru, dan pejabat pemerintahan desa dalam meningkatkan 

partisipasi  masyarakat dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 

tahun, dan (c) masih rendahnya peran forum komunikasi sekolah dan 

masyarakat dalam meningkatkan partisipasi  masyarakat dalam program 

Wajar dikdas 9 tahun (Fachruddin, 1995: 9). 

Banyak peran yang dapat diberikan masyarakat terhadap sekolah, 

peran peran tersebut di antaranya, yaitu (a) bersama sekolah ikut 

memikirkan strategi untuk meningkatkan mutu; (b) membeli buku-buku 

dan peralatan pendidikan; (c) komunitas orang-orang terdidik juga dapat 

menyumbangkan tenaga dan pikiran serta memberi berbagai pelatihan 

kepada guru; (d) masyarakat dapat memfasilitasi sekolah untuk 

melakukan kunjungan ke sekolah yang maju; (e) masyarakat dapat 

membantu di luar dana dengan mencarikan peluang sehingga sekolah 

berkembang, misalnya menjodohkan sekolah dengan industri sebagai 

tempat latihan nyata; (f) masyarakat bisa membantu sekolah dengan 

bersikap antusias terhadap pendidikan, karena sikap masyarakat 

mempengaruhi peserta didik dan berkaitan dengan budi pekerti; (g) 

keluarga dan masyarakat juga berperan dalam membentuk perilaku anak; 

dan (h) pemeliharaan dan pengembangan seni budaya. 

Di samping itu, lembaga diharapkan mampu mengidentifikasi 

keinginan atau membuat daftar kebutuhan stakeholders. Menurut Fattah 

(2004: 91), daftar kebutuhan (need assesment) stakeholder, misalnya (a) 

siswa menginginkan agar proses kegiatan belajar dapat memberikan ilmu 



 

 

pengetahuan dan keterampilan secara mudah dan menyenangkan, hal 

tersebut menyiratkan bahwa lembaga/sekolah harus mampu merumuskan 

mekanisme Proses Belajar Mengajar yang dapat menumbuhkan semangat 

dan prestasi siswa melalui suatu metode yang sesuai dengan keinginan 

siswa; (b) orang tua siswa menginginkan agar hasil belajar dan prestasi 

anaknya sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan; (c) masyarakat 

menginginkan agar hasil belajar atau lulusan pendidikan sesuai dengan 

kebutuhan lapangan dunia kerja; dan (d) guru menginginkan agar fasilitas 

dan sarana belajar yang diperlukan  dalam PBM tersedia sehingga guru 

mampu melaksanakan kegiatannya secara optimal. 

Dalam melibatkan masyarakat, sekolah dapat menerapkan 

beberapa pendekatan baik secara individu dan organisatoris. Secara 

individu sekolah harus mau dengan tangan terbuka menerima orang tua 

siswa yang datang ke sekolah untuk konsultasi atau berdiskusi bagi 

kemajuan anak ataupun sekolah.  Secara organisatoris dapat melalui 

komite sekolah, organisasi alumni, dunia usaha/dunia kerja, melalui 

hubungan dengan instansi lain.  

Peran serta masyarakat perlu ditingkatkan sehingga akan tercipta  

hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat. Jika 

hubungan  sekolah dengan masyarakat berjalan dengan  baik, maka 

masyarakat pun akan turut berperan aktif memajukan sekolah, dan 

tumbuh rasa turut bertanggung jawab untuk memajukan sekolah. Apabila 

masyarakat ikut serta memikirkan hubungan yang harmonis dapat 

terjalin, akan memberikan dampak pula pada peningkatan mutu 

pendidikan.  

Sekolah sudah seharusnya dapat membina kerja sama dengan orang 

tua dan masyarakat dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan 

peran masyarakat. Di samping itu, sekolah diharapkan dapat menciptakan 

suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga 

sekolah. Hal ini sesuai dengan paradigma MBS yang mengandung makna 

sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat 

dan prinsip kemandirian dalam MBS, yaitu kemandirian dalam nuansa 

kebersamaan.  Prinsip ini merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip yang 

disebut sebagai total quality management, melalui suatu mekanisme yang 

dikenal dengan konsepsi total football dengan menekankan pada 

mobilisasi kekuatan secara sinergis yang mengarah pada satu tujuan, 



  

 

yaitu peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan dengan pengembang-

an masyarakat.  

Dalam era demokrasi dan partisipasi, akuntabilitas pendidikan 

tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi bahkan harus lebih banyak 

pada masyarakat sebagai stakeholder pendidikan. Komite Sekolah dapat 

menyampaikan ketidakpuasan para orang tua murid akan rendahnya 

prestasi yang dicapai oleh suatu sekolah.  Komite Sekolah tidak perlu 

melaksanakan kegiatan studi atau penilaian pendidikan, tetapi cukup 

dengan menggunakan data-data yang tersedia atau hasil-hasil penilaian 

yang sudah ada sebagai bahan untuk menyampaikan kepuasan atau 

ketidakpuasan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan atau kepada 

masing-masing sekolah. Dengan demikian, diperlukan suatu mekanisme 

akuntabilitas pendidikan yang dibentuk melalui suatu Peraturan Daerah di 

bidang pendidikan (Suryadi, 1995:15). 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat 

simpulkan sebagai berikut (1) Peran koordinator lembaga sosial desa, 

anggota masyarakat secara umum, orang tua/wali murid yang tergabung 

dalam komite sekolah adalah membantu sekolah untuk melakukan 

gerakan peningkatan mutu sekolah; (2) Peran menonjol seluruh unsur di 

atas adalah mengembangkan aliansi (kontak) dengan dunia usaha dan 

Industri (DUDI) secara lebih luas. Mereka juga menjadi penghubung 

antara orang-orang yang ada di kekuasaan dengan sekolah. Mereka 

merupakan orang-orang yang secara serius memiliki perhatian pada mutu 

sekolah dan kerja mereka sangat penting bagi suatu gerakan peningkatan 

mutu sekolah; (3) Mereka juga mampu menstrukturisasi sumber daya 

masyarakat sekaligus sebagai ujung tombak di lapangan yang dipercaya 

masyarakat sebagai orang yang bisa dijadikan penggerak, penggugah 

kesadaran, pembangkit motivasi, lokomotif pendorong gerakan 

peningkatan mutu sekolah. Elit masyarakat, tokoh agama, tokoh 

masyarakat, koordinator lembaga sosial desa, dan pengurus komite dalam 

membangun gerakan peningkatan mutu sekolah semakin kokoh ketika 

RT/RW, kelompok pengajian, arisan, dan PKK yang ada turut serta 



 

 

mendukungnya; (4) Mereka juga berperan dalam mendefinisikan atau 

mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan yang ada, membingkai 

masalah yang dihadapi sekolah, mengidentifikasi sumber masalah yang 

ada, mengidentifikasi siapa saja yang dianggap bertanggung jawab atas 

mutu sekolah, meyakinkan sekolah dan masyarakat bahwa masalah yang 

dihadapi sekolah betul-betul harus segera dihadapi; (5) Mereka juga  

berperan mengidentifikasi strategi yang tepat untuk memperbaiki masalah 

rendahnya mutu pendidikan, mencari sumber daya politik dan sumber 

daya material guna mengatasi masalah yang ada, melakukan publikasi 

masalah dan langkah yang akan dilakukan guna menarik perhatian 

masyarakat sekolah secara umum dan perhatian pembuat kebijakan, 

memobilisasi masyarakat dan sumber daya yang dimiliki masyarakat 

secara luas untuk mempengaruhi DUDI dan elit yang berkuasa; dan (6) 

Mobilisasi semakin kokoh berkat adanya networking antara sekolah, 

dengan DUDI, baik yang ada di desa, maupun yang ada di luar daerah. 

Peran DUDI juga ikut membantu memobilisasi berbagai sumber daya 

gerakan peningkatan mutu sekolah, mulai dari bantuan dana, dukungan 

politis, dan kepemimpinan, sampai dengan pelatihan-pelatihan dalam 

berbagai ragam keterampilan guru seperti keterampilan komputer, 

internet, pembuatan media, dan pengelolaan tabungan siswa.  

Saran  

Penggalangan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat akan 

mungkin dilakukan apabila sekolah dan kegiatan yang ada dimengerti dan 

dipahami oleh masyarakat. Untuk itu, informasi tentang kegiatan sekolah 

harus dikemas dan disampaikan dengan baik kepada masyarakat. 

Sebaliknya, jika rencana keinginan sekolah tidak tersusun dengan baik, 

maka informasi tersebut tidak akan efektif. Rencana kegiatan yang 

lengkap dengan strategi penyampaian yang tertata rapih akan mendorong 

kerja sama antara sekolah dengan masyarakat seperti yang diharapkan. 

Kerja sama yang kompak antara sekolah dan  masyarakat, khususnya 

komite sekolah amat penting. Di satu pihak, sekolah memerlukan 

masukan dalam penyusunan program yang relevan dari masyarakat, 

sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan tugas 

tersebut. Di lain pihak, masyarakat pun memerlukan jasa sekolah untuk 



  

 

mendapatkan program-program pendidikan sesuai dengan yang di-

inginkan. Sesuai dengan tuntutan pelaksanaan school based manajement, 

bahwa masyarakat sebagai konsumen harus diberi informasi yang benar, 

terutama karena masyarakat sebagai konsumen yang akan menggunakan 

produk pendidikan sekolah. Informasi yang perlu disampaikan adalah 

tentang visi dan misi sekolah, serta program kerja sekolah yang semuanya 

itu akan memuat data sekolah, sejarah singkat sekolah, daftar pengurus 

yayasan (khusus sekolah swasta), bangunan dan ruang belajar, daftar 

dewan guru dan pegawai, keadaan siswa, pengurus komite sekolah, 

perpustakaan, norma kenaikan kelas, kelulusan, program kegiatan tahun 

pelajaran, jadwal pelajaran, kalender pedidikan, dan yang tak kalah 

pentingnya adalah produk (hasil) serta prestasi yang telah dicapai 

sekolah. 
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