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Kajian Aspek Teknologi dan kultural Model 

Saluran dan Bangunan Irigasi Subak: Studi 

Kasus pada Organisasi Subak di 

Kabupaten Tabanan-Bali 

Pribadi 

Made Wena 

Abstract: This ethnographic study is aimed at providing some 

information about the irrigation structure and technology in Bali 

known as subak. The study found that (1) subak is a traditional and 

simple irrigation technology; 2) the maintenance of subak is 

arranged on the basis of work areas; while the maintenance of 

telabah cerik (the secondary tunnel) is the responsibility of 

members receiving water supply from the secondary tunnel, it is 

incumbent upon all members of subak to provide maintenance 

services for telabah gede (the primary irrigation tunnel); and 3) 

social traditions are influential to the management of the irrigation 

system and technology of subak.    

Key words: irrigation technology,  Bali, traditions, subak 

Analisis yang dilakukan pakar pertanian tahun 1930-an menemukan, 

hasil produksi perhektar sawah di Bali 50% lebih tinggi dari pada hasil 

produksi di Jawa (yang telah menggunakan jaringan irigasi modern yang  

dibangun pemerintah penjajah) pada waktu yang sama dimana di pulau 

tersebut belum ada investasi irigasi pemerintah.(Boot,1988). Hal ini 

terkait dengan adanya teknologi irigasi yang dikembangkan organisasi 

pengairan yang memperoleh teknologinya melalui proses coba-coba (try 

and error) selama berabad-abad (Geertz, 1963; Coward, 1979; Suadnya, 

1990). 

Pribadi dan Made Wena adalah dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Malang 



 

 

Keunikan teknologi irigasi subak di Bali terletak pada keterkaitan antara 

ritual budaya yang rumit, dengan sistem produksi pertanian. 

 Bangunan irigasi subak baik yang berupa teknologi pembuatan 

jaringan irigasi, saluran air dan teknologi bangunan irigasi (bangunan 

bagi, bendungan, terowongan, dan sejenisnya) yang dibuat organsiasi 

subak di Bali, merupakan bangunan irigasi tradisional yang sampai saat 

ini masih tetap dipertahankan oleh masyarakat (Suadnya, 1989; Susila, 

1973; Wena, 2001). Dalam pembuatan bangunan-bangunan irigasi 

tersebut, anggota organisasi telah memiliki aturan dan tata kerja tertentu, 

baik yang terkait dengan masalah rancangan/desain bangunan irigasi, 

teknologi pelaksanaan dan sistem pemeliharaan bangunan irigasi 

(Suadnya, 1986; Wena, 2001). Menurut Geertz (1984) mengungkapkan 

detail-detail yang berhubungan dengan aspek teknologi irigasi subak 

adalah sesuatu yang amat komplek, dan hal tersebut belum pernah 

diungkap para peneliti. .  

 Kompleksitas pertama terkait dengan penggunaan perhitungan 

matematika/mekanika dan sistem satuan tradisional dalam mendesain 

bangunan-bangunan irigasi. Anggota subak yang mayoritas 

berpendidikan rendah yang tidak memahami matematika/mekanika 

modern ternyata mampu mendesain dan sekaligus melaksanakan 

pembuatan saluran dan bangunan irigasi. Kompleksitas kedua terkait 

dengan perancangan dan pembuatan bangunan irigasi yang tidak semata-

mata berpijak pada perhitungan matematika/mekanika belaka, tetapi 

harus bersandar pada aturan-aturan religi yang menjadi keyakinan 

masyarakat setempat. Kemampuan anggota subak dalam memadukan 

perhitungan matematika/mekanika tradisional dengan aturan-aturan yang 

bersifat relegius dalam merancang dan membuat bangunan irigasi, 

merupaka kegiatan yang unik sekaligus bersifat komplek.  

 Sehubungan permasalahan di atas dan kurangnya data-data empirik 

tentang apa, mengapa dan bagaimana pola dan sistem teknologi saluran 

dan bangunan irigasi subak dalam mengatur sistem pengairan, maka 

kajian induktif dari latar alami organisasi subak, menjadi motivasi 

pentingnya diadakan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat 

melahirkan konsep atau teori dasar (grounded theory) tentang teknologi 

irigasi organisasi subak, khususnya teknologi saluran dan bangunan air 

serta perlaku manusianya dan kaitannya dengan efektifitas pelaksanaan 

sistem pengairan. Mengacu pada permasalahan penelitian di atas, maka 



 

 

tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah menghasilkan 

seperangkat informasi bangunan emperik tentang model teknologi 

saluran dan bangunan irigasi subak. 

METODE 

 Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan 

etnografi berusaha memperoleh laporan langsung tentang subyek 

penelitian berkanaan sistem organisasi Subak. Format studi semacam ini 

tergolong studi kasus. Pendekatan etnografi, berusahan untuk memerikan 

kebudayaan, berusaha memahami individu-individu menciptakan dan 

memahami kehidupan sehari-hari mereka, cara mereka menyelesaikan 

pekerjaan dalam hidup sehari-hari. Lebih lanjut Spradley (1990) 

menjelaskan bahwa tujuan studi etnografi adalah: to understand another 

way of life from the native point of view; … to grasp the native`s point of 

view, his relation to life, to realize his vision of his word. Proses 

penelitian ini dilakukan menjadi empat tahapan yaitu (l) tahap 

identifikasi permasalahan; (2) tahap perencanaan/pra lapangan; (3) tahap 

pengambilan data dan analisis lapangan; (4) tahap analisis data setelah 

dari lapangan; dan (5) tahap penafsiran data; dan (6) kesimpulan dan 

rekomendasi.  

 Untuk keperluan studi kasus ini, penetapan Subak di Kabupaten 

Tabanan Bali sebagai situsnya dilakukan atas pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut (1) Kabupaten Tabanan merupakan daerah 

lumbung padi di Propinsi Bali. Organisasi subak di daerah ini masih 

tetap mempertahankan dan melaksanakan aturan-aturan tradisional yang 

telah menjadi keyakinannya sejak jaman dahulu; (2) Organisasi subak di 

kapupaten Tabanan sering mendapat predikat juara lomba subak tingkat 

propensi Bali dan sistem pengaiaran tingkat nasional tahun; dan (3) 

Walaupun masyarakat Bali pada umumnya telah dimasuki oleh budaya-

budaya luar, namun para anggota organisasi subak sampai saat ini masih 

tetap memegang teguh adat-istiadat setempat, dalam setiap perencanaan 

maupun pelaksanaan kerja Subak. 

 Analisis datanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

induktif konseptualistik, berarti bertolak dari informasi-informasi empiris 

yang ada dibangun suatu konsep atau teori substantif. Teori dapat 



 

 

diartikan sebagai suatu pernyataan yang menjelaskan suatu fenomena 

dengan cara menghubungkan fenomena tersebut dengan fenomena lain. 

Dalam teori seperti ini, setiap pengurus dan anggota Subak dapat 

dipandang sebagai pencipta teori sehari-hari tentang aspek Subak. 

Pelaksanaan analisisnya berlangsung selama dilapangan dan setelah 

meninggalkan lapangan. Selama dilapangan dilakukan penyempitan 

fokus Haonlistik, pemakaian pola pikir fungsional dan pragmatik, 

pengembangan pertanyaan analitik, pembuatan komentar lapangan, 

penggunaan analisis penjajagan dan verifikasi pustaka. Setelah 

meninggalkan lapangan, dilakukan pengkategorian dan pengkodean 

temuan dan menggunakan pola pikir refektif dan tipologik serta penataan 

urutan temuan. Hal ini dilakukan dengan menelaah seluruh data yang 

tersdia dari berbagai sumber, yaitu dari hasil wawancara, pengamatan 

yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen 

resmi, gambar foto dan sebagainya. Data tersebut dibaca, dipelajari, 

danm ditelaah, dan langklah berikutnya adalah mengadakan reduksi data 

yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan 

usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang 

perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah berikutnya 

adalah menyusun dalam satuan-satuan, kemudian dikategorisasikan 

sambil membuat koding.  

HASIL 

Sekilas Subak Yeh Penet Ayung 

 Subak Yeh Penet Ayung terdiri dari dua subak tunggal (munduk) 

yaitu tempekan subak bengkaling dan tempekan subak munduk. Luas 

areal persawahan subak Yeh Penet Ayung kurang lebih 150 ha, dengan 

jumlah anggota subak sebanyak 76 orang. Keanggotaan subak Yeh Penet 

Ayung terdiri dari campuran warga empat desa yang ada disekitar 

wilayah tesebut. Dalam hal ini nampak jelas bahwa irigasi subak Yeh 

Penet Ayung dibentuk berdasarkan saluran air yang digunakan bersama 

oleh petani yang lahannya bertetangga, yang berasal dari desa yang 

berbeda. Adapun batas-batas geografis subak Yeh Penet Ayung adalah 

sebelah timur adalah Tukad Yeh Basang, sebelah barat Tukad Yeh Aon, 

sebelah utara subak Pacung dan sebelah selatan adalah subak Peneng.  



 

 

  Dalam mengupayakan tertibnya usaha organisasi, dibuat suatu 

peraturan yang disebut Awig-Awig subak Yeh Penet Ayung, yaitu 

peraturan dasar yang memuat antara lain nama Subak, batas wilayah, 

tujuan organisasi, ketentuan kepengurusan, kewajiban anggota dan 

pengurus, tempat pemujaan dan upacaranya, ketentuan sangsi dan 

pelanggaran. Oleh karena anggota Subak beragama Hindu maka isi 

awig-awig dijiwai oleh ajaran agama Hindu yang mengandung unsur-

unsur magis; dan ini yang menyebabkan ditaatinya awig-awig baik 

secara moral maupun sosial.  

Teknologi Saluran dan Bangunan Irigasi Subak 

 Subak Yeh Penet Ayung menggunakan sungai Yeh Penet sebagai 

sumber air untuk mengairi persawahan. Sungai Yeh Penet merupakan 

salah satu sungai yang berada di lereng gunung Batukaru, dimana bagian 

hulunya berada di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Teknik yang 

digunakan untuk menyalurkan air sungai adalah teknik tradisional yaitu 

dengan membuat saluran irigasi pada bagian hulu sungai yang berada 

pada daerah yang lebih tinggi kemudian disalurkan ke wilayah subak 

yang berada pada posisi yang lebih rendah. Agar sungai Yeh Penet 

tersebut dapat mengalir kedaerah irigasi persubakan dibuatlah fasiltas 

bangunan tempat masuknya air sungai kesaluran sadap utama yang 

disebut dengan Empelan (bendungan tradisonal). Empelan dibuat 

melintang alur sungai Yeh Penet, dengan maksud meninggikan muka air 

sungai, sehingga air sungai bisa disadap dan dialirkan secara grafitasi ke 

daerah persubakan.  

 Air dari empelan tersebut dialirkan ke saluran utama yang disebut 

dengan Telabah Gede. Untuk membagi air dari Telabah Gede ke setiap 

subak tunggal (Munduk) dibuat bangunan pembagian air utama yang 

disebut dengan Tembuku Gede atau Tembuku Aya. Air dari tembuku gede 

ini kemudian disalurkan lagi ke saluran-saluran sekunder yang disebut 

dengan Telabah Cerik. Dari Telabah Cerik ini air akan disalurkan ke 

masing-masing petak sawah para subak dengan bangunan pembagian air 

yang disebut Tembuku Cerik yang dibuat dari bahan kayu pinang atau 

kayu kelapa.  



 

 

 Dengan teknik pengairan tradisional yang demikian, maka air 

irigasi akan mengalir secara teratur melalui saluran-saluran irigasi 

menuju petak-petak sawah yang ada pada subak Yeh Penet Ayung. 

Organisasi Subak Yeh Penet Ayung, merupakan salah satu subak Gede 

di Bali yang sampai saat ini, tetap menjalankan dan menerapkan aturan-

aturan sebagaimana telah dijalankan oleh para pendahulunya. Organisasi 

Subak Sungai Yeh Penet, dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut 

dengan Klian Subak, dimana wilayahnya terdiri dari dua oganisasi subak 

tunggal yang disebut dengan munduk. Munduk merupakan suatu jalur 

yang membujur memanjang berbentuk gunung, yang dianggap sebagai 

suatu kesatuan ekonomi yang bulat dan kesatuan ini berupa suatu daerah 

berpusat pada suatu sumber air tertentu. Secara umum bangunan irigasi 

subak di Bali dan di Kabaten Tabanan khususnya terdiri dari (a) 

bendungan/empelan, (b) saluran primer/telabah gede dan saluran 

tersier/telabah cerik, dan (c) banggunan bagi/tembuku  

Bendungan (Empelan)  

 Bendungan dalam bahasa Bali Kuno disebut dengan dawuhan dan 

saat ini lebih populer disebut dengan empelan. Empelan adalah bangunan 

yang dibuat melintang pada alur sungai, dengan maksud meninggikan 

muka air sehingga bisa disadap dan dialirkan secara gravitasi ke daerah 

yang memerlukan. Di Bali terdapat beberapa pustaka yang menyebut 

teknologi bendungan antara lain: Indik Empelan, Purana Sri, Sri tatwa 

Maka Dhrama Pemecutan dan Pariteges Empelan. Bendungan 

diklasifiasikan menurut besarnya dan diberi nama sikap/perilaku 

binatang. Bendungan diklasifikasikan menurut tingkatannya yaitu Nista 

(kecil), Madya (sedang) dan Utama (besar). Nama-nama binatang yang 

digunakan dalam memberi nama bendungan sepeti Buaya, Lembu, 

Singa, Gajah dan Kerbau. Namanya sesuai dengan sikap binatang 

seperti; lembu kumerem (sapi tidur), gajah anguling (gajah berbaring), 

kebo angaluk (kerbau menanduk), Dongkang mekehem (katak 

mengeram), gajah mekipu (gajah berbaring) dan sondong senjata 

(memangul senjata). Bagian-bagian bendungan mengambil nama bagian-

bagian tubuh manusia seperti Basang (perut), buntut (belakang), batis 

(kaki), kibul (tungging). Menurut Klian subak Yeh Penet Ayung pada 



 

 

dasarnya empelan (bendungan) diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu 

Nista, Madya dan Utama. Secara garis besar klasifiasi bendungan dapat 

dijelaskna seperi Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Klasfikasi, Nama, dan Ukuran Bendungan 

 

Klasifikasi 

 

N a m a 

U k u r a n (depa) 

Tinggi Perut Buntut 

Nista (kecil) Buaya 5 4 6 

Sata Singa 7 6 8 

Gajah Anguling 9 8 10 

Watek gajah 11 10 12 

Madya (sedang) Watek Singa 13 12 13 

 Lembu Kumerem (a) 15 14 16 

 Lembu Agung (b) 17 16 19 

 Kebo Angaluk 17 18 20 

Utama (Besar) Cakranegara 20 18 20 

 Padmanegera 30/21 20 40 

 Bedawangnala 50 40 60 

Sumber: Wawancara dari Tokoh Subak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Ukuran Bendungan Nista 

 Bendungan model ini diberi berbagai nama antara lain: (a) Buaya; 

(b) Satasinga; (c) Gajah Anguling; dan (d) Watek gajah 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 Bendungan Madya 

Bendungan model ini diberi berbagai nama antara lain: (a) Watek 

Singa, (b) Lembu Kumerem, dan (c) Kebo Angulik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3 Bendungan Utama 

 Bendungan model ini diberi berbagai nama antara lain: (a) 

Cakranegara, (b) Padmanegara, dan (c)Bedawangnala 

 
 

 



 

 

Pengukuran (Nyikut) 

Nyikut adalah kegiatan mengukur rencana lokasi calon bendungan 

dalam sungai atau Cepung Tukad menjadi pedoman pokok ukuran 

bendungan, oleh karena itu diukur dengan tali sampai kepermukaan air 

sungai, begitu pula dalamnya air sungai. Dimensi yang digunakan 

sebagai standar adalah Depa. Satu depa = panjangnya bentangan lurus 

tangan manusia 1,70 cm. Berdasarkan dalamnya sungai ini, dingunakara 

(dikira-kira) ukuran bendungan tersebut misalnya 10 depa, 20 depa, atau 

25 depa. Misalkan dalam sungai itu 20 depa, maka dibuat ukuran tiga 

kali 20 depa, untuk buntut 20, sirah 20, dan basang 20 depa. Jika tinggi 

calon bendungan adalah 10 depa, maka diukur untuk basang 10, buntut 

10. Ukuran ini merupakan ukuran pokok, yang kemudian ditambah atau 

dikurangi lagi dengan Pengurip, sehingga terdapat ukuran yang 

dipandang sesuai. Teknologi pembuatan bendungan tersebut tampaknya 

sangat sederhana dan tidak menggunakan peralatan canggih, namun 

kenyataannya dilapangan belum dijumpai bendungan yang mengalami 

kehancuran total malah mampu bertahan ratusan atau puluhan tahun.  

Pada setiap pembangunan bendungan dimulai setelah diawali 

dengan upakara seperlunya, sebagai pemantapan, disertai penanaman 

Pedagingan berupa bahan-bahan yang diberi huruf suci, dan 

menancapkan batang pohon dadap bercabang tiga, pada dasar 

bendungan. Bahan urugan berupa tanah yang dikokohkan dengan batang 

kelapa, yang disebut Bantang, dedahanan dari pohonan yang berbuah, 

bambu yang dibalut ijuk, untuk menahan agar partikel tanah urugan tidak 

hanyut. Penimbunan dilakukan dengan sistem ngaed yaitu 

menghanyutkan tanah dengan aliran air. Metode ini dalam istilah asing 

disebut Hydraulic Type. Peninggian dilakukan dengan sistem 

sesamahan, seperti terasering sawah. Jika tidak didapat aliran sungai 

untuk menghanyutkan tanah timbunan, penimbunan dilakukan dengan 

memanfaatkan aliran air hujan. Demikian dikatakan oleh seorang 

anggota subak yang pernah melihat kegiatan pembangunan bendungan 

jenis ini. Guna menghindari aliran air banjir, disisi sungai dibuat 

Awungan (Diversi on Tunel). Jika bendungan telah tinggi dibuat saluran 

pelimpah, untuk melimpahkan banjir, disebut pelepasan atau 

pengedendeng, berupa side Channel Spillway atau side Tunnel Spillway. 

Jika pembangunan telah selesai, diadakan upakara Pemelaspas sebagai 



 

 

pemantapan akhir, dan di atas bendungan dibangun sebuah pura 

Pengulun Empelan. Air sungai disadap dengan bangunan berupa 

awungan, melalui mulut yang disebut Bungas dan ujung terowongan 

disebut Kibul.  

Jaringan Irigasi 

Agar air sungai sampai ke petak sawah yang memerlukan, 

diperlukan fasilitas berupa bangunan-bangunan seperti tempat masuknya 

air sungai ke saluran (sadap utama) yang disebut buka atau bungas bila 

berupa terowongan (awungan), terowongan adalah saluran air yang 

dibuat dengan menggali alur di dalam tanah menembus perbukitan atau 

tebing sungai, ujung terowongan disebut kibul (outlet). saluran utama 

disebut telabah gede (telabah aya). Bangunan pembagian air utama 

disebut tembuku aya (tembuku gede), saluran cabang disebut dahanan 

atau kanca, dibeberapa tempat ada yang mengistilahkan dengan jumlah 

pemakainya sehingga ada istilah telabah penyatakan (saluran air untuk 

200 orang anggota), telabah penyatusan (saluran air untuk 100 orang 

anggota subak). Saluran-saluran yang lebih kecil ada yang menyebut 

dengan telabah cerik (saluran kecil) ada pula istilah tali kunda. Saluran 

untuk 10 orang disebut penasan, untuk 5 orang disebut panca, untuk 

seorang disebut peniri atau pemijian.  

 Nama pembagian air umumnya mengikuti nama saluran, sehingga 

ada sebutan tembuku penasan (bangunan bagi untuk 10 orang), tempat 

masuknya air kepetak sawah disebut ngalapan. Saluran pembuangan 

dikenal dengan sebutan telabah pengutangan. bangunan terjun disebut 

petaku, bangunan pelimpah samping disebut pepiyuh, saluran air yang 

melintang di atas jalan atau sungai disebut abangan, urung-urung disebut 

kluwung, boog duiker disebut jengkuwung, jembatan penyeberangan dari 

satu tepi sungai ke tepi diseberangnya disebut titi. Bangunan irigasi 

umumnya dibuat dengan bahan yang mudah dan mudah diperoleh 

disekitar lokasi, seperti batang kayu, bambu, tanah, dedahanan, batu, 

batang pinang dan tidak diperkenankan mempergunakan bahan yang 

dikatakan utama oleh asta kosala kosali. Asta kosala kosali adalah sastra 

yang memuat pedoman pembuatan bangunan versi Bali. Pengukuran 

beda tinggi dipermukaan tanah digunakan alat yang disebut peganjing 



 

 

duhur, dan untuk mengukur beda tinggi dasar terowongan dipergunakan 

alat yang disebut peganjing dasar, alat ini ada dipamerkan di museum 

subak di Tabanan. Dengan adanya bantuan dari pemerintah untuk 

organisais subak, maka beberapa bangunan irigasi seperti bangunan bagi 

(tembuku) ada yang dibuat dari pasangan batu kali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4 Temuku Pemaron/Pembagi Air dengan Pasangan Batu Kali 

Untuk tembuku dari bahan kayu, usia pemakaianya biasanya tidak 

lama. Paling-paling dalam 1 sampai 2 tahun sudah rapuh, sehingga harus 

PENAMPANG MEMANJANG 



 

 

diganti dengan yang baru. Penggantian dan perbaikan tembuku atau 

bangunan air lainnya dilakukan secara gotong royong dan biasanya 

dilakukan pada awal musim tanam padi. Pada setiap musim awal tanam 

padi dilakukan kerja bakti masal bagi seluruh anggota subak untuk 

memperbaiki saluran air dan semua bangunan air agar begitu musim 

tanam dimulai, semua sistem pengairan dapat berjalan secara baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5 Temuku Pemaron/Pembagi Air dari Batang Kayu Kelapa 

PENAMPANG MEMANJANG 



 

 

Jika saluran air yang akan dibuat harus melewati bukit atau dataran 

tinggi maka dibuatlah suatu terowongan air yang disebut dengan 

awungan. Ukuran tinggi sebuah terowongan umumnya dibuat apenyujuh 

setinggi jangkauan tangan lurus ke atas dalam posisi berdiri atau setinggi 

ayunan belincong. Terowongan ada pula dibuat menurut ukuran 

sipenggali dalam posisi jongkok dan ada pula terowongan yang dibuat 

dengan posisi si penggali merayap. bagian atas terowongan disebut 

langit-langit, bagian samping disebut tabih. Lebar terowongan 

menyesuaikan dengan perkiraan jumlah air yang mengalir, umumnya 

berkisar 80 cm.  

Dalam kondisi air yang kurang tidak cukup mengairi sawah secara 

bersamaan untuk satu subak diadakan pergiliran. Bagian areal sawah 

yang mendapat air paling dahulu disebut ngulu, bagian areal sawah yang 

memperoleh bagian air kedua disebut mawongin (mawongin asal kata 

bawong yang berarti leher). bagian areal sawah yang memperoleh bagian 

air terakhir disebut ngasep. Terdapat perbedaan antara letak sawah yang 

ngulu antara Bali utara dan Bali selatan. Di Bali selatan lokasi bagian 

yang ngulu adalah sawahnya paling dekat dengan sumber air (bendung), 

sedangkan di Bali utara lokasi sawah yang ngulu terletak yang paling 

jauh dengan air atau dekat pantai. Bagi anggota atau orang yang 

melanggar ketentuan-ketentuan sebagai tercantum dalam awig-awig 

dikenakan sanksi, berupa hukuman atau denda bagi si pelanggarnya. 

hukuman yang terberat adalah ditutupnya pemberian air irigasi. 

Dimensi (Satuan) 

Satuan dasar ukuran air dibeberapa daerah dijumpai istilah kilan, 

tektek, kecoran, tampel, colek. Satu kilan adalah ukuran pembagian air 

sepanjang bantangan jangkauan ujung jari manis. Tektek, kecoran atau 

tampel adalah juga unit pembagian air yang disebut satu pedum (1 

bagian) yang setara satu ayahan. Satu ayahan adalah kewajiban seorang 

anggota subak untuk hadir dalam segala kegiatan subak, seperti 

pemeliharaan/perbaikan jaringan irigasi dan rapat-rapat. Satu unit air 

umumnya tidak sama di beberapa tempat, tergantung hasil kesepakatan 

mereka. Satu unit air umumnya cukup untuk mengairi sawah sekitar 

0,35-0,50 ha tergantung kondisi tanah seperti jenis dan topografi tanah. 



 

 

Beberapa subak ada yang sudah mengkonversikan satuan ini dengan 

satuan panjang internasional yaitu cm, sehingga satu tektek ada yang 

menyepakati 8, atau 10 cm. Dahulu sebelum mereka mengenal satuan 

metrik, maka ukuran yang dipakai dasar adalah jumlah benih (winih). 

Benih dengan satuan satu tenah umumnya mendapat air igasi satu unit. 

Satu tenah adalah berat padi sekitar 25 kg padi lokal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6 Satuan Pembagian Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7 Satuan dengan Menggunakan Jari Tangan 



 

 

Teknologi Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

 Keberlangsungan sistem fungsi saluran dan bangunan air subak 

sangat tergantung dari proses pemeliharaan. Pengelolaan air irigasi 

dilakukan oleh subak yang diatur oleh pekaseh atau pembantunya. 

Pengurus atau prajuru subak dalam kegiatannya dibidang pengoperasian 

jaringan irigasi lebih banyak melakukan aktivitas yang sifatnya 

pangawasan karena segala sesuatunya telah ada kesepakatan. 

Pemeliharaan jaringan irigasi umumnya diatur menurut pembagian 

wilayah kerja, untuk jaringan utama/telabah gede (saluran primer) oleh 

seluruh anggota subak atau sekeha yeh, pada jaringan cabang/telabah 

cerik (saluran skunder) oleh anggota yang mendapat air dari jaringan 

ditingkat cabang, demikian pula halnya sampai ketingkat jaringan 

dibawahnya.  

 Pemeliharaan saluran umumnya dilakukan pada setiap akan turun 

ke sawah untuk persiapan menanam padi. Rehabilitasi atau perbaikan 

berat umumnya ditanggung oleh seluruh anggota. Pemeliharaan dan 

pengawasan secara rutin biasanya dilakukan oleh pengurus subak seperti 

pengliman, atau digilir untuk setiap anggota subak.  

 Kewajiban melakukan aktivitas pemeliharaan saluran irigasi subak 

setara dengan satu bagian air yang ia terima, ini berarti penikmat air 

harus mengganti dengan tanggung jawab terhadap kewajiban organisasi 

seperti memelihara saluran. Orang yang tidak aktif atau mendapat air 

lebih dari satu bagian wajib menggantinya dengan uang atau natura 

(padi). Oleh karena kemampuan subak yang terbatas mereka hanya 

mampu memelihara atau memperbaiki jaringan irigasi untuk kerusakan 

ringan, sedangkan bila ada kerusakan berat yang memerlukan dana besar 

perlu mendapat bantuan dari pemerintah. Pada musim kering (air kurang) 

diadakan petugas ronda secara bergiliran yang disebut megebagan atau 

metelik, dilakukan oleh anggota subak secara bergilir, untuk melakukan 

pengawasan pembagian air secara adil. 

 Jika ada kegiatan kerja bakti untuk perbaikan saluran dan 

bangunan irigasi, setiap angota subak wajib mengikutinya. Jika ada salah 

seorang anggota subak yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas maka 

yang bersangkutan akan dikenai denda. Menurut adat setempat bila salah 

satu anggota keluarga dari subak ada yang meninggal maka anggota 

subak tersebut secara adat masih dianggap sebel (kotor), sehingga 



 

 

anggota subak tersebut tidak boleh mengikuti kegiatan organisasi subak 

selama 42 hari (1 bulan + 7 hari/ 1 bulan = 35 hari), dan setelah lewat 

masa 42 hari sudah dianggap bersih baru boleh mengikuti kegiatan-

kegiatan subak.  

Areal irigasi atau disebut Palemahan Subak didasarkan pada 

kesatuan sumber air dari mana air irigasi diperoleh, dengan batas-batas 

alam yang jelas seperti sungai, jalan, kampung, tegalan. Dengan 

demikian luas satu subak sangat dominan ditentukan oleh kemampuan 

sumber air dan topografi. Anggota subak dapat saja dari lain desa atau 

dusun lain. Hal ini menyebabkan luas suatu subak dengan luas hanya 

3,57 Ha, ada juga Subak dengan areal sekitar 700 Ha. 

Keterkaitan Aturan/sistem Adat Masyarakat Setempat, dengan Sistem Teknologi 

Saluran dan Bangunan Irigasi serta Sistem Pemeliharaannya  

Menurut Klian Subak Yeh Penet Ayung umumnya dikenal ada 

empat faktor dasar yang harus dipertimbangkan dalam membuat 

peraturan (awig-awig) yang disebut dengan catur dresta, yaitu: (l) Loka 

Dresta; (2) Purwa Dresta; (3) Kuna Dresta; dan (4) Sastra Dresta. 

Keempat faktor dasar tersebut menjadi acuan pokok dalam membuat 

awig-awig bagi masyarakat termasuk awig-awig subak. 

Loka dresta berarti dalam membuat suatu awig-awig harus 

mempertimbangkan perkembangan masa kini, tetapi jelas diketahui hasil 

baik dan buruknya suatu perbuatan. Purwa dresta berarti dalam 

membuat awig-awig harus mempertimbangkan pengalaman atau nilai-

nilai historis masyarakaat. Kuna dresta berarti dalam membuat awig-

awig harus mempertimbangkan adanya peraturan negera, desa dll yang 

telah dilaksanakan dari dahulu sampai sekarang. Sedangkan Sastra 

dresta berarti dalam membuat awig-awig harus mempertimbangkan isi 

dari sastra, seperti tutur (pituah para bijak), tatwa (filsafat), babad (asal 

usul) yang umum berlaku. Ke empat faktor filosofis tersebut selalu 

dijadikan acuan bagi organisasi subak Yeh Penet Ayung dalam 

menjalankan aturan organisasi. Jelas peraturan subak tersebut bersifat 

mengikat, dianggap berfaedah dan disepakati untuk dilaksanakan, serta 

dijadikan kebiasaan; kebiasaan ini dijalankan turun temurun, sehingga 

mentradisi. Di dalam aturan subak diatur mengenai sangsi adat dan 

agama terhadap pelanggarannya, yang berpangkal pada prinsip menjaga 



 

 

keseimbangan kekuatan religius. Umumnya sangsi adat berupa denda 

dan sangsi agama berupa penebusan dosa (prayaschitta). Suatu hal yang 

memberi kesatuan dalam kehidupan organisasi subak Yeh Penet Ayung 

yang istimewa adalah sistem upacara keagamaan dan aturan-aturan 

(awig-awig) yang merujuk pada keyakinan masyarakat setempat. Semua 

kegiatan organisasi subak baik berupa kegiatan fisik maupun non fisik, 

selalu didahului dan dan diakhiri dengan suatu ritual keagamaan.  

Semua aktifitas organisasi subak Yeh Penet Ayung selalu dilandasi 

oleh ritual keagamaan yang merupakan satu kesatuan dengan kegiatan 

organisasi subak. Para anggota subak mempunyai keyakinan yang kuat 

bahwa terdapat kaitan yang sangat erat antara manusia sebagai pengelola 

alam dengan penguasa alam semesta. Hubungan antara manusia dengan 

penguasa alam semesta ini harus dijaga keharmonisannya, dan hal ini 

diwujudkan dalam bentuk upacara-upacara keagamaan khususnya yang 

terkait dengan kegiatan subak. 

Menurut keyakinan masyarakat Bali pada umumnya bahwa Tuhan 

Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widi Wasa) sebagai pencipta 

(Brahma), pemelihara (Wisnu) dan penghancur (Siwa) alam semesta ini. 

Untuk menjaga keharmonisan antara pencipta (Tuhan) dan 

penciptaannya (alam semesta, termasuk manusia) maka manusia sebagai 

ciptaan Tuhan harus selalu melakukan dan menjalin hubungan dengan 

penciptanya. Hubungan dengan pencipta ini diwujudkan dalam bentuk 

upacara-upacara keagamaan sesuai dengan jenis hubungan yang 

dikehendaki.  

Demikain pula berkaitan dengan subak, para anggota subak 

berkeyakinan bahwa Ida Sanghyang Widi Wasa sangat berperan penting 

dalam memberi kemakmuran para anggota subak. Dewi Sri sebagai 

perwujudan Ida Sanghyang Widi Wasa dalam memberi kesuburan pada 

tanaman padi petani, menduduki peran sentral dalam keyakinan 

organisasi subak. Berkaitan dengan organisasi subak, terdapat beberapa 

ritual keagamaan yang sangat berhubungan dan menjadi bagian integral 

dari kehidupan organisasi subak Yeh Penet Ayung. Terdapat keterkaitan 

yang sangat erat antara kegiatan ritual keagamaan dengan kegiatan 

organisasi subak. Setiap jenis kegiatan subak akan didahului maupun 

diakhiri dengan suatu kegiatan ritual keagamaan. Hal ini juga merupakan 

bukti bahwa para anggota subak memiliki keyakinan yang kuat bahwa 



 

 

semua keberhasilan kegiatan subak sangat dipengaruhi oleh keberadaan 

pada Dewa-Dewa yang terkait ( yang merupakan manifestasi Tuhan).  

Setiap kegiatan organisasi subak, baik yang bersifat individual 

maupun bersifat umum akan dilakukan tergantung dari baik buruknya 

hari yang disebut dengan dewasa. Para anggota akan mencari hari yang 

baik, dalam melakukan aktivitasnya seperti saat mulai mencangkul/ 

membajak sawah, mulai menanam padi/palawija, mulai memanen dan 

sebagainya. Dewasa sebagai perhitungan baik buruknya hari untuk 

melakukan aktivitas subak diyakini akan mempengaruhi hasil suatu 

kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya jika waktu awal tanam padi 

dilakukan pada hari Dewasa yang baik, maka produksi hasil padi petani 

akan baik, dan sebaliknya jika dewasanya tidak baik maka hasil produksi 

padi akan rendah. Peran dan fungsi Dewasa yang sangat ditaati para 

anggota subak  

BAHASAN  

Subak sebagai sistem pengaturan air persawahan di Bali telah lama 

dikenal sebagai sistem irigasi yang memiliki ciri yang unik. Sistem subak 

di Bali merupakan sistem pengairan yang dianggap unik baik dari segi 

teknik maupun organisasi (Geerfz, 1984; Booth, 1988). Keunikan dari 

segi teknik nampak dari pembuatan sistem bangunan-bangunan air, baik 

bangunan sadap maupun bangunan pembagi air yang menggunakan 

teknologi tradisional sederhana, namun selalu berpijak pada aturan-

aturan teknik tradisional masyarakat setempat. Demikian pula keunikan 

dari segi organisasi nampak dari masih diterapkannya model organisasi 

tradisional yang ternyata sangat efektif dalam menjalankan roda 

organsiasi subak. Keunikan-keunikan tersebut nampak jelas dalam 

sistem organisasi Subak Yeh Penet Ayung.  

  Sebagaimana sistem irigasi tradisional yang merupakan irigasi 

kecil, demikian pula organisiasi subak Yeh Penet Ayung, dimana 

pengaturan irigasi dibagi kedalam satuan-satuan yang lebih kecil yang 

disebut munduk. Hal ini hampir sama dengan sistem irigasi di Filipina 

Utara yang disebut Zanjera (subak Gede) yang dibagi ke dalam satuan 

kecil yang disebut sitios (subak munduk) pada setiap sitios terdapat 

beberapa peranan pemimpin. Menurut Geerrtz (1967) dalam organisasi 



 

 

subak kewargaan desa hilang dalam kaitannya dengan irigasi, sebab 

seorang sekaligus menjadi warga sebuah desa dan sebuah Subak, 

meskipun tidak semua warga sebuah desa merupakan anggota Subak 

Seperti pada organisasi subak Yeh Penet Ayung, keanggotaannya terdiri 

dari lima warga desa yang memiliki sawah di wilayah subak tersebut.  

  Organisasi subak bukanlah organisasi pemakai atau penikmat air 

irigasi saja, tetapi adalah organisasi yang terbentuk berdasarkan 

kebersamaan akan kepentingan usaha yang sama, mulai dari tahap 

mempersiapkan pembangunan jaringan irigasi, menetapkan pola, 

menetapkan rencana tanaman serta kesejahteraan anggota dan 

lingkungan. Organisasi subak terdiri dari pengelola subak (manajemen 

puncak) disebut dengan istilah Prajuru, yang dipilih oleh para 

anggotanya dalam suatu paruman (rapat anggota). Para prajuru inilah 

yang mengendalikan jalannya organisasi subak sehari-hari. Menurut 

Coward (1976) kepemimpinan irigasi subak tersebut disebut bercirikan 

model yang bertanggung jawab, karena (l) petugas irigasi tradisional 

melayani sekelompok kecil petani pemakai air, dan tidak perlu dari desa 

yang sama, (2) pemimpin dipilih dengan cara tertentu oleh anggota-

anggotanya, dan (3) mereka menerima imbalan langsung dari kelompok 

yang dilayani, kadang-kadang berupa pembebasan dari kewajiban gotong 

royong, berupa sebagian hasil panen dan sebagainya.  

  Suadnya (1990) mengungkapkan bahwa Subak merupakan 

organisasi masyarakat hukum adat di Bali yang bersifat sosio agraris 

religius, yang secara historis didirikan sejak dahulu kala dan berkembang 

terus sebagai organisasi penguasa tanah dalam bidang pengaturan air 

didalam suatu daerah. Pada sisi lain (Kuncaraningrat, 1984) 

mengungkapkan bahwa subak bukan hanya merupakan organisasi 

pengatur air sawah saja, tetapi subak juga merupakan badan hukum adat 

yang otonom, suatu badan perencana aktivitas pertanian dan suatu 

kelompok keagamaan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa 

organisasi subak Yeh Penet Ayung merupakan organisasi yang terkait 

dengan masalah pertanian, agama dan hukum adat setempati. Ketiga 

komponen sosio budaya tersebut dijadikan pijakan dasar dalam 

pengaturan dan pengelolaaan organisasi subak, dan menjadi pangkal 

keberhasilan subak dalam meningkatkan hasil produksi sawah pertanian.  



 

 

SIMPULAN 

  Berdasarkan atas analisis hasil penelitian dan pembahasan seperti 

yang telah dibahas di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut (l) 

Teknologi saluran dan bangunan irigasi subak yang ada merupakan 

teknoklogi irigasi tradisional yang sederhana dan tepat guna. Secara 

umum bangunan irigasi subak Yeh penet Ayung di Kabaten Tabanan 

khususnya terdiri dari (a) bendungan tradisionalempelan, (b) saluran 

primer/telabah gede dan saluran tersier/telabah cerik dan (c) bangunan 

bagi/tembuku; (2) Sistem pemeliharaan saluran dan bangunan irigasi 

diatur menurut pembagian wilayah kerja, untuk jaringan utama/telabah 

gede (saluran primer) oleh seluruh anggota subak atau sekeha yeh, pada 

jaringan cabang/telabah cerik (saluran skunder) oleh anggota yang 

mendapat air dari jaringan ditingkat cabang, demikian pula halnya 

sampai ketingkat jaringan dibawahnya. Pemeliharaan saluran umumnya 

dilakukan pada setiap akan turun ke sawah untuk persiapan menanam 

padi. Rehabilitasi atau perbaikan berat umumnya ditanggung oleh 

seluruh anggota. Pemeliharaan dan pengawasan secara rutin biasanya 

dilakukan oleh pengurus subak seperti pengliman, atau digilir untuk 

setiap anggota subak; dan (3) Terdapat hubungan yang sangat erat antara 

keterkaitan aturan/sistem adat masyarakat setempat, dengan sistem 

teknologi saluran dan bangunan irigasi serta sistem pemeliharaannya 

Dalam hal ini organisasi subak merupakan oraganisasi yang terkait 

dengan masalah pertanian, agama dan hukum adat setempat. Ketiga 

komponen sosio budaya tersebut menjadi pijakan dasar dalam 

pengaturan dan pengelolaaan organisasi subak  
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Analisis Pengembangan Desain dan Warna 

yang Berwawasan Gender pada Pembuatan 

Media Pembelajaran Berbasis 

E-learning 

Mokh. Sholihul Hadi 

Yuni Rahmawati 

Abstract: The article reports on a study aimed at anlyzing the 

relationships of gender and the  selection of color in designing 

and developing electronic-based instructional media. This 

qualitative research project took the setting of the Faculty of 

Engineering, State University of Malang, Indonesia. In-depth 

interviews and observations were employed to collect the data. 

The results show that women tend to use soft color and complex 

word in their electronic media, whereas men tend to opt for dark 

color and simple design containing relatively a lot of animation, 

and simple pictures and words. 

Key words: instructional media, e-learning, gender, color, 

picture, design 

Seiring terus berjayanya era emansipasi wanita di Indonesia, peran 

wanita dalam berbagai sudut kehidupan bermasyarakat semakin 

meningkat. Salah satu bentuk peran tersebut adalah sebagai tenaga 

pendidik. Keberadaan wanita di sektor ini menuntut adanya kompetensi 

yang setara dengan pria dalam menjalankan tugasnya mencerdaskan 

anak didiknya. Berkembangnya teknologi informasi dalam menopang 

kehidupan bermasyarakat menuntut pula para pendidik untuk mampu 

menguasai teknologi tersebut dalam kegiatan kesehariannya, terutama 

dalam hal yang berkaitan dengan tugas pokok mereka sebagai pendidik. 

Mokh. Sholihul Hadi dan Yuni Rahmawati adalah Dosen Jurusan Elektro, Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Malang 



 

 

Interaksi belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bersifat 

interaktif dan berbagai komponen untuk mewujudkan tercapainya tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembelajaran. 

Untuk sampai kearah itu terlebih dahulu perlu dipahami tentang arti dari 

istilah belajar, istilah mengajar dan istilah interaksi. Ketiga arti dari 

istilah ini akan mengarah kepada pengertian interaksi belajar mengajar 

(Depdiknas, 2003). 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan media 

pembelajaran dinilai efektif dalam menunjang penyampaian materi 

pembelajaran terutama untuk pembelajaran yang sifatnya jarak jauh. 

Pada perkembangan selanjutnya teknologi inipun dinilai sukses tidak 

hanya untuk pembelajaran kelas jarak jauh. Kesetaraan pria dan wanita 

memberikan dampak pada beragamnya pemilihan desain dan warna 

dalam pembuatan media pembelajaran tersebut. Beragamnya pemilihan 

desain dan warna tentunya akan mempengaruhi tingkat ketertarikan 

siswa sebagai peserta didik, yang notabene terdiri dari pria dan wanita 

pula. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah tentang pengembangan 

desain dan warna yang berwawasan gender pada pembuatan media 

pembelajaran berbasis e-learning. 

Peran Wanita dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan 

Sebagai warga negara Indonesia, wanita Indonesia mempunyai 

kewajiban dan hak yang sama dalam berbagai kegiatan untuk mengisi 

pembangunan, termasuk kegiatan-kegiatan dalam kawasan pengambilan 

keputusan penting. Salah satu hal penting bagi kegiatan pengambilan 

keputusan untuk wanita adalah peran serta dalam organisasi sosial 

kemasyarakatan, seperti organisasi penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Peras serta aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan tersebut penting 

bagi wanita, karena dengan peransertanya di organisasi sosial 

kemasyarakatan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas 

diri. 

Anita Annad (dalam Dayati, 1999) berpendapat bahwa pemba-

ngunan lebih banyak merugikan kaum wanita daripada menguntungkan. 

Program-program yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah wanita 

pada umumnya kurang mendapat tanggapan dari kalangan wanita 



 

 

sendiri. Ditegaskan pula ada dua aspek yang menyebabkan wanita 

bersikap apatis. Pertama, wanita cenderung dijadikan obyek saja dan 

kurang terlibat dalam merumuskan masalah serta menyusun kebijakan. 

Implikasinya kebijakan yang disusun kurang dapat memecahkan masalah 

wanita secara tepat. Kedua, dalam penerapan kebijakan, wanita hanya 

sebagai penerima bukan pelaku atau pelaksana, sehingga acapkali 

kebijakan tentang wanita kurang dipahami dan kurang dapat diterima 

wanita. Wanita juga pada umumnya tidak mengetahui apa tujuan dan apa 

yang ingin dicapai dari program yang dilaksanakan organisasi yang 

diikutinya. Hal ini menyebabkan, wanita seringkali kurang responsif, 

masa bodoh atau menolak secara tidak langsung dan seringkali tidak 

mengalami perubahan yang berarti setelah adanya program peningkatan 

peranan wanita. 

Upaya peningkatan peran serta aktif wanita dalam pembangunan 

mengalami beberapa kendala, yaitu (a) masih adanya wanita yang buta 

huruf, (b) tingkat pendidikan formal yang rendah, (c) masih adanya 

persepsi tentang harkat dan martabat wanita yang tidak proporsional, dan 

(d) kurangnya pengetahuan wanita sendiri (Sayogyo dalam Dayati, 

1999). 

Pengertian Media Pembelajaran 

Istilah media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk 

jamak dari ‖medium‖ yang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima 

informasi. Istilah media ini sangat populer dalam bidang komunikasi. 

Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses 

komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran 

disebut media pembelajaran (Depdiknas, 2003). 

Banyak ahli yang memberikan batasan tentang media 

pembelajaran. AECT misalnya, mengatakan bahwa media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan. 

Gagne mengartikan media sebagai jenis komponen dalam lingkungan 

siswa yang dapat merangsang mereka untuk belajar.  



 

 

Media pendidikan, tentu saja media yang digunakan dalam proses, 

dan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada hakekatnya media 

pendidikan juga merupakan media komunikasi, karena proses pendidikan 

juga merupakan proses komunikasi. Apabila dibandingkan dengan media 

pembelajaran, maka media pendidikan sifatnya lebih umum, 

sebagaimana pengertian pendidikan itu sendiri. Sedangkan media 

pembelajaran sifatnya lebih mengkhusus, maksudnya media pendidikan 

yang secara khusus digunakan untuk mencapai tujuan belajar tertentu 

yang telah dirumuskan secara khusus. Tidak semua media pendidikan 

adalah media pembelajaran, tetapi setiap media pembelajaran pasti 

termasuk media pendidikan (Depdiknas, 2003). 

Berdasarkan uraian beberapa definisi, pengertian atau batasan 

tentang media di atas, dapat dikemukakan ciri-ciri umum media sebagai 

berikut: (1) media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini 

dikenal sebagai hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu benda yang 

dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan pancaindera; (2) media 

pendidikan mempunyai pengertian non fisik yang dikenal sebagai 

software (perangkat lunak), yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam 

perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada 

pebelajar, (3) penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan 

audio, (4) media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses 

belajar baik di dalam maupun di luar kelas; (5) media pendidikan 

digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi pengajar dan 

pebelajar dalam proses pembelajaran; (6) media pendidikan dapat 

digunakan secara massal (misalnya: radio, televisi), kelompok besar dan 

kelompok kecil atau perorangan; dan (7) sikap, perbuatan, organisasi, 

strategi, dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan suatu ilmu 

(Arsyad, 2005). 

Definisi E-learning  

Istilah e-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk 

teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk 

sekolah maya. Definisi e-learning sendiri sebenarnya sangatlah luas 

bahkan sebuah portal yang menyedikan suatu topik dapat tercakup dalam 

lingkup e-learning ini. Namun, istilah e-learning lebih tepat ditujukan 



 

 

sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses belajar 

mengajar yang ada di sekolah ke dalam bentuk digital yang dijembatani 

oleh teknologi internet (Hartanto & Purbo, 2002). 

Dalam teknologi e-learning, semua proses belajar mengajar yang 

biasa dapat dilakukan secara live namun virtual, namun pada saat yang 

sama seorang guru mengajar di depan sebuah komputer yang ada di 

suatu tempat, sedangkan para siswa mengikuti pelajaran tersebut dari 

komputer lain di tempat yang berbeda. Dalam hal ini secara langsung 

guru dan siswa tidak saling berkomunikasi namun secara tidak langsung 

mereka saling berinteraksi pada waktu yang sama. 

Dengan semua proses belajar mengajar hanya dilakukan di depan 

sebuah komputer yang terhubung internet, dan semua fasilitas yang 

biasanya tersedia di sebuah sekolah konvensional telah digantikan 

fungsinya hanya oleh menu di depan layar komputer. Rasanya pantas 

jika mengatakan bahwa bersekolah menjadi lebih mudah dan 

menyenangkan. Dengan beberapa kali klik, semua proses belajar 

mengajar dapat diselesaikan dengan cepat, di samping secara psikologis, 

siswa menjadi jauh dari tekanan baik dari pihak sekolah maupun 

pengajar. 

METODE 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif yang berperspektif gender. Pemilihan metode ini 

didasarkan pada perlu informasi yang mendalam untuk mengungkap 

alasan pemilihan desain dan warna media pembelajaran e-learning. 

Fokus penelitian masih bersifat holistik dan belum terfokus sehingga 

perlu digali informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan 

yang sedang diteliti. Fenomena terjadinya bias gender tidak bisa 

diungkap hanya dengan pendekatan kuantitatif karena menyangkut aspek 

sikap dan perilaku seseorang yang berbeda antara individu satu dengan 

individu lain. 

Peneliti sebagai instrument bertindak mendata informasi yang 

berkaian dengan pengaruh bias gender terhadap pemilihan desain dan 

warna dalam pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi infor-

masi. Peneliti juga bertugas melakukan wawancara pada responden, 



 

 

untuk memperoleh alasan pemilihan desain dan warna media pembe-

lajaran yang dibuat. 

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Malang, dengan mengambil sampel data pada kelom-

pok obyek penelitian di setiap jurusan yang ada di kawasan Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Malang. Sampel yang dipilih adalah kelom-

pok responden yang terlibat langsung dalam proses belajar mengajar, 

dengan mengelompokkan sesuai kelompok gender masing-masing. 

Fakultas Teknik memiliki 4 Jurusan yang terdiri dari Jurusan 

Teknik Mesin, Jurusan Teknik Elektro, Jurusan Teknik Sipil, dan 

Jurusan Teknologi Industri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala 

bagian Kepegawaian Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dapat 

diketahui data jumlah tenaga dosen di lingkup Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Malang meliputi: (1) Jumlah tenaga dosen jurusan 

Teknik Mesin sebanyak 55 orang dengan komposisi pria sebanyak 51 

orang, dan wanita sebanyak 4 orang; (2) jumlah tenaga dosen jurusan 

Teknik Elektro sebanyak 28 orang dengan komposisi pria sebanyak 24 

orang, dan wanita sebanyak 4 orang; (3) Jumlah tenaga dosen Jurusan 

Teknik Sipil sebanyak 55 orang dengan komposisi pria sebanyak 50 

orang, dan wanita sebanyak 5 orang; dan (4) Jumlah tenaga dosen 

jurusan Teknologi Industri sebanyak 27 orang dengan komposisi pria 

sebanyak 3 orang, dan wanita sebanyak 24 orang. 

Jumlah Mahasiswa Fakultas Teknik yang terdata secara resmi 

sebagai mahasiswa yang masih aktif mengambil studi sebanyak 1602 

orang dengan komposisi yang beragam antara jumlah mahasiswa pria 

dan wanita. Di jurusan Teknik Mesin, Elektro, dan Sipil 90% dari total 

mahasiswa adalah berjenis kelamin pria, sedang di jurusan Teknologi 

Industri 95% dari total mahasiswa adalah berjenis kelamin wanita. 

Berdasarkan sumber data teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Wawancara mendalam (in 

depth interviewing) dan (2) Observasi tersamar. Peneliti mengambil 

responden berdasarkan tingkat keterwakilan dia dalam kelompok yang 

diteliti, sehingga diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan rancangan 

awal. Informasi yang diperlukan berdasarkan karakteristik tertentu 

meliputi: (1) Kelompok dosen pria; (2) Kelompok dosen wanita; dan (3) 

Kelompok mahasiswa. 



 

 

Mengingat jenis populasi sampel yang ada di lokasi penelitian 

tidak proporsional antara jumlah laki-laki dan perempuan, maka dipilih 

model snowball, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Teknik Pengambilan Sampel Model Snowball 

 

Dengan model ini, peneliti memilih salah satu responden yang 

dianggap dapat memberikan jawaban yang lengkap mengenai perma-

salahan yang diteliti. Responden yang dipilih kemudian akan 

merekomendasikan kepada peneliti untuk mewawancarai responden 

yang dianggap bisa memberikan informasi yang detail, demikian 

seterusnya sampai data dianggap jenuh. Sebagai responden pertama akan 

dipilih dosen dari jurusan Teknik Elektro yang telah melaksanakan 

kegiatan pembelajaran e-learning. 

Teknik analisis data yang dipilih adalah berdasarkan model 

penelitian kualitatif yang meliputi analisis domain, analisis taksonomi, 

analisis komponensial, dan analisis tema kultural. Selanjutnya dilakukan 

analisis dengan memperhatikan aspek psikologis, mengenai dampak 

pemilihan warna terhadap keefektifan penyampaian informasi yang 

diberikan melalui media pembelajaran yang dibuat.  

Untuk meningkatkan validitas data yang diperoleh, dalam 

penelitian ini digunakan trianggulasi data, yaitu mengumpulkan data 

yang sejenis dengan menggunakan data yang berbeda-beda yang tersedia 

di lokasi penelitian. Data yang dibandingkan adalah berdasarkan tiga 
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macam responden yang dipilih yakni kelompok dosen pria, kelompok 

dosen wanita, dan mahasiswa. 

HASIL 

Pengaruh Gender terhadap Pemilihan Desain dan Warna 

Aspek psikologis memegang peranan penting dalam pengambilan 

keputusan memilih desain dan warna media pembelajaran yang dibuat. 

Dalam kasus Ibu Sen yang lebih suka menggunakan permainan jenis 

huruf yang untuk menggambarkan rumus dan kasus Ibu Her yang lebih 

menyukai tampilan teks daripada tampilan gambar tampak bahwa wanita 

terlihat menyukai halaman dengan latar belakang warna lebih banyak 

dan permainan jenis huruf. Wanita juga menyukai halaman yang 

informal daripada tampilan gambar.  

Pada kasus Bapak SP yang lebih menyukai warna background biru 

tua dengan desain minimalis, dan juga lebih menonjolkan animasi dan 

gambar daripada teks tentu akan memberikan perspektif yang berbeda. 

Jawaban senada juga diberikan oleh bapak Suk yang menilai tampilan 

media pembelajaran yang baik hendaknya lebih menonjolkan gambar, 

animasi atau bahkan video. Pilihan warna mereka yang sama-sama 

menyukai warna gelap menunjukkan bahwa pria lebih menyukai warna-

warna gelap dan tegas dengan batas-batas mendatar pada halaman. 

Mereka juga lebih senang dengan bentuk tiga dimensi dan gambar 

animasi daripada gambar-gambar dua dimensi yang terkesan mati. 

Wanita mempunyai sifat lembut sehingga merepresentasikan suara 

hatinya dalam bentuk pilihan warna yang lembut. Pemilihan kata-kata 

yang lebih dominan dianggap mereka mampu menyalurkan aspirasi 

mereka lebih baik. Wanita menilai deskripsi kalimat akan mampu mem-

buat orang lain lebih mudah memahami apa yang disampaikan. 

Pria mempunyai kecenderungan sifat yang tegas dan kaku memilih 

warna yang tegas, yang direpresentasikan dalam warna yang gelap. Pria 

menganggap warna gelap mewakili kepribadiannya, merasa lebih sreg 

dan nyaman. Desain yang simpel juga dianggap mewakili kepribadian 

mereka yang cenderung melihat suatu masalah dalam suatu susunan yang 

sistematis. Pemilihan desain dengan terlalu menonjolkan teks dianggap 



 

 

terlalu ramai dan terkesan kurang mampu menyampaikan informasi yang 

diberikan. 

Desain yang Berwawasan Gender 

Mengingat beragamnya peserta didik yang ada di kelas, yang 

notabene terdiri dari pria dan wanita. Peserta didik yang berjenis kelamin 

berlainan tersebut juga memiliki psikologi yang berbeda pula. Pada 

kasus di mana hasil desain masing-masing tenaga pendidik yang telah 

diwawancarai diumpanbalikkan ke peserta didik mereka, terdapat 

kecenderungan mahasiswa lebih menyukai media pembelajaran yang 

dibuat oleh dosen laki-laki sedangkan mahasiswi lebih menyukai media 

pembelajaran yang dibuat oleh dosen perempuan. 

Dalam permasalahan tersebut jelaslah bahwa faktor psikologis juga 

mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Mahasiswa menilai 

desain media pembelajaran yang dibuat oleh dosen pria mempunyai 

desain dan warna yang mewakili aspirasi mereka. Demikian juga 

sebaliknya mahasiswi menilai media pembelajaran yang dibuat oleh 

dosen wanita mempunyai desain dan warna yang mewakili aspirasi 

mereka.  

Menyitir sebuah ungkapan, kesan pertama menentukan apa yang 

terjadi selanjutnya, tentu tidak bisa dipungkiri akan adanya dampak 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap efektifitas pelaksanaan 

proses belajar mengajar. Jika kesan pertama yang dihasilkan oleh media 

pembelajaran yang dibuat bagus, maka akan diperoleh suasana pembe-

lajaran yang lebih kondusif pada pelaksanaan penyampaian materi yang 

diberikan. Demikian juga sebaliknya jika kesan pertama akibat media 

pembelajaran yang digunakan tidak bagus maka suasana belajar 

selanjutnya akan kurang kondusif. Pada kasus dimana kesan pertama 

yang dibangun kurang kondusif tentunya efektifitas penyampaian materi 

patut dipertanyakan. Peserta didik yang berada dalam kondisi demikian, 

akan cenderung kurang konsentrasi dan mengabaikan materi yang 

diberikan. 

Desain media pembelajaran yang baik adalah, yang mampu 

membangun kesan yang baik. Dalam hal ini desain dan warna media 

pembelajaran yang dibuat harus mampu mewakili aspirasi psikologis 



 

 

mereka. Peserta didik yang berjenis kelamin pria harus mendapatkan 

desain dan warna yang sesuai dengan kepribadian mereka, demikian juga 

peserta didik yang berjenis kelamin perempuan harus mendapatkan 

desain dan warna yang sesuai dengan kepribadian mereka. 

BAHASAN 

Berdasarkan paparan data mengenai hasil wawancara yang telah 

dilakukan, dapat diinterpretasikan sebagai suatu temuan penelitian 

sebagai berikut. 

Pengaruh Gender Terhadap Pemilihan Desain dan Warna 

Aspek psikologis memegang peranan penting dalam pengambilan 

keputusan memilih desain dan warna media pembelajaran yang dibuat. 

Dalam kasus Ibu Sen yang lebih suka menggunakan permainan jenis 

huruf yang untuk menggambarkan rumus dan kasus Ibu Her yang lebih 

menyukai tampilan teks daripada tampilan gambar tampak bahwa wanita 

terlihat menyukai halaman dengan latar belakang warna lebih banyak 

dan permainan jenis huruf. Wanita juga menyukai halaman yang 

informal daripada tampilan gambar.  

Pada kasus Bapak SP yang lebih menyukai warna background biru 

tua dengan desain minimalis, dan juga lebih menonjolkan animasi dan 

gambar daripada teks tentu akan memberikan perspektif yang berbeda. 

Jawaban senada juga diberikan oleh bapak Suk yang menilai tampilan 

media pembelajarn yang baik hendaknya lebih menonjolkan gambar, 

animasi atau bahkan video. Pilihan warna mereka yang sama-sama 

menyukai warna gelap menunjukkan bahwa pria lebih menyukai warna-

warna gelap dan tegas dengan batas-batas mendatar pada halaman. 

Mereka juga lebih senang dengan bentuk tiga dimensi dan gambar 

animasi daripada gambar –gambar dua dimensi yang terkesan mati. 

Wanita mempunyai sifat lembut sehingga merepresentasikan suara 

hatinya dalam bentuk pilihan warna yang lembut. Pemilihan kata-kata 

yang lebih dominan dianggap mereka mampu menyalurkan aspirasi 

mereka lebih baik. Wanita menilai deskripsi kalimat akan mampu 

membuat orang lain lebih mudah memahami apa yang disampaikan. 



 

 

Pria mempunyai kecenderungan sifat yang tegas dan kaku memilih 

warna yang tegas, yang direpresentasikan dalam warna yang gelap. Pria 

menganggap warna gelap mewakili kepribadiannya, merasa lebih sreg 

dan nyaman. Desain yang simpel juga dianggap mewakili kepribadian 

mereka yang cenderung melihat suatu masalah dalam suatu susunan yang 

sistematis. Pemilihan desain dengan terlalu menonjolkan teks dianggap 

terlalu ramai dan terkesan kurang mampu menyampaikan informasi yang 

diberikan. 

Desain Yang Berwawasan Gender 

Mengingat beragamnya peserta didik yang ada di kelas, yang  

notabene terdiri dari pria dan wanita. Peserta didik yang berjenis kelamin 

berlainan tersebut juga memiliki psikologi yang  berbeda pula. Pada 

kasus di mana hasil desain masing-masing tenaga pendidik yang telah 

diwawancarai diumpan balikkan ke peserta didik mereka, terdapat 

kecenderungan mahasiswa lebih menyukai media pembelajaran yang 

dibuat oleh dosen pria sedangkan mahasiswi lebih menyukai media 

pembelajaran yang dibuat oleh dosen wanita. 

Dalam permasalahan tersebut jelaslah bahwa faktor psikologis juga 

mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Mahasiswa menilai 

desain media pembelajaran yang dibuat oleh dosen pria mempunyai 

desain dan warna yang mewakili aspirasi mereka. Demikian juga 

sebaliknya mahasiswi menilai media pembelajaran yang dibuat oleh 

dosen wanita mempunyai desain dan warna yang mewakili aspirasi 

mereka.  

Menyitir sebuah ungkapan kesan pertama menentukan apa yang 

terjadi selanjutnya, tentu tidak bisa dipungkiri akan adanya dampak 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap efektifitas pelaksanaan 

proses belajar mengajar. Jika kesan pertama yang dihasilkan oleh media 

pembelajaran yang dibuat bagus, maka akan diperoleh suasana 

pembelajaran yang lebih kondusif pada pelaksanaan penyampaian materi 

yang diberikan. Demikian juga sebaliknya jika kesan pertama akibat 

media pembelajaran yang digunakan tidak bagus maka suasana belajar 

selanjutnya akan kurang kondusif. Pada kasus di mana kesan pertama 

yang dibangun kurang kondusif  tentunya efektifitas penyampaian materi 



 

 

patut dipertanyakan. Peserta didik yang berada dalam kondisi demikian, 

akan cenderung kurang konsentrasi dan mengabaikan materi yang 

diberikan. 

Desain media pembelajaran yang baik adalah, yang mampu 

membangun kesan yang baik. Dalam hal ini desain dan warna media 

pembelajaran yang dibuat harus mampu mewakili aspirasi psikologis 

mereka. Peserta didik yang berjenis kelamin pria harus mendapatkan 

desain dan warna yang sesuai dengan kepribadian mereka, demikian juga 

peserta didik yang berjenis kelamin perempuan harus mendapatkan 

desain dan warna yang sesuai dengan kepribadian mereka. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Aspek psikologis memegang peranan dalam pengambilan 

keputusan memilih desain dan warna dalam pembuatan media 

pembelajaran berbasis e-learning. Pria lebih menyukai desain yang 

simpel dan warna yang tegas, sedang wanita lebih menyukai warna yang 

cerah dengan desain yang ceria. 

Desain yang berwawasan gender dapat dibuat dengan 

memperhatikan fleksibilitas tampilan desain dan warna sesuai dengan 

jenis kelamin peserta didik. Pada pembelajaran e-learning offline perlu 

dipertimbangkan pemberian desain dan warna yang mewakili psikologis 

pria maupun wanita. 

Saran 

Mengingat peran pentingnya pemilihan desain dan warna dalam 

pembuat media pembelajaran terhadap efektifitas proses belajar 

mengajar, maka perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam 

mengenai pengaruh pemilihan desain warna terhadap keberhasilan siswa 

didik menyerap informasi yang diberikan 
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Penerapan Pembelajaran Matematika Secara 

Kontekstual dengan Setting Koperatif di SD 

Laboratorium Universitas Negeri Malang 

Ety Tejo Dwi Cahyowati 

Cholis Sa’dijah 

Abstract: This article reports on a research project carried out at 

SD Laboratorium (Lab Primary School), State University of 

Malang. The purpose of the research is to describe the 

implementation of contextual mathematics teaching and learning 

within the context of cooperative classroom environment or 

setting. The research took an intact class of second graders. 

Observations were conducted to collect the data. On the basis of 

the observations, it can be concluded that the students show some 

degree of improvements in their learning quality. The students also 

demonstrate interest in the contextual teaching and learning 

activities. This situation motivates the school mathematics teachers 

to implement the technique on other topics of mathematics 

teaching teaching and learning. 

Key words: contextual teaching and learning, mathematics, 

cooperative setting, primary school 

Berdasarkan pengamatan di kelas dan diskusi dengan guru-guru 

matematika SD Laboratorium Universitas Negeri Malang terungkap 

bahwa kemampuan siswa dalam menjelaskan atau mengkomunikasikan 

apa yang dipikirkannya masih perlu ditingkatkan. Jika mereka dihadap-

kan masalah/soal matematika yang membutuhkan penjelasan atau alasan, 

mereka pada umumnya kurang dapat menjelaskan mengapa jawabannya 

seperti itu. 

Ety Tejo Dwi Cahyowat dan Cholis Sa‟dijah dalah dosen Jurusan Matematika FMIPA 

Universitas Negeri Malang 



 

 

Pada umumnya siswa lebih suka mengerjakan soal-soal rutin, yaitu soal-

soal yang sudah tahu prosedur pengerjaannya atau soal-soal yang sudah 

―diberitahu‖ cara pengerjaannya melalui contoh-contoh.  

Banyak penelitian menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

menunjukkan hasil belajar lebih tinggi daripada kelas konvensional.  

Hasil penelitian Slavin (1997) menunjukkan dari 45 penelitian, 37 

penelitian melaporkan kelas kooperatif hasil belajarnya lebih tinggi 

daripada kelas kontrol sedang 8 penelitian melaporkan tidak ada 

perbedaan hasil belajar kelas kooperatif dengan kelas kontrol.  

Selanjutnya, dalam penelitian ini dipilih pembelajaran kooperatif 

tipe TPS (Think, Pair, Share) dengan alasan bahwa pembelajaran ini 

memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk memberi siswa 

waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu satu 

sama lain. Di samping itu tipe ini relatif lebih sederhana dibanding tipe 

lain karena tidak menyita waktu yang lama untuk mengatur tempat 

duduk, tidak begitu rumit dalam menentukan kelompok. Pembelajaran 

ini melatih siswa untuk berani berpendapat dan menghargai teman. 

 Pada Kurikulum 2004 telah memasukkan tujuan-tujuan proses 

dalam pembelajaran. Jika dicermati sistem penilaian yang digunakan 

dalam kurikulum 2004 tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan 

kegiatan belajar mengajar dan dilakukan dalam bentuk pengumpulan 

kerja siswa (portofolio), hasil karya (produk), penugasan (proyek), 

kinerja (unjuk kerja), dan tes tertulis. Dengan demikian untuk menilai 

kemajuan siswa tidak hanya digunakan paper and pencil tes saja dan 

hanya dilakukan pada akhir proses pembelajaran tetapi hendaknya 

digunakan penilaian alternatif yang dilaksanakan secara terpadu selama 

proses pembelajaran (Jack Ott, 1994; Sa‘dijah, 1997; Depdiknas, 2003).  

 Salah satu penilaian alternatif adalah penilaian unjuk kerja. 

Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan memberikan tugas kepada 

siswa. Tugas tersebut bertujuan untuk mengetahui apa yang diketahui 

siswa dan apa yang mereka lakukan (Airasian, 1994; Sa‘dijah, 1997). 

Tugas unjuk kerja memungkinkan siswa mengkomunikasikan ide-idenya 

dan memungkinkan siswa mengajukan pendapat dan tidak takut 

memberikan jawaban salah. Dalam mengevaluasi tugas unjuk kerja 

digunakan rubrik skoring (Tabel 2). Selanjutnya, dalam penelitian ini 

tugas unjuk kerja diimplementasikan secara terpadu dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS. 



 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dalam pendahuluan 

maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. Bagaimana unjuk 

kerja matematika siswa SD yang pembelajarannya secara kontekstual 

dengan setting kooperatif?; Bagaimana  keterlaksanaan pembelajaran 

matematika secara kontekstual dengan setting kooperatif?; Bagaimana 

respon siswa SD terhadap pembelajaran matematika secara kontekstual 

dengan setting kooperatif?; Bagaimana respon guru SD terhadap 

pembelajaran matematika secara kontekstual dengan setting kooperatif? 

Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia 

nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sehari-hari dengan melibatkan konstruktivisme, bertanya, 

menemukan, masyarakat belajar, permodelan, dan penilaian autentik 

(Diknas, 2002) 

 Beberapa ciri pembelajaran kontekstual (Diknas, 2002) sebagai 

berikut (1) Siswa secara aktif terlibat dalam proses belajarnya; (2) Siswa 

belajar dengan teman melalui kerja kelompok, diskusi, saling 

mengoreksi; (3) Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata; (4) 

Perilaku dibangun atas kesadaran sendiri; (5) Keterampilan 

dikembangkan atas dasar pemahaman; (6) Hadiah untuk perilaku baik 

adalah kepuasan diri; (7) Seseorang tidak melakukan yang jelek karena 

sadar hal tersebut keliru dan merugikan; (8) Pemahaman rumus 

dikembangkan atas dasar skemata yang sudah ada; (9) Pemahaman 

rumus relatif berbeda antar siswa sesuai dengan skemata siswa; (10) 

Siswa menggunakan kemampuan berpikir kritis terlibat penuh dan ikut 

bertanggung jawab dalam mengupayakan terjadinya proses pembelajaran 

yang efektif; (11) Siswa diminta bertanggung jawab memonitor dan 

mengembangkan pembelajaran mereka masing-masing; (12) 

Penghargaan terhadap pengalaman siswa sangat diutamakan; dan (13) 

Hasil belajar diukur dengan berbagai cara 

 Model pembelajaran matematika merupakan pola interaksi 

pembelajar dan pebelajar dalam kelas yang menyangkut strategi, 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas.  

 Ciri-ciri pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran matematika 

(Foster, 1993:2-3) antara lain bahwa: anggota-anggota kelompok 



 

 

memahami bahwa mereka bagian dari tim dan semua anggota tim 

bekerja untuk tujuan yang sama; dan anggota-anggota kelompok 

memahami bahwa kesuksesan atau kegagalan tim merupakan kesuksesan 

atau kegagalan setiap anggota kelompok dalam tim tersebut. 

METODE 

Penelitian ini dilakukan pada satu kelas II siswa SD Laboratorium 

Universitas Negeri Malang tahun 2006. Dipilihnya SD ini dengan alasan 

bahwa SD ini merupakan SD yang dikembangkan oleh Universitas 

Negeri Malang. Di samping itu peneliti telah dua kali berkolaborasi 

dengan guru di sekolah ini untuk melakukan penelitian tindakan kelas. 

Instrumen penelitian ini sebagai berikut (1) Tugas unjuk kerja 

berupa lembar kegiatan matematika untuk siswa untuk ―Penilaian Unjuk 

Kerja Matematika‖ untuk siswa; (2) Rubrik skoring penilaian unjuk kerja 

matematika, yang dikembangkan berdasarkan indikator sebagai berikut 

(a) Menunjukkan pemahaman terhadap masalah; (b) Mempertimbangkan 

informasi yang relevan dengan masalah; (c) Menggunakan strategi 

penyelesaian masalah yang sesuai; (d) Komputasinya benar; (e) 

Penjelasannya terorganisasi baik; dan (f) Memenuhi penyelesaian 

masalah yang diinginkan; (3) Pedoman pengamatan keterlaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS; (4) Pedoman Wawancara 

Respon Siswa, instrumen ini dikembangkan untuk memperoleh data 

tentang pendapat atau komentar siswa terhadap penerapan pembelajaran 

kontekstual dengan  setting kooperatif tipe TPS; dan (5) Pedoman 

Wawancara Respon Guru Instrumen ini dikembangkan untuk memper-

oleh data tentang pendapat atau komentar guru terhadap penerapan 

pembelajaran kontekstual dengan  setting kooperatif tipe TPS dan 

penerapan penilaian berbasis kelas 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pelaksanaan 

penelitian ini melibatkan 2 dosen matematika Universitas Negeri Malang 

dan 2 orang guru SD Laboratorium Universitas Negeri Malang, serta 2 

mahasiswa pendidikan matematika FMIPA Universitas Negeri Malang 

Dari setiap kegiatan, tim peneliti melakukan pengamatan terhadap 

kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Pengamatan dilakukan dengan 

menggunakan pedoman pengamatan. Di samping itu tim peneliti 



 

 

berdiskusi tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada masing-

masing tahap kegiatan. Dalam diskusi ini dibahas hambatan-hambatan 

yang mungkin muncul serta cara mengatasinya. Hasil diskusi ini dipakai 

sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran berikutnya. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut. Data 

yang berhubungan dengan fokus masalah, yaitu data tentang pelaksanaan  

pembelajaran di kelas. Dalam hal ini berupa data hasil pengamatan 

pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas. 

Data pekerjaan siswa dalam mengerjakan tugas unjuk kerja. Data 

respon siswa dan guru tentang penerapan pembelajaran matematika 

dengan setting  kooperatif tipe TPS. Sesuai dengan data yang 

dikumpulkan seperti yang telah diuraikan di atas, teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pengamatan, 

wawancara, pencatatan dokumen dan data pekerjaan siswa dari tugas 

unjuk kerja. 

Untuk memperoleh data tentang unjuk kerja matematika maka 

diimplementasikan tugas unjuk kerja untuk siswa. Sedangkan selama 

pembelajaran diadakan pengamatan keterlaksanaan pembelajaran 

matematika yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS. Dalam pembelajaran ini juga digunakan alat 

perekam handycam. Setelah pelaksanaan penelitian dilakukan 

wawancara tentang  respon siswa dan guru terhadap pembelajaran 

matematika yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

kontekstual dengan setting kooperatif tipe TPS.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif yang meliputi tugas unjuk kerja, keterlaksanaan 

pembelajaran, respon siswa, dan respon guru tentang pelaksanaan 

pembelajaran matematika yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dan penerapan penilaian berbasis kelas 

dalam hal ini penilaian unjuk kerja siswa. 



 

 

HASIL 

Hasil Analisis Tugas Unjuk Kerja 

Dari hasil tugas unjuk kerja disimpulkan bahwa kemampuan unjuk 

kerja siswa dari awal dan akhir pertemuan dan juga dari satu pertemuan 

ke pertemuan berikutnya secara rata-rata meningkat. 

Hasil Analisis Keterlaksanaan Pembelajaran 

 Dari hasil pengamatan pada setiap pertemuan yang terekam pada 

paparan data dan handycam dapat dikemukakan bahwa keterlaksanaan 

pembelajaran kontekstual dengan setting kooperatif dari satu pertemuan 

ke pertemuan berikutnya meningkat,  

Hasil Analisis Respon Siswa dan Guru 

Dari hasil wawancara dengan siswa tentang responnya terhadap 

pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa siswa tertarik dan senang 

dengan pembelajaran matematika yang diterapkan di kelas ini 

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan guru tentang responnya 

terhadap pembelajaran ini juga dapat disimpulkan bahwa guru tertarik 

dan berminat dengan pembelajaran ini dan bermaksud menerapkan pada 

pembelajaran topik matematika yang lain. 

BAHASAN 

Pelaksanaan Pembelajaran Kooperatif tipe TPS dan Tugas Unjuk Kerja 

Siswa 

Secara umum pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan di kelas 

ini sebagai berikut. Kegiatan pokok pembelajaran matematika secara 

kontekstual dengan setting kooperatif, dalam hal ini model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.  

 



 

 

Tahap Pendahuluan 

 Guru menyediakan tugas, pertanyaan, masalah, atau materi yang akan 

dipelajari. Guru mengajak siswa mengaitkan materi yang akan 

dipelajari dengan materi yang telah dikuasai siswa atau dengan materi 

lain.  

 Guru memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang materi yang akan 

dipelajari. Guru memberi penjelasan awal (jika diperlukan) kepada 

siswa. 

Tahap Kegiatan Inti 

 Think (Berpikir). Guru mengajukan tugas, pertanyaan, atau masalah. 

Guru mengorientasikan siswa untuk belajar secara mandiri lebih dulu. 

Siswa memikirkan tugas, pertanyaan, atau masalah tersebut secara 

mandiri. Siswa menuliskan apa yang dipelajari pada buku kerja 

masing-masing. Guru  sebagai fasilitator, pengamat, dan evaluator. 

 Pair (Berpasangan). Guru mengorientasikan siswa untuk belajar secara 

kooperatif berpasangan. Siswa menuliskan hasil kerja kelompok pada 

lembar kerja individu masing-masing, sebagai revisi dari hasil kerja 

individu atau bahkan sebagai hal yang baru ditemukan dari hasil kerja 

kelompok. Pada tahap ini ada penilaian kelompok. Di sini siswa 

berpasangan mendiskusikan apa yang telah dipikirkan pada waktu 

bekerja secara mandiri. Interaksi pada tahap ini diharapkan dapat 

berbagi ide atau jawaban. Guru sebagai fasilitator, pengamat, dan 

evaluator. 

 Share (Berbagi). Kelompok siswa menyajikan hasil kerja di depan 

kelas. Mereka berbagi pada kelas tentang apa yang telah mereka 

diskusikan. Kelompok lain menanggapi. Di sini ada diskusi kelas. 

Kemudian kelompok menuliskan laporan kelompok Guru sebagai 

fasilitator/pengamat/evaluator. 

 

 



 

 

Guru Bersama Siswa Merefleksi apa yang Dipelajari 

Pada setiap pertemuan dilakukan pengamatan dan pengkajian 

pelaksanaan proses pembelajaran sebagai bahan perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran berikutnya. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, mendukung penelitian 

Sa‘dijah (2001) dan Utami dan Sa‘dijah (2003), serta Abadyo, Sa‘dijah, 

dan Herutomo (2003). Sebagaimana hasil penelitian-penelitian tersebut 

dan dari hasil penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa pembelajaran ini 

perlu dipertimbangkan untuk diterapkan karena dapat meningkatkan 

kemampuan unjuk kerja siswa. 

Selanjutnya berdasarkan observasi keterlaksanaan pembelajaran 

kooperatif tipe TPS ternyata  keterlaksanaan pembelajaran meningkat 

dari pertemuan pertama ke pertemuan-pertemuan selanjutnya.  

SIMPULAN 

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kemampuan unjuk kerja siswa dari awal dan akhir pertemuan dan 

juga dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya secara rata-rata 

meningkat. 

2. Keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think, Pair, 

Share) dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya meningkat.. 

3. Dari hasil respon siswa, siswa tertarik dengan model pembelajaran ini.  

4. Dari hasil wawancara dengan guru tentang responnya terhadap 

pembelajaran ini juga dapat disimpulkan bahwa guru tertarik dan 

berminat dengan pembelajaran ini dan bermaksud menerapkan pada 

pembelajaran topik matematika yang lain. 
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Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani 

Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP  

Universitas Negeri Malang 

Hariyoko 

Eko Hariyanto 

Abstract: This article discusses a research project aimed at 

evaluating the teaching practicum conducted by undergraduate 

students of Psysical Education Program, Department of Sports 

Science, Faculty of Education, State University of Malang, 

Indonesia. The research was to evaluate 65 students undertaking 

the teaching practicum activities in the first semester of the 

academic year 2006/2007. Questionnaires were devised to collect 

the relevant data. Each questionnaire was composed of 26 items 

falling into three categories: (1) teaching-learning preparation; (2) 

teaching-learning activities; and (3) teaching-learning evaluation. 

The questionnaires were distributed to teaching practicum 

supervisors provided by each school at which the students 

undertook the teaching practicum program.  The average score 

made by the respondents was 2.45 (81%) of the maximum score of 

3. This score suggests that the students‘ teaching practicum can be 

deemed very satisfactory.  

 Key words: teaching practicum, sports science, physical education 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan matakuliah wajib yang 

harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa Universitas Negeri Malang yang 

mengambil program studi kependidikan. Sebagai sebuah matakuliah 

dengan  beban  4  sks 16 js  (BAAKPSI,  2006),  peserta harus memenuhi  

Hariyoko dan Eko Hariyanto adalah dosen Jurusan Ilmu Keolahragan FIP Universitas 

Negeri Malang 



 

 

memenuhi persyaratan tertentu, diantaranya batas minimal sks dan 

matakuliah prasyarat yang telah ditempuh. 

Mahasiswa PPL dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

memerlukan kesiapan tertentu diantaranya: menyusun pembelajaran, 

melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Kesiapan tersebut 

ditunjukkan melalui matakuliah pendukung PPL yang telah ditempuh 

oleh mahasiswa, antara lain: Micro Teaching, Remedial Teaching, 

Pengelolaan Kelas, Teknologi Pembelajaran Pendidikan Jasmani, 

Evaluasi Hasil Belajar, Tes dan Pengukuran, dan sebagainya. 

Karena persyaratan tersebut telah diikuti oleh mahasiswa, maka 

secara teoritik mahasiswa telah siap untuk melaksanakan PPL di sekolah. 

Kesiapan secara teoritik tersebut biasanya belum cukup, perlu dicek 

dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. 

Upaya pengecekan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah 

perlu dilakukan untuk memperoleh keselarasan antara persiapan di 

kampus dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga antara dunia teoritik 

di kampus dengan kegiatan praktis di lapangan benar-benar selaras 

dengan kebutuhan. Dan, melakukan evaluasi dengan memperoleh umpan 

balik dari user, dalam hal ini pihak sekolah, merupakan satu langkah 

untuk menyempurnakan persiapan mahasiswa sebelum terjun di 

masyarakat.  

Bidang studi pendidikan jasmani yang diajarkan di lembaga 

pendidikan formal (sekolah) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

memiliki ciri berbeda dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. 

Perbedaan tersebut meliputi perbedaan tujuan yang ingin dicapai, aturan 

yang digunakan, perlakuan yang diberikan, dan media yang digunakan. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan jasmani bukan hanya untuk 

mengembangkan individu dari segi fisik saja, melainkan meliputi mental, 

sosial, emosional dan intelektual yang dilakukan melalui gerak tubuh 

atau melalui kegiatan jasmani. Dalam pendidikan jasmani media yang 

digunakan adalah aktivitas fisik, sehingga domain psikomotor lebih 

dominan dilibatkan, dibanding dengan aspek kognitif dan afektif, 

sedangkan untuk mata pelajaran lain aspek kognitif lebih dominan. 

 Adanya ciri khusus yang dimiliki oleh mata pelajaran pendidikan 

jasmani dan tidak dimiliki oleh mata pelajaran yang lain tersebut 

menyebabkan pendidikan jasmani harus ditangani dengan cara yang 

berbeda dibanding dengan mata pelajaran yang lain.  



 

 

 Pendidikan jasmani sebagai salah satu mata pelajaran yang 

disajikan di sekolah, dalam kegiatan sehari-hari memiliki persentase 

yang lebih banyak pada kawasan psikomotor dibanding dengan kawasan 

kognitif dan afektif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Annarino (1980) 

yang telah menyusun taksonomi tujuan pendidikan jasmani yang terdiri 

dari: (1) kawasan fisik terdiri dari; kekuatan, daya tahan, dan kelentukan; 

(2) kawasan psikomotor yang terdiri dari: kemampuan perseptual-

motorik (keseimbangan, kinestetics, diskriminasi visual, diskriminasi 

auditory, koordinasi visual-motorik, sensitivity tacktile, keterampilan 

gerak fundamental (keterampilan memanipulasi tubuh, memanipulasi 

objek, dan keterampilan berolahraga); (3) kawasan kognitif atau 

perkembangan intelektual yang terdiri dari: pengetahuan, kemampuan 

dan keterampilan intelektual; dan (4) kawasan afektif yang menyangkut 

perkembangan personal, sosial dan emosional yang terdiri dari: respon 

kesehatan untuk aktivitas fisik, aktualisasi diri, dan penghargaan diri. 

Sedangkan menurut Bucher (1983), tujuan pendidikan jasmani adalah 

pendidikan anak secara keseluruhan, untuk mengembangkan individu 

anak secara maksimal yang meliputi: perubahan fisik, mental, moral, 

sosial, estetika, emosional, intelektual, dan kesehatan.  Pendidikan 

jasmani bukan hanya terdiri dari gerakan-gerakan yang tanpa arti dan 

tidak mengandung nilai, tetapi pendidikan jasmani pada hakikatnya 

adalah suatu bentuk pendidikan yang menyediakan pengalaman belajar 

yang terintegrasi bagi terbentuknya manusia seutuhnya, karena 

didalamnya terkandung nilai-nilai biologis, psikologis, dan sosial 

(Ahmad, 1989). 

 Dari beberapa pendapat yang dikemukakan, maka dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari 

pendidikan secara keseluruhan yang menggunakan aktivitas jasmani 

(fisik) sebagai media atau alat untuk mencapai tujuan. Pengertian ini 

perlu dipahami karena akan membawa implikasi penting dalam memilih 

kegiatan-kegiatan dalam pengajaran, dan tujuan itulah yang digunakan 

sebagai titik tolak untuk memilih kegiatan-kegiatan yang relevan untuk 

dilaksanakan. 

 Keterampilan mengajar merupakan inti dari keseluruhan kegiatan 

dalam pendidikan jasmani. Program yang baik tergantung pada cara 

bagaimana guru mampu mengorganisasi dan menanamkan prosedur 

keilmuan kepada siswa. 



 

 

 Struktur pengajaran pendidikan jasmani di sekolah, yang 

dikemukakan Lutan (1988), Ateng (1993), dan UPT-PPL (2006) 

menyatakan struktur pengajaran pendidikan jasmani dibagi menjadi tiga 

bagian utama, yaitu: (1) tahap pendahuluan; (2) tahap pelajaran inti; dan 

(3) tahap penenangan. 

 Dalam kaitannya dengan isi (content) dari masing-masing tahap 

pengajaran, dikemukakan oleh Ateng (1993), bahwa tahap 

pendahuluan atau pemanasan bertujuan: (1) menaikkan temperatur 

tubuh, peredaran darah dan temperatur otot, dan (2) penyesuaian 

psikologis (suasana pelajaran pendidikan jasmani berlainan dengan 

suasana pelajaran dalam ruang kelas), latihan-latihan yang diberikan 

harus sederhana, yang benar-benar sudah dikuasai siswa, dan mudah 

dilaksanakan. Tahap pelajaran inti berisi tentang: (1) belajar bentuk 

gerak yang baru, perhatian siswa terpusat pada bentuk gerak atau 

mengulang yang belum dikuasai siswa dan sudah pernah diajarkan, dan 

(2) penerapan dari bagian satu di atas dengan tempo yang ditingkatkan 

citius, altius, fortius, tekanan pada penghalusan gerakan atau 

mengkombinasikan beberapa macam gerak yang sudah dikuasai. Dan 

tahap penutup atau penenangan latihan-latihan dilakukan dengan 

tenang dan tertib.  

 Mosston (1981) mengemukan model yang berbeda dengan kajian 

yang telah dikemukakan. Menurut Mosston ada tiga hal penting yang 

harus diperhatikan pada setiap kali guru pendidikan jasmani akan 

mengajar (setiap kali pertemuan) yang meliputi: sebelum pertemuan 

(pre-impact), pada saat pertemuan (impact), dan sesudah pertemuan 

(post-impact). 

 Keputusan-keputusan yang diambil sebelum pertemuan meliputi: 

merumuskan tujuan pelajaran yang akan dicapai, memilih gaya mengajar 

yang tepat, mempertimbangkan siapa yang akan diajar, menentukan 

pokok bahasan, menentukan dimana lokasinya, menetapkan kapan 

mengajarnya (waktu memulai, kecepatan dan irama pelajaran, lamanya 

belajar, waktu berhenti, waktu istirahat antar tugas, dan akhir pelajaran), 

sikap tubuh, pakaian dan penampilan, komunikasi dengan siswa, cara 

menjawab pertanyaan, rencana pengorganisasian, tolok ukur yang 

digunakan, suasana kelas, materi dan prosedur evaluasi bahan, dan lain-

lain. 



 

 

Keputusan-keputusan selama berlangsungnya pelajaran meliputi: 

melaksanakan keputusan-keputusan yang dibuat sebelum pertemuan, 

menyesuaiakan keputusan-keputusan yang diambil agar pelajaran 

berjalan dengan lancar. Keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan 

sebelumnya barangkali ada yang perlu diubah untuk menyesuaikan 

dengan situasi pada saat pelajaran berlangsung. 

Sesudah pelajaran berlangsung, keputusan diambil berdasarkan 

pengamatan selama pelaksanaan kegiatan, atau sesudah pelaksanaan 

tugas-tugas yang meliputi: membandingkan penampilan siswa dengan 

kriteria yang telah ditentukan, melalui pernyataan-pernyataan, 

memberikan umpan balik, menilai terhadap gaya mengajar yang dipilih, 

menilai gaya belajar yang diharapkan.    

Lebih lanjut dikemukakan oleh Mustain (1990), bahwa perilaku 

pengajaran yang efektif dapat dilihat melalui delapan variabel yaitu: (1) 

penentuan tujuan pengajaran harus jelas dan bermanfaat; (2) harus 

dilakukan perencanaan pengajaran secara baik; (3) melaksanakan 

presentasi dengan baik; (4) mengelola siswa dengan baik; (5) mengelola 

pengajaran dengan baik; (6) memperhatikan aktivitas siswa; (7) 

memberikan umpan balik pada saat yang tepat; dan (8) memiliki 

tanggung jawab yang tinggi sebagai guru. Selanjutnya Mustain mengutip 

pendapat Pieron dan Graham bahwa efektivitas pengajaran tidak dapat 

dilihat dari satu variabel saja, tetapi merupakan sekelompok variabel dari 

aspek-aspek pengajaran yang harus dilihat secara keseluruhan. Pieron 

dan Graham menyebutkan terdapat delapan aspek yang dapat 

dipertimbangkan untuk melihat efektivitas pengajaran, yang meliputi: 

informasi tujuan, perencanaan pengajaran, presentasi materi pelajaran, 

informasi waktu yang digunakan siswa, pengelolaan pengajaran, 

pengelolaan aktivitas siswa, umpan balik dan tanggung jawab guru. 

Beberapa pertimbangan yang dapat dipakai dalam menyusun dan 

merancang program pendidikan jasmani, menurut  Soemosasmito (1988) 

antara lain adalah: (1) tujuan program harus sudah dirumuskan dengan 

jelas, dapat dijangkau dan dapat diukur; (2) tujuan tersebut harus sesuai 

dengan situasi kelas; (3) harus disiapkan alternatif program dan strategi 

belajar yang luwes; (4) untuk merangsang mengembangkan potensi 

siswa secara optimal dimasa kini dan masa mendatang, perlu digunakan 

pendekatan belajar mandiri (dengan arahan, kecepatan, dan kebebasan 

sendiri).  



 

 

 Bloom (1985) menyusun taksonomi tujuan pengajaran yang terdiri 

dari tiga kawasan yaitu: kawasan kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam 

dunia pendidikan, ketiga kawasan tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan, 

ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh, hanya saja persentase 

masing-masing kawasan yang dibutuhkan oleh masing-masing mata 

pelajaran memiliki titik tekan dan persentase yang berbeda-beda, sesuai 

dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran. 

 Dalam melihat profil guru pendidikan jasmani, dapat didekati 

melalui kinerja (unjuk kerja) yang ditampilkan. Ateng (1993), Soemargo, 

Tohar & Muhtar (1984), dan Mosston (1981) mengemukakan kinerja 

yang seharusnya ditampilkan guru pendidikan jasmani meliputi: 

berpakaian olahraga, memiliki suara yang memadai, menyusun satuan 

acara pelajaran, membariskan siswa sebelum pelajaran berlangsung, 

melakukan presensi, menginformasikan tujuan pengajaran, 

menginformasikan materi yang akan diajarkan, memimpin pemanasan, 

mendemonstrasikan materi yang akan diajarkan, menggunakan metode 

sesuai dengan tujuan, mengatur formasi siswa, menyajikan materi 

pelajaran dari yang paling sederhana, memperhatikan keselamatan siswa, 

menciptakan situasi belajar mengajar yang menyenangkan, 

memperhatikan pembagian giliran, melakukan bimbingan kepada siswa, 

menggunakan penguatan dengan tepat, memberikan koreksi secara 

individual, memimpin penenangan dan melakukan evaluasi kegiatan 

pada akhir kegiatan belajar mengajar. 

 Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara baik, menurut Bucher 

& Thanxton (1979) seorang guru pendidikan jasmani harus memiliki 

kualifikasi khusus sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ada empat 

aspek karakteristik yang harus dimiliki oleh guru pendidikan jasmani, 

yaitu kualifikasi fisik, kualifikasi sosial, kualifikasi emosional dan 

kualifikasi intelektual. Selanjutnya dikemukakan pendapat Gallup yang 

dikutip Bucher& Thanxton (1979) bahwa kualitas personal yang paling 

penting dan dibutuhkan oleh guru pendidikan jasmani meliputi: (1) 

berkomunikasi dengan baik; (2) disiplin; (3) memiliki kemampuan 

memotivasi siswa; (4) memiliki karakter moral yang esensial; (5) 

simpatik dan kasih sayang terhadap siswa; (6) memiliki dedikasi;, (7) 

berkepribadian; dan (8) berpenampilan menarik. 

Karakteristik dan penampilan guru pendidikan jasmani yang 

efektif, meliputi: (1) memiliki karakter profesional yang  terdiri dari; 



 

 

dedikasi, stabilitas emosi, perbedaan individu, pengetahuan, 

kepemimpinan, kepribadian, tertarik pada pengetahuan yang menunjang 

profesionalisasi; (2) memiliki karakter personal yang meliputi; 

berpenampilan menarik, memiliki kesehatan dan kesegaran fisik, kreatif, 

antusias, bersahabat, memiliki kesehatan yang tinggi, memiliki rasa 

humor, memiliki hubungan profesional, dan memiliki suara yang 

memadai; (3) berpenampilan yang berpusat pada tugas terdiri dari; 

keterampilan mengelola kelas dan lapangan, melaksanakan tugas utama 

di sekolah, melaksanakan tugas khusus di sekolah, bertanggung jawab 

terhadap masyarakat; dan (4) berpenampilan yang berpusat pada 

manusia, yang terdiri dari; kompetensi berinteraksi dengan orang lain, 

dan terampil berkomunikasi, yang meliputi; pendengaran, pemahaman, 

dan perhatian (Daughtrey & Lewis, 1979).  Selain itu, untuk mampu 

mengajar berbagai permainan dan aktivitas lain, guru pendidikan jasmani 

harus memiliki standar kemampuan gerak yang dapat diterima, dengan 

memiliki keterampilan yang lengkap hal tersebut akan berguna dan 

menunjang keberhasilan guru dalam mengajar (Bucher, 1983). 

Guru pendidikan jasmani yang melaksanakan tugasnya di sekolah, 

pada pelaksanaan proses belajar mengajar  menggunakan aktivitas fisik 

siswa sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Disini 

guru pendidikan jasmani memegang peranan penting, dimana 

kompetensi personal, sosial, dan profesional yang telah dimiliki seorang 

guru pendidikan jasmani dibutuhkan guna menunjang keberhasilan tugas 

yang dilaksanakan setiap hari.              

 Banyak nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat dikembangkan 

melalui partisipasinya dalam permainan dan aktivitas lain  dalam 

pendidikan jasmani. Ini adalah penting, oleh karena itu guru pendidikan 

jasmani harus menekankan pada fair play, sikap sportif, dan penilaian 

suara. Kepemimpinan siswa akan dikembangkan dengan mengenalkan 

pada penting dan tingginya nilai moral dan sosial. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah hasil evaluasi 

terhadap pembelajaran pendidikan jasmani yang dilakukan oleh 

mahasiswa PPL Program Studi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu 

Keolahragaan FIP UM?  Adapun tujuan penelitian adalah ingin 

memperoleh umpan balik tentang pembelajaran pendidikan jasmani yang 

dilakukan oleh mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu 



 

 

Keolahragaan FIP UM.  Sedangkan hasil penelitian ini diperlukan oleh 

Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM sebagai 

bahan pertimbangan dalam melakukan persiapan, menyusun matakuliah 

prasyarat PPL dan melakukan PPL kampus, sehingga selaras dengan 

kebutuhan sekolah.  

METODE 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif  

kuantitatif (Hasan, 2002), dengan tujuan untuk mendeskripsikan 

fenomena yang dilakukan mahasiswa Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan 

Ilmu Keolahragaan FIP Universitas Negeri Malang selama melakukan 

PPL di sekolah.  

Tempat penelitian ini adalah SMP dan SMA yang digunakan 

kegiatan PPL mahasiswa Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu 

Keolahragaan FIP Universitas Negeri Malang, dengan waktu penelitian 

bulan November 2006. 

Subjek penelitian adalah seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan 

Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP Universitas Negeri Malang, 

yang mengikuti PPL pada semester gasal tahun 2006/2007 dengan 

jumlah 65 mahasiswa. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah kuesioner (angket) yang dikembangkan oleh peneliti 

berdasarkan ruang lingkup penelitian, dan dikembangkan dengan 

menyusun kisi-kisi instrumen. Instrumen penelitian yang digunakan 

memiliki rentangan skor 1 sampai dengan 3, dengan jumlah butir 

masing-masing variabel adalah sebagai berikut: (1) persiapan 

pembelajaran 5 butir; (2) pelaksanaan pembelajaran 17 butir; dan (3) 

evaluasi pembelajaran 4 butir instrumen. Secara keseluruhan instrumen 

penelitian ini terdiri dari 26 butir instrumen. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket (Hasan, 2002), 

diberikan kepada seluruh guru pendidikan jasmani SMP dan SMA yang 

menjadi guru pamong mahasiswa PPL di sekolah. Beberapa 

pertimbangan angket harus diisi guru pamong adalah sebagai berikut: (1) 

guru pamong merupakan pendamping bagi mahasiswa PPL di sekolah, 

sehingga guru tersebut banyak mengetahui kapabilitas mahasiswa dalam 



 

 

menyusun persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi guru PPL; (2) guru 

pamong memiliki pengalaman yang cukup dalam mengajar pendidikan 

jasmani di sekolah, sehingga akan dapat memberikan penilaian yang 

benar dan objektif kepada mahasiswa PPL; dan (3) guru pamong sebagai 

pembina bagi mahasiswa PPL di sekolah akan menuntut standar tertentu 

sehingga kualitas lulusan akan tetap terjaga (terstandar).  Teknik analisis 

statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

statistik deskriptif dengan persentase (Sujana, 1990). 

HASIL 

Pelaksanaan PPL Mahasiswa di Sekolah 

Berdasarkan analisis butir soal dalam penelitian diperoleh data 

setiap variabel yang disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1   Pembelajaran Mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu 

Keolahragaan FIP UM 

Variabel 
Skor 

Terendah 

Skor 

Tertinggi 

Skor 

Maksimal 

Rerata 

Butir 

Rerata 

Total 
Persentase 

Persiapan 9 15 15 2,69 13,4 90% 

Pelaksanaan 28 50 56 2,38 38,08 79% 

Evaluasi 7 13 15 2,29 11,46 76% 

Variabel persiapan mengajar mahasiswa PPL Prodi Pendidikan 

Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM yang diukur dengan 5 butir 

instrumen dengan rentangan skor 1 sampai dengan skor 3, dengan skor 

maksimal seluruh butir instrumen 15, diperoleh skor terendah 9, skor 

tertinggi 15, dengan rata-rata 13,4 (90%). Variabel pelaksanaan mengajar 

mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan 

FIP UM yang diukur dengan 16 butir instrumen dengan rentangan skor 1 

sampai dengan skor 3, dengan skor maksimal seluruh butir instrumen 56, 

diperoleh skor terendah 28, skor tertinggi 50, dengan rata-rata 38,08 



 

 

(79%). Variabel evaluasi mengajar mahasiswa PPL Prodi Pendidikan 

Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM yang diukur dengan 5 butir 

instrumen dengan rentangan skor 1 sampai dengan skor 3, dengan skor 

maksimal seluruh butir instrumen 15, diperoleh skor terendah 7, skor 

tertinggi 13, dengan rata-rata 11,46 (76%). Sedangkan rata-rata 

persentase dari ketiga variabel tersebut sebesar 81%. 

Persiapan Pembelajaran Mahasiswa PPL 

Tabel 2   Persiapan Pembelajaran Mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani 

Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM  

Indikator Jumlah Rerata Persentase 

Pakaian olahraga 193 2,97 99% 

Rencana Pembelajaran 171 2,63 88% 

Silabus 172 2,65 88% 

Rubrik Penilaian 158 2,43 81% 

Tugas & tanggung jawab PPL 180 2,77 92% 

Berdasarkan data pada Tabel 2, variabel persiapan pembelajaran 

pendidikan jasmani mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan 

Ilmu Keolahragaan FIP UM dengan indikator pakaian olahraga dengan 

jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari 

responden dengan skor 193, rata-rata setiap butir instrumen 2,97, dengan 

persentase 99%. Pada indikator Rencana Pembelajaran dengan jumlah 

skor minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari 

responden dengan skor 171, rata-rata tiap butir instrumen 2,63, dengan 

persentase 88%. Pada indikator Silabus dengan jumlah skor minimal 65 

dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 

172, rata-rata tiap butir instrumen 2,65, dengan persentase 88%. Pada 

indikator Rubrik Penilaian dengan jumlah skor minimal 65 dan skor 

maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 158, rata-

rata tiap butir instrumen 2,43, dengan persentase 81%. Indikator tugas 

dan tanggung jawab PPL dengan jumlah skor minimal 65 dan skor 

maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 180, rata-

rata tiap butir instrumen 2,77, dengan persentase 92%. 



 

 

Berdasarkan data tersebut, maka persentase persiapan 

pembelajaran mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu 

Keolahragaan FIP UM dapat diketahui rata-rata sebesar 90%. 

Pelaksanaan Pembelajaran Mahasiswa PPL 

Tabel 3   Pelaksanaan Pembelajaran Mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani 

Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM  

 

Indikator Jumlah Rerata Persentase 

Waktu belajar efektif 144 2,22 74% 

Membariskan siswa 182 2,80 93% 

Melakukan presensi 177 2,72 91% 

Memimpin pemanasan 186 2,86 95% 

Pemanasan bervariasi 143 2,20 73% 

Demonstrasi materi 173 2,66 89% 

Metode dengan tepat 138 2,12 71% 

Formasi siswa tepat 150 2,31 77% 

Posisi guru tepat 155 2,38 79% 

Materi dari sederhana 159 2,45 82% 

Keselamatan siswa 171 2,63 88% 

PBM menyenangkan 142 2,18 73% 

Pembagian giliran 157 2,42 81% 

Bimbingan siswa 154 2,37 79% 

Penguatan secara tepat 117 1,80 60% 

Koreksi individual 127 1,95 65% 

Berdasarkan data pada Tabel 3, variabel persiapan pelaksanaan 

pembelajaran mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu 

Keolahragaan FIP UM dengan indikator waktu belajar efektif dengan 

jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari 

responden dengan skor 144, rata-rata tiap butir instrumen 2,22, dengan 

persentase 74%. Indikator membariskan siswa dengan jumlah skor 

minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden 

dengan skor 182, rata-rata tiap butir instrumen 2,80, dengan persentase 



 

 

93%. Indikator melakukan presensi dengan jumlah seluruh skor 

minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden 

dengan skor 172, rata-rata tiap butir instrumen 2,65, dengan persentase 

88%. Indikator memimpin pemanasan dengan jumlah skor minimal 65 

dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 

158, rata-rata tiap butir instrumen 2,43, dengan persentase 81%. 

Indikator pemanasan bervariasi dengan jumlah skor minimal 65 dan 

skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 146, 

rata-rata tiap butir instrumen 2,20, dengan persentase 73%. Indikator 

demonstrasi materi dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 

195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 173, rata-rata tiap 

butir instrumen 2,66, dengan persentase 89%. Indikator metode dengan 

tepat dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh 

jawaban dari responden dengan skor 138, rata-rata tiap butir instrumen 

2,12, dengan persentase 71%. Indikator formasi siswa tepat dengan 

jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari 

responden dengan skor 150, rata-rata tiap butir instrumen 2,31, dengan 

persentase 77%. Indikator posisi guru tepat dengan jumlah skor 

minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden 

dengan skor 155, rata-rata tiap butir instrumen 2,38, dengan persentase 

79%. Indikator materi dari sederhana dengan jumlah skor minimal 65 

dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 

159, rata-rata tiap butir instrumen 2,45, dengan persentase 92%. 

Indikator keselamatan siswa dengan jumlah skor minimal 65 dan skor 

maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 171, rata-

rata tiap butir instrumen 2,63, dengan persentase 88%. Indikator PBM 

menyenangkan dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 

diperoleh jawaban dari responden dengan skor 142, rata-rata tiap butir 

instrumen 2,18, dengan persentase 73%. Indikator pembagian giliran 

dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh 

jawaban dari responden dengan skor 157, rata-rata tiap butir instrumen 

2,42, dengan persentase 81%. Indikator bimbingan siswa dengan jumlah 

skor minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari 

responden dengan skor 154, rata-rata tiap butir instrumen 2,37, dengan 

persentase 79%. Indikator penguatan secara tepat dengan jumlah skor 

minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden 

dengan skor 117, rata-rata tiap butir instrumen 1,80, dengan persentase 



 

 

60%. Indikator koreksi individual dengan jumlah skor minimal 65 dan 

skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 127, 

rata-rata tiap butir instrumen 1,95, dengan persentase 65%.  

Berdasarkan data tersebut, maka persentase pelaksanaan 

pembelajaran mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu 

Keolahragaan FIP UM dapat diketahui rata-rata sebesar 79%. 

Evaluasi Pembelajaran Mahasiswa PPL 

Tabel 4   Evaluasi Pembelajaran Mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani   

Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM  

Indikator Jumlah Rerata Persentase 

Pelemasan 132 2,03 68% 

Evaluasi keseluruhan 139 2,14 71% 

Piket di sekolah 188 2,89 96% 

Mengerjakan tugas administrasi 185 2,85 95% 

Membina ekstra kurikuler olahraga 101 1,55 52% 

Berdasarkan data pada Tabel 4 variabel evaluasi pembelajaran 

mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan 

FIP UM dengan indikator pelemasan dengan jumlah skor minimal 65 

dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 

132, rata-rata tiap butir instrumen 2,03, dengan persentase 68%. 

Indikator evaluasi keseluruhan dengan jumlah skor minimal 65 dan 

skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 139, 

rata-rata tiap butir instrumen 2,14, dengan persentase 71%. Indikator 

piket di sekolah dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 

diperoleh jawaban dari responden dengan skor 188, rata-rata tiap butir 

instrumen 2,89, dengan persentase 96%. Indikator mengerjakan tugas 

administrasi dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 

diperoleh jawaban dari responden dengan skor 185, rata-rata tiap butir 

instrumen 2,85, dengan persentase 95%. Indikator membina ekstra 

kurikuler olahraga dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 

195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 101, rata-rata tiap 

butir instrumen 1,55, dengan persentase 52%.  



 

 

Berdasarkan data tersebut, maka persentase pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu 

Keolahragaan FIP UM dapat diketahui rata-rata sebesar 76%. 

BAHASAN 

Pelaksanaan PPL Mahasiswa di Sekolah 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata setiap butir 

instrumen pada tahap pembelajaran pendidikan jasmani yang dilakukan 

oleh mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu 

Keolahragaan FIP UM secara keseluruhan mulai tahap persiapan, 

pelaksanaan dan evaluasi diperoleh skor rata-rata sebesar 2,45 (81%). 

Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan persiapan 

pembelajaran yang dilakukan oleh 65 mahasiswa peserta PPL semester 

gasal tahun 2006/2007 dalam melaksanakan PPL sangat baik. Penilaian 

tersebut didasarkan pada instrumen penelitian yang diisi oleh guru 

pamong sebagai guru pendamping dalam pelaksanaan PPL di sekolah.  

Persiapan Pembelajaran Mahasiswa PPL 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata setiap butir 

instrumen pada tahap persiapan pembelajaran mahasiswa PPL Prodi 

Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM diperoleh rata-

rata skor sebesar 2,69 (90%) mendekati skor maksimal 3. 

Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan persiapan 

pembelajaran yang dilakukan oleh 65 mahasiswa peserta PPL semester 

gasal tahun 2006/2007 dalam melakukan persiapan pembelajaran sangat 

baik. Penilaian tersebut didasarkan pada instrumen penelitian yang diisi 

oleh guru pamong sebagai guru pendamping dalam pelaksanaan PPL di 

sekolah.  

Hampir setiap komponen pada tahap persiapan pembelajaran 

mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan 

FIP UM dapat dilakukan dengan baik, sehingga tahap ini perlu tetap 

dipertahankan dan dikoordinasikan dengan guru pamong, sehingga 

persiapan yang dilakukan selaras dengan kebutuhan sekolah. 



 

 

Pelaksanaan Pembelajaran Mahasiswa PPL 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata setiap butir 

instrumen pada tahap pelaksanaan pembelajaran mahasiswa PPL Prodi 

Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM diperoleh rata-

rata skor sebesar 2,38 (79%). 

Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa 65 mahasiswa 

peserta PPL semester gasal tahun 2006/2007 dalam melakukan 

pelaksanaan pembelajaran cukup baik. Penilaian tersebut didasarkan 

pada instrumen penelitian yang diisi oleh guru pamong sebagai guru 

pendamping dalam pelaksanaan PPL di sekolah.  

Komponen yang paling lemah pada bagian pelaksanaan 

pembelajaran mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu 

Keolahragaan FIP UM adalah memberikan penguatan dan melakukan 

koreksi secara individual. Ketiga komponen ini yang seharusnya 

memperoleh perhatian ketika dilakukan PPL kampus (PPL I), sehingga 

kelemahan yang ada dapat dikurangi, bahkan dihilangkan untuk PPL 

semester berikutnya.  

Evaluasi Pembelajaran Mahasiswa PPL 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata setiap butir 

instrumen pada tahap evaluasi pembelajaran mahasiswa PPL Prodi 

Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragan FIP UM diperoleh rata-

rata skor sebesar 2,29 (76%). 

Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh 65 mahasiswa peserta 

PPL semester gasal tahun 2006/2007 dalam melakukan evaluasi 

pembelajaran cukup baik. Penilaian tersebut didasarkan pada instrumen 

penelitian yang diisi oleh guru pamong sebagai guru pendamping dalam 

pelaksanaan PPL di sekolah.  

Komponen yang paling lemah pada bagian evaluasi adalah terkait 

dengan pembinaan kegiatan ekstra kurikuler melakukan cooling down. 

Mahasiswa sebelum melakukan PPL perlu melakukan observasi terhadap 

sekolah yang akan ditempati PPL, sehingga mahasiswa dapat mengetahui 

dengan tepat kegiatan ekstra kurikuler yang akan dibina.  



 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka diambil beberapa kesimpulan seperti berikut: (1) Secara 

keseluruhan pembelajaran pendidikan jasmani (persiapan, pelaksanaan 

dan evaluasi) yang dilakukan mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani 

Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM cukup baik; (2) Persiapan 

pembelajaran pendidikan jasmani yang dilakukan mahasiswa PPL Prodi 

Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM sangat baik; (3) 

Pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani yang dilakukan 

mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan 

FIP UM cukup baik; dan (4) Evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani 

yang dilakukan mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu 

Keolahragaan FIP UM cukup baik. 

Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka disarankan beberapa 

hal antara lain: (1) Mahasiswa perlu mempersiapkan diri secara matang 

sebelum mengikuti PPL, terutama terkait dengan persiapan 

mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan kebutuhan 

sekolah; (2) Penelitian ini baru mengambil responden guru pamong, 

perlu dukungan data dari mahasiswa PPL dan dosen pembimbing PPL, 

sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap dengan kualitas 

penelitian yang lebih mendalam; dan (3) Perlu dilakukan penelitian 

secara kontinyu terhadap kegiatan PPL Kampus (PPL I) sebagai data 

dukung untuk melengkapi informasi hasil penelitian ini, sehingga 

diperoleh data yang lebih banyak dan lebih akurat, sebagai dasar dalam 

mempersiapkan mahasiswa sebelum melaksanakan PPL ke sekolah. 
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Preferensi Mahasiswa terhadap Jalur Thesis 

dan Jalur Tugas Akhir di Jurusan Kerajinan 

STSI Padangpanjang 

M. Nasrul Kamal 

Abstract: This research aims at describing the configuration of 

students‘ interests with regard to two subjects which mark the 

culmination of their studies at the Crafting Department, STSI 

Padang Panjang. The research dealt with the extent to which the 

students tend to opt for thesis track or creative art project track. Of 

all students admitted and registred in 2003, 2004, 2005, 2006, the 

research took 65 students as the research subjects. The results 

show that the students tend to opt for thesis project slightly more 

than that of creative art.  

Key words: thesis track, creative art project, students‘ interest 

Pada tanggal 15 Juni 1999 ASKI Padangpanjang berubah bentuk menjadi 

STSI Padangpanjang diresmikan pada tanggal 4 Desember 1999 oleh 

Dikti Depdiknas Prof. Dr. Ir. Satriyo Sumantri Brojonegoro. Dalam rang-

ka menciptakan lulusan yang berkualitas, maka Sekolah Tinggi Seni 

Indonesia Padangpanjang telah berupaya menyusun program-program 

studi yang sesuai dengan pembangunan sumber daya alam dan manusia, 

dengan harapan para lulusan STSI Padangpanjang mampu berkompetisi 

untuk mendapatkan lapangan kerja. Para mahasiswa selalu melakukan 

berbagai aktivitas dan kreativitas seni dalam rangka menantang masa 

depan yang semakin sulit,  sehubungan era-globalisasi dapat menjanjikan 

prospek  yang  positif  bagi  sarjana seni STSI Padangpanjang pada masa 

yang akan mendatang (Buku Pedoman STSI Padangpanjang 2000/ 

2001:5). 

M. Nasrul Kamal adalah dosen Jurusan Seni Rupa FBS Universitas Negeri Padang 



 

 

STSI Padangpanjang salah satu lembaga pendidikan tinggi dibidang seni 

yang terdapat diluar Jawa, dan Bali. Sudah barang tentu STSI ini 

bertugas menggali, membina, dan mengembangkan seni budaya rumpun 

melalu, dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai spektrum 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dapat mengembangkan 

profesional, personal, dan sosial. Jurusan seni kriya STSI Padangpanjang 

bertujuan untuk mengembangkan ilmu, teknologi, seni, profesional dan 

dibidang penelitian, pengajaran maupun penulisan ilmiah. Secara khusus 

bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi profesional 

dan berwenang penuh dalam bidang seni kriya. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, mahasiswa diwajibkan mengikuti lima kelompok mata kuliah, 

yaitu: Mata kuliah penunjang keahlian (MPK), mata kuliah keahljan 

(MKK), mata kuliah besik (MKB), mata kuliah penunjang besik (MPB), 

dan mata kuliah besik bebas (MBB). Mata kuliah dasar umum, mata 

kuliah bidang keahlian, mata kuliah besik, dan mata kuliah pilihan. Mata 

kuliah dibidang studi terdiri dari sub-kelompok teori dan praktek, dan 

kedua subkelompok tersebut, persentase kuliah praktek lebih banyak 

daripada kuliah teori, kira-kira 40% berbanding 60%. 

 Proses belajar mengajar yang dilaksanakan lebih menjurus pada 

penugasan, baik penugasan teori maupun penugasan praktek. Karena 

penyelesaian program studi S-1 di jurusan seni kriya ada dua pilihan 

adalah jalur skripsi dan karya seni. Untuk itu, jurusan seni kriya tidak 

hanya menghasilkan lulusan yang terampil dalam berkarya seni, tetapi 

juga terampil dalam membuat karya ilmiah. Mahasiswa diharapkan tidak 

hanya bisa membuat karya seni tetapi juga dapat memberi argumen yang 

kuat berdasarkan teori-teori yang mendukung dan bisa menuangkan 

dalam bentuk karya tulis ilmiah. Namun apakah mutu bidang studi yang 

dimiliki lulusan jurusan seni kriya sudah relevan dengan kebutuhan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

 Pada jalur skripsi, mahasiswa dituntut untuk membuat sebuah 

karya tulis ilmiah, yang mana proses berfikir ilmiah ini menempuh 

Iangkah-langkah tertentu yang sangat penting diperhatikan adalah tiga 

unsur pokok yakni, pengajuan masalah, perumusan hipotesis dan 

verifikasi data, Sudjana (1987:5). Menurut Hardjodipuro (1982) dalam 

Usman (1994:23) bahwa karya ilimiah tersebut mempunyai 4 unsur 

prinsip ilmiah, yaitu: (1). Prinsip objektif; (2) Prinsip empiris; (3) Prinsip 

dan dedukatif; dan (4) Prinsip kestabilan rasio. Jadi pada jalur skripsi ini 



 

 

mahasiswa dituntut mampu melaksanakan penelitian di bidang seni kriya 

atau seni rupa dengen prosedur, menulis proposal, seminar proposal, 

melaksanakan penelitian, menulis laporan penelitian berdasarkan prinsip-

prisip ilmiah, dan melaksanakan ujian, dibawah bimbingan dua orang 

dosen pembimbing. Pada jalur skripsi mahasiswa dituntut untuk 

membuat karya tulis yang umumnya berdasarkan atas bahan-bahan 

bacaan atau observasi lapangan. Untuk itu mahasiswa yang mengambil 

jalur skripsi ini harus ditunjang oleh keterampilan menulis, kebiasaan 

membaca, kecepatan dalam menalar, kebiasaan meneliti, dan didukung 

oleh pengetahuan teori tentang seni rupa. 

 Jumlah tamatan jurusan seni kriya yang mengambil jalur tugas 

akhir skripsi dan tugas akhir karya seni dapat dilihat pada Tabel 1 

berikut. 

Tabel 1  Tamatan Jurusan Seni Kriya yang Mengambil jalur Tugas Akhir Skripsi  

dan Tugas Akhir Karya Seni 

No Periode Wisuda Skripsi Karya Seni 

1 Desember 2002 9 orang  4 orang 

2 Juni 2003 5 orang  6 orang 

3 Desember 2003 10 orang 9 orang 

4 Juni 2004 1 orang 2 orang 

5 Desember 2004 11 orang 7 orang 

6 Juni 2005 12 orang 15 orang 

7 Desember 2005 10 orang 9 orang 

8 Juni 2006 5 orang 8 orang 

9 Desember 2006 7 orang 15 orang 

 Jumlah  70 orang 75 orang 

 

 

 Dari data di atas terlihat bahwa mahasiswa jurusan seni kriya STSI 

Padangpanjang sangat sedikit sekali yang memilih jalur skripsi 



 

 

dibandingkan dengan jalur karya seni dalam penyelesaian program S-1. 

Dengan demikian apa yang diharapkan jurusan seni kriya untuk 

menghasilkan mahasiswa yang terampil dalam berkarya ilmiah belum 

tercapai. Untuk membuktikan berminat atau tidaknya mahasiswa 

terhadap jalur skripsi maka ada perlu diadakan penelitian. 

 Pada jalur karya seni, mahasiswa dituntut mendalami bidang-

bidang khusus seni rupa yang bisa dipilih adalah karya seni kriya. Seni 

murni adalah karya seni yang dilandasi oleh penyaluran ekspresi dan 

imajinasi seseorang tanpa didasari oleh ketentuan-ketentuan yang 

mengikat seseorang untuk berkarya, seperti seni lukis, seni grafis dan 

seni patung. Karya disain adalah karya seni yang didasari oleh ketentuan-

ketentuan yang mengikat sesuai dengan permintaan orang lain atau 

pemesan. Seperti desain sablon, disain logam, disain eksterior, dan 

diskomvis. Sedangkan karya kriya adalah karya seni kerajinan tangan 

yang telah diaplikasikan dengan unsur-unsur desain dan seni murni, 

seperti seni ukir, seni anyam, tekstil, dan keramik. 

 Minat mahasiswa yang memilih karya seni dituntut menguasai 

keterampilan pada bidang-bidang yang spesifik dalam seni rupa. 

Prosedur yang dilalui adalah pengajuan proposal, seminar proposal, 

pembuatan karya, pameran, penulisan laporan tentang teori-teori yang 

melandasi konsep dalam berkarya, dan ujian komprehensif di bawah 

bimbingan dua orang dosen pembimbing. 

 Dengan adanya kedua pilihan ini memberi kesempatan pada 

mahasiswa untuk memilih salah satu jalur. Sudah barang tentu, bagi 

mahasiswa yang lebih menguasai bidang teori akan cenderung memilih 

jalur skripsi, sedangkan mahasiswa yang lebih menguasai bidang-bidang 

praktek, akan cederung memilih jalur karya seni. 

 Selain dari penguasaan materi pendukung di atas, mahasiswa 

memilih salah satu dan kedua jalur ini juga dipengaruhi oleh minat. 

Apakah mereka meminati jalur skripsi atau karya seni. Oleh karena 

minat merupakan salah satu faktor pendorong yang yang membuat 

seseorang memberi perhatian terhadap suatu objek, peristiwa atau 

kegiatan, (Sarwono 2982) dalam Miswanto 1988:86). Berdasarkan uraian 

di atas, penelitian tentang minat mahasiswa terhadap jalur skripsi dan 

jalur karya seni perlu dilakukan, untuk mengetahui sejauh mana kedua 

jalur tersebut diminati mahasiswa. Tinggi atau rendahnya minat pada 

masing-masing jalur ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal 



 

 

maupun eksternal. Secara eksplisit permasalah penelitian ini 

dideskripsikan dalam identifikasi masalah. Sesuai dengan masalah yang 

diteliti minat mahasiswa terhadap jalur karya seni dan jalur skripsi, hal 

tersebut Buchari (1980:76) ―minat adalah kesadaran sesorang bahwa 

suatu objek, suatu soal, atau suatu stuasi yang mengandung sangkut paut 

dengan diri seseorang‖. Minat harus dipandang sebagai suatu sambutan 

yang sadar, kalau tidak demikian minat itu tidak mempunyai arti sama 

sekali. Berangkat dari pokok pikiran di atas, minat timbul karena 

kesadaran akan suatu objek yang mengandung sangkut-pautnya dengan 

dirinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa objek dapat 

mendorong timbulnya minat, atau dengan kata lain minat timbul melalui 

rangsangan suatu objek dan kesadaran objek tersebut dibutuhkan. 

Sarwono (1982:25) dalam Miswanto (1988:86) minat adalah suatu 

dorongan yang membuat seseorang memberi perhatian pada objek, orang 

atau peristiwa tertentu dengan menyampingan hal-hal lain. 

 Persoalan yang muncul sebagaimana tergambar dalam uraian di 

atas nyata bahwa minat mahasiswa dapat ditumbuhkan dengan 

pengadaan bahan bacaan yang sesuai menurut selera mereka. Minat 

adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau 

aktifitas tanpa ada yang menyuruh. Pada dasarnya minat adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu 

diluar diri semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut, semakin 

besar minat (Slameto, 1988:182). Suatu minat dapat diekspresikan 

melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa seseorang lebih 

menyukai suatu hal dari pada lainnya, dapat pula dimanifestasikan 

melalui partisipasi dalam suatu aktifitas. Seseorang yang memiliki minat 

terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang 

lebih besar terhadap subjek tersebut Hilgard (Slameto, 1988:58) memberi 

rumusan tentang minat sebagai “interest is persisting tendency or 

content”. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan 

terus menerus yang disertai dangan rasa senang. 

 Jadi berbeda dengan perhatian, karena perhatian sifatnya 

sementara (tidak dalam waktu yang lama) dan belum diikuti dengan 

perasaan senang. Sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan senang 

dan dari situ diperoleh kepuasan. Minat tidak dibawa sejak lahir 

melainkan diperoleh kemudian minat terhadap sesuatu dipelajari dan 



 

 

mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. Jadi minat terhadap 

sesuatu merupakan hasil belajar dan menyokong belajar selanjutnya. 

Walaupun minat terhadap sesuatu hal tidak merupakan hal yang hakiki 

untuk mempelajari hal tersebut, asumsi umum menyatakan bahwa minat 

akan membantu seseorang mempelajarinya. 

METODE 

 Penelitian dilaksanakan dengan mempergunakan rancangan 

penelitian ini mencoba membandingkan atara dua variabel. Oleh karena 

itu penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif komparatif 

sebagaimana yang dijelaskan oleh All yang dikutip oleh Najmi (1994:30) 

bahwa: penelitian deskriptif komparatif adalah penelitian dengan 

menggunakan metode studi perbandingan dilakukan degan cara 

membandingkan persamaan dan perbedaan berbagai fenomena. 

 Dari kutipan dapat diambil pengertian bahwa penelitian deskriptif 

komparatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk mengumpulkan 

informasi mengenai persamaan atau perbedaan suatu gejala atau keadaan 

tertentu, apa adanya sewaktu penelitian dilakukan. Tipe penelitian ini 

dipilih atas dasar pertimbangan bahwa variabel minat dalam penelitian 

ini sangat penting untuk mengetahui berapa besar minat mahasiswa 

terhadap jalur skripsi dan jalur karya seni. Jalur mana yang lebih 

diminati oleh mahasiswa jurusan seni kriya ini. Pada penelitian ini terdiri 

atas dua variabel yaitu minat terhadap jalur skripsi dan minat jalur non 

skripsi atau karya seni. 

 Subjek penelitian ini mahasiswa program S-1 jurusan seni kriya 

SISSI Padangpanjang, tahun 2002, 2003, 2004 , 2005, dan 2006. yang 

mempunyai kondisi spesifik seperti kurikulum yang sama, dan jurusan 

yang sama, dan jumlah sks yang ditabung telah memenuhi syarat untuk 

mengambil salah satu dari kedua jalur yang ditawarkan, serta yang 

terdaftar di BAAK pada semester Januari--Juli 2006, dengan rincian 

sebagai berikut. 

 

 

 
 



 

 

No Tahun Akademik Jumlah Mahasiswa 

1. 2002/2003 50 Orang 

2 2003/2004 42 Orang 

3 2004/2005 40 Orang 

4 2005/2006 31 Orang 

 Jumlah  163 Orang 

 Penelitian ini memiliki dua variabel atau dua aspek yang diukur, 

yaitu minat terhadap jalur skripsi dan minat terhadap jalur karya seni. 

Dengan demikian tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan minat mahasiswa atau untuk membanding minat 

mahasiswa terhadap kedua jalur tersebut, tanpa mengikatnya dengan 

hasil belajar, jenis kelamin, usia dan lain-lain. 

 Minat terhadap jalur skripsi adalah suatu gejala psikis yang 

menunjukkan kesenangan dan kesukaan mahasiswa pada jalur skripsi di 

dalam penyelesaian progran S-1 di jurusan seni kriya STSI 

Padangpanjang. Indikator pada aspek ini diambil berdasarkan sub-sub 

variabel yaitu perasaan senang terhadap aktivitas atau kegiatan dalam 

jalur skripsi, upaya yang dilakukan, keterlibatan dalam kegiatan menulis 

dan rasa ingin tahu. Indikator-indikator tersebut adalah: (1) Perasaan 

suka dan senang; (2) Upaya yang dilakukan; (3) Keterlibatan; dan (4) 

Rasa ingin tahu. Minat terhadap jalur karya seni adalah gejala psikis 

yang menunjukkan kesenangan atau kesukaan mahasiswa terhadap jalur 

karya seni di dalam penyelesaian progran S-1 dengan gejala aktivitas 

atau hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, juga memberikan perhatian 

yang lebih besar pada jalur tersebut daripada jalur skripsi, sehingga dapat 

dipastikan mahasiswa tersebut sangat berminat pada jalur karya seni ini. 

Indikator pada aspek ini diambil berdasarkan sub-sub variabel yang 

terdapat di dalamnya yaitu: peranan suka dan senang terhadap kegiatan 

atau aktivitas dalam jalur karya seni, upaya yang telah dilakukan, 

keterlibatan dalam kegiatan berkarya seni, dan rasa ingin tahu. Indikator-

indikatornya adalah sebagai berikut: (1) Dalam kegiatan membaca; (2) 



 

 

Dalam kegiatan berkarya seni; (3) Dalam kegiatan diskusi; (4) Berlatih 

dalam berkarya; (5) Aktivitas yang telah dan sedang dilakukan; dan (6) 

Upaya dalam informasi, dan belajar membuat sesuatu yang baru. 

HASIL 

 Dari jumlah subjek penelitian sebanyak 92 orang diambil untuk uji 

coba instrumen sebanyak 14 orang dan tinggal 78 orang. Dan sisa ini 

diperkirakan yang dapat ditemui sebanyak 65 orang, karena sebagian 

besar dari mahasiswa tahun 2003/2004 sedang melaksanakan KKN 

diluar kota. Dari 65 orang ini diperkirakan yang dapat mengembalikan 

angket sebanyak 90%, kemudian diperkirakan pula sebanyak 10% dan 

lembaran angket ini tidak memenuhi syarat untuk dianalisis. Artinya 

yang memenuhi syarat untuk dianalisis kurang lebih 50 orang. 

 Analisa data adalah untuk menguji hipotesis digunakan teknik 

analisis data uji-t, namun sebelum menggunakan analisis tersebut, 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas sebagai 

persyaratan dalam penggunaan rumus uji-t ini. 

 Untuk uji reliabilitas ubahan minat terhadap jakur skripsi, dengan 

subjek uji coba sebanyak 14 orang dengan jumlah item 37 butir, 

diperoleh ―r‖ hitung sebesar 0,8977. r-hitung kemudian dikonsultasikan 

dengan r-tabel product moment. Pada taraf signifikan 0,05 dengan N 

sebesar 14, ditemukan nilai r-tabel sebesar 0,4973. Sedangkan pada taraf 

signifikan 001 ditemukan nilai r-tabel sebesar 0,6226. dari hasil ini dapat 

diambil keputusan bahwa kelompok item pertama ini mempunyai tingkat 

realiabilitas yang tinggi. 

 Untuk uji realiabilitas jalur karya seni dengan subjek uji 

sebagnyak 14 orang dan jumlah item 34 butir, diperoleh harga r-hitung 

sebesar 0,9526. harga tersebut dikonsultasikan dengan r-tabel product 

moment. Pada taraf signifikansi 0,05 dengan N sebesar 14 ditemukan 

nilai r-tabel sebesar 0,4973, dan pada taraf signifikansi 0,01 sebesar 

0,6226. Dari hasil ini minat terhadap jalur karya seni mempunyai tingkat 

reliabilitas yang sangat tinggi. 

 



 

 

BAHASAN 

 Hasil analisa data yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan dan minat mahasiswa terhadap jalur skripsi 

dan jalur karya seni. Hal ini dilihat dari masing-masing jalur, dimana 

jalur karya seni adalah 137,40 sedangkan jalur skripsi 128,93, Ini berarti 

minat mahasiswa terhadap jalur karya seni lebih tinggi jika dibanding 

dengan minat mahasiswa terhadap jalur skripsi. Hasil pengujian hipotesis 

yang menggunakan uji-t juga menunjukkan hal yang sama. 

 Berdasarkan hasil distribusi frekuensi diketahui bahwa pada jalur 

skripsi (5%) yang dikategorikan ―sangat berminat‖. Sementara pada jalur 

karya seni terdapat (17%) yang dikategorikan sangat berminat. Untuk 

kategori: berminat‖ untuk masing-masing jalur, ternyata jalur skripsi 

(75%) dan jalur karya seni (77%). Adapun untuk kategori ―ragu-ragu‖ 

pada jalur skripsi terdapat (17%), dan jalur karya seni sebanyak (6%). 

Kemudian untuk kategori ―tidak berminat‖ pada jalur skripsi terdapat 

(3%), sedangkan pada jalur karya seni tidak ditemui. Demikian juga 

―sangat tidak berminat‘ tidak ditemui pada kedua jalur. Dari pengolahan 

data skor mentah menjadi skor rata-rata, setelah dibagi dengan jumlah 

item dan masing-masing jalur, diketahui bahwa untuk kategori sangat 

berminat pada kelompok minat terhadap jalur skripsi lebih rendah 

dibandingkan dengan rata-rata minat terhadap jalur karya seni, rata-rata 

tertinggi pada jalur skripsi adalah 4,76, sedangkan rata-rata tertinggi 

pada jalur karya seni 5,00. 

 Dilihat dari skor rata-rata yang didapatkan, secara umum 

mahasiswa menyukai kedua jalur tersebut, hal ini terlihat pada 

perbandingan skor dari kedua jalur pada masing-masing responden, 

banyak yang selisihnya tidak terlalu menyolok, namum perbedaan tetap 

ada. Jalur skripsi lebih ditekankan pada pengetahuan yang bersifat teori, 

proporsinya jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan matakuliah 

praktek. Pada jalur skripsi ini dituntut lebih banyak kegiatan: (1) 

Membaca, baik buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan ilmiah, 

jurnal dan dapat membantu dalam penulisan skripsi; (2) Berlatih menulis 

karya ilmiah, baik itu berupa makalah, laporan penelitian atau karya 

ilmiah lainnya; (3) Mengikuti diskusi atau seminar yang bersifat ilmiah; 

(4) Ada upaya mencapai tujuan tersebut, dari hasil penelitian ini dapat 

dilihat kadar minat dari respoden cenderung lebih rendah jika 



 

 

dibandingkan dengan kadar minat terhadap aktifitas-aktifitas di jalur 

karya seni yang meliputi kegiatan berkarya seni, dan mempelajari buku 

yang ada kaitannya dengan proses berkarya, mencari ide-ide baru, dan 

alternatif bentuk-bentuk karya seni yang baru, baik dan buku-buku, 

bentuk katalog, reproduksi karya-karya seniman terkenal, pameran-

pameran seni rupa, sanggar-sanggar seni rupa, dan lain-lain. 

 Sementara pada jalur karya seni mahasiswa dituntut untuk 

menguasai keterampilan dan kemampuan dalam berkarya seni rupa. 

Bentuk karya seni yang dapat diajukan sebagai karya seni dapat 

berbentuk karya seni kriya yang diminatinya. Kemudian karya yang telah 

selesai dipamerkan dan dilanjutkan dengan ujian laporan karya seni. 

 Tinggi kadar minat mahasiswa terhadap jalur karya seni 

disebabkan karena proporsi matakuliah praktek jauh lebih besar daripada 

jalur skripsi kira-kira 60% berbanding 40%. Hal ini menyebabkan 

perhatian mahasiswa lebih banyak terserap untuk kegiatan praktek. 

Sementara mata kuliah teori sering terabaikan. Jadi, karena mahasiswa 

jurusan seni STSI Padangpanjang lebih sering bergelut dengan mata 

kuliah praktek, dan merasakan bahwa itu merupakan suatu aktifitas yang 

menyenangkan, maka dalam penyelesaian program S-l mereka lebih 

cenderung memilih jalur yang bersifat praktek, yakni jalur karya seni 

dibandingkan dengan jalur skripsi. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

 Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa (1) rata-

rata skor data yang dianalisis menunjukkan bahwa minat mahasiswa 

jurusan seni kriya STSI Padangpanjang terhadap jalur skripsi cederung 

rendah; (2) berdasar teknik analisis uji-t yang dilakukan untuk menguji 

hipotesis yang dilakukan, untuk melihat minat mahasiswa terhadap jalur 

skripsi dan jalur karya seni dalam penyelesaian program S-1 di jurusan 

seni kriya STSI Padangpanjang, dapat diketahui bahwa minat mahasiswa 

jalur karya seni cederung lebih tinggi; (3) minat mahasiswa jurusan seni 

kriya STSI Padang Padang dalam penyelesaian program strata satu 

cenderung lebih tinggi pada jalur karya seni daripada jalur skripsi; dan 

(4) terdapat hubungan positif yang signifikan antara jalur skripsi dan 



 

 

jalur karya seni, cenderung menunjukkan yang memilih jalur karya seni 

Iebih tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan skor rata-rata 5.00 adalah jalur 

karya seni, sedang minat memilih jalur skripsi skor rata-rata 4,76. 

Saran 

 Oleh karena itu disarankan perlu adanya upaya terprogram dan 

dosen dan pimpinan jurusan untuk meningkatkan minat mahasiswa 

terhadap jalur skripsi untuk masa yang akan mendatang dan para dosen 

pembimbing, diharapkan supaya lebih mempermudah mahasiswa dalam 

proses pembuatan skripsi ataupun karya seni, dan tidak terlalu berbelit-

belit dalam konsultasi atau pembimbingannya serta diminta untuk 

memberikan bimbingan-bimbingan yang tidak mematikan kreatifitas 

mahasiswa dalam berkarya. 
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Pengembangan Materi Program Instruksional 

Sebagai suatu Perangkat Pembelajaran 

Kooperatif dalam Upaya Meningkatkan 

Penguasaan Konsep Matematika 

pada Perkuliahan MAU4O9 

Teori Bilangan 

Darmawan Satyananda 

Santi Irawati 

Abstract: This research reports on the implementation of 

cooperative-based teaching learning instruction, particularly, that 

using ―Student Team Achievement Division‖ (STAD) teaching-

learning model. The research took students of the Mathematics 

Education Program. Department of Mathematics, Faculty of 

Mathematics and Science, State University of Malang as the 

research subjects. The subjects were those undertaking the course 

unit of ―Number Theory‖ in the 2006/2007 academic year. The 

results show some improvement of the students‘ learning gain, 

that is, by 48.03%.  

Key words: Student Team Achievement Division‖ (STAD) 

teaching-learning model, number theory, mathematics 

Upaya di berbagai layanan pembelajaran yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan belajar mahasiswa secara optimal merupakan 

salah satu tujuan pendidikan matematika di perguruan tinggi. Oleh 

karena itu kurikulum pembelajaran haruslah disusun secara terencana 

dan terstruktur berdasarkan kemampuan bernalar mahasiswa (Nakano: 

2000). 

Darmawan Satyananda dan Santi Irawati adalah dosen Jurusan Matematika FMIPA 

Universitas Negeri Malang 



 

 

Juga dikemukakan oleh Nababan (2000) bahwa kurikulum hendaknya 

menunjang pelaksanaan perkuliahan antara lain dengan menjaga mutu 

pembelajaran dan proses pembelajaran, menumbuhkan kemampuan dan 

keterampilan umum seperti kemampuan berkomunikasi, berargumentasi, 

dan bekerjasama. 

 Pada dasarnya sebelum memahami suatu konsep yang abstrak, 

seorang siswa perlu belajar melalui contoh-contoh konkret dahulu 

sebagai visualisasi dari konsep tersebut dengan harapan konsep abstrak 

yang dipelajari dapat dipakai untuk mempelajari arti konsep lain di 

tingkat selanjutnya. Dikemukakan oleh Soedjadi (1993), bahwa beberapa 

konsep Matematika yang didefinisikan secara abstrak di jenjang 

perguruan tinggi, ternyata secara sederhana pengertiannya telah 

dikenalkan di jenjang pendidikan sebelumnya. Namun pada Matematika 

di tingkat sekolah dasar dan menengah, siswa lebih terfokus mempelajari 

teknik-teknik manipulatif dalam menyelesaikan masalah matematika. 

 Dari beberapa penelitian di bidang matematika (Carlson, 1996; 

Vermeulen, 2000; Shahvarani, 2000), terungkap bahwa tingkat 

pemahaman mahasiswa terhadap konsep aljabar masih rendah dan ini 

diperparah dengan tidak adanya usaha mereka untuk memperbaiki 

pencapaian hasil belajar. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Parta (2002) di UM, terungkap bahwa sangat banyak kendala yang 

muncul dan saling terkait yaitu antara lain mahasiswa tidak mampu 

―membaca‖ buku teks, tidak mampu mengikuti alur formal dalam 

menyelesaikan soal, kemampuan abstraksi mahasiswa yang rendah, tidak 

mampu merumuskan formulasi matematis dari soal-soal problem-

solving. Beberapa temuan yang perlu diperhatikan yaitu adanya 

kelemahan mahasiswa dalam hal mengingat definisi, konsep dan teorema 

baru. Hal ini antara lain disebabkan oleh banyaknya definisi dan teorema 

yang harus mereka pelajari atau hafalkan dari setiap matakuliah yang 

diikuti. 

Salah satu tujuan program pendidikan matematika di perguruan 

tinggi adalah mengupayakan berbagai layanan pembelajaran yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan belajar mahasiswa secara 

optimal. Konsep Matematika di tingkat sekolah dasar dan menengah 

terfokus pada mempelajari teknik-teknik manipulatif dalam 

menyelesaikan masalah Matematika. Keterbatasan ini tidaklah cukup 

untuk mempelajari Matematika di tingkat perguruan tinggi (Irawati, 



 

 

2001) dan berdampak pada banyaknya siswa yang mengalami kesulitan 

belajar di perguruan tinggi yang menuntut mereka untuk berpikir 

deduktif-aksiomatik secara cermat dan akurat (As‘ari, 2002). Dari 

‘beberapa penelitian yang dilakukan (Sardi 2000, dan Samyoeto 2000), 

terungkap beberapa fakta penyebabnya yaitu mahasiswa belum terlatih 

untuk membaca buku, belum mampu berpikir rigorous, analitis dan 

sistematis, belum mampu bekerja mandiri, serta mengkomunikasikan 

idenya. 

Matakuliah MAU4O9 teori bilangan merupakan salah satu mata 

kuliah kelompok bidang Aljabar dimana dalam proses pembelajarannya 

menuntut pemikiran deduktif-aksiomatik yang cermat dan akurat. Mata 

kuliah Teori Bilangan merupakan Mata kuliah wajib yang disajikan pada 

semester keempat untuk prodi Matematika dan merupakan prasyarat 

untuk mata kuliah selanjutnya pada kelompok bidang Aljabar yaitu 

Struktur Aljabar I, Struktur Aljabar II, Teori Gelanggang, dan Teori 

Modul. Jika pada tiga semester pertama perkuliahan, proses 

pembelajarannya masih dominan pada penyelesaian masalah matematika 

yang bersifat komputasi dan manipulatif, pada semester-semester 

berikutnya mata kuliah yang disajikan menuntut mahasiswa untuk 

menyelesaikan masalah matematika yang mencakup bukti-bukti teorema 

dan argumentasi yang lebih rigorous (ketat). Jadi dapat disimpulkan 

mata kuliah teori bilangan merupakan mata kuliah transisi dari proses 

belajar yang hanya mengasah kemampuan manipulatif dan praktikal ke 

jenjang yang lebih bersifat teoritis dan konseptual dengan penekanan 

pada aspek analisis dengan argumentasi. 

Dari hasil pengamatan selama membina perkuliahan teori 

bilangan, tampak bahwa mahasiswa belum terbiasa bekerjasama (tingkat 

ketergantungan pada teman dan dosen masih tinggi) yang mengakibatkan 

perkuliahan tidak dapat berjalan dengan maksimal dari segi cakupan 

materi perkuliahan, serta kelambanan proses belajar mengajar akibat 

ketidaksiapan mahasiswa di kelas. Dengan adanya fakta-fakta tersebut, 

perlu kiranya dilakukan upaya inovatif untuk membantu mahasiwa untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menyikapi 

dan memahami materi matematika. Beberapa alternatif metode 

pembelajaran perlu diupayakan untuk mendapatkan hasil yang optimal 

(Kagesten: 2000). 

 



 

 

Dikemukakan oleh Ariyanto (2001) bahwa kurikulum haruslah 

sesuai dengan dinamika jaman dan mampu mengantar peserta didik 

memiliki: (1) kemampuan akademik, yang berarti dengan pengetahuan 

dan keterampilannya, peserta didik mampu menjawab tantangan dan 

mengatasi persoalan hidup secara independen dan bertanggungjawab; 

dan (2) kemampuan okupasional yang memungkinkan peserta didik 

memiliki kesiapan dan adaptif terhadap dunia kerja, bahkan mampu 

memberi kontribusi bagi terciptanya variasi dan inovasi jenis pekerjaan 

dalam masyarakat. Sedangkan Bank Dunia mensyaratkan bahwa sistem 

pendidikan suatu negara dikatakan baik bila: (1) kurikulum bersifat 

lentur dan adaptif terhadap perubahan; (2) kurikulum berkontribusi pada 

pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan (3) kurikulum 

memenuhi sejumlah kompetensi guna menjawab tuntutan dan tantangan 

arus globalisasi. 

Metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan 

konstruktivis banyak diterapkan di beberapa negara (NCTM, 1990; 

Wheatley, 1991; dan Saito, 2000). Pada metode ini, guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk membangun sendiri pengetahuan yang 

didapat berdasarkan pengetahuan awal dari hasil berinteraksi dengan 

sekolah dan lingkungan. Beberapa hasil penelitian mengungkapkan 

bahwa pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis dapat 

meningkatkan kebermaknaan pemahaman siswa terhadap matematika 

(Hudojo, 1998; dan Wheatley, 1991). Salah satu metode pembelajaran 

berdasarkan pendekatan konstruktivis adalah metode belajar kooperatif 

(cooperative learning), dimana sejumlah siswa dikelompokkan untuk 

belajar bersama, menyelesaikan tugas, memecahkan suatu masalah, 

maupun mencapai tujuan bersama. Metode pembelajaran dengan 

pendekatan konstruktivis ini, disamping memberikan keuntungan bagi 

aspek kognitif siswa, juga bermanfaat bagi aspek afektif, “emotional 

intelligence”, dan aspek psikomotorik (As‘ari, 2002). Beberapa metode 

belajar kooperatif yang dikembangkan dan diterapkan di beberapa negara 

(As‘ari, 2002) adalah sebagai berikut. 

 

1. STAD (Student Teams-Achievement Division) 

 Siswa dibagi dalam kelompok kecil 3-4 orang/kelompok. Anggota 

kelompok dipilih secara heterogen dari segi kepandaian, jenis kelamin 

atau latar belakang etnis. Setelah guru memberi pelajaran, siswa 



 

 

diminta mengerjakan tugas kelompok (sesama teman diskusi saling 

membantu memahami konsep dan menyelesaikan tugas bersama). 

Kemudian diberikan kuis individu untuk mengukur keberhasilan 

masing-masing anggota tim/kelompok (nilai kuis individu 

menentukan keberhasilan timnya). Tiap periode tertentu dievaluasi 

perolehan skor setiap tim untuk diberi penghargaan. Model 

pembelajaran ini bertujuan untuk memotivasi siswa dalam upaya 

saling membantu teman untuk menguasai materi pelajaran. 

2. TGT (Teams-Games-Tournaments) 

 Model ini merupakan pengembangan model STAD dimana setiap 

kelompok berkompetisi dalam suatu lomba dengan menampilkan 

masing-masing anggota tim melawan anggota tim lainnya yang 

mempunyai kemampuan awal sebanding. Nilai setiap anggota tim 

diakumulasikan menjadi nilai tim untuk menentukan peringkat 

keberhasilan masing-masing tim pada setiap periode tertentu. 

3. TAI (Team Assisted Individualization or Team Accelerated 

Instrawtion) 

  Model ini dirancang untuk menggabungkan insentif motivasional dari 

penghargaan kelompok dengan program pembelajaran individual 

yang cocok dengan tingkat keterampilan setiap siswa 

(menggabungkan pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran 

individu). Pembagian kelompok dilakukan sama seperti model STAD 

maupun TGT. Setiap anggota tim mungkin mempelajari materi yang 

berbeda dengan teman satu timnya, tetapi tetap saling membantu 

untuk memahami materi yang menjadi tanggungjawabnya. 

4. Jigsaw 

 Pembagian tim/kelompok pada model pembelajaran ini serupa 

dengan ketiga model sebelumnya. Setiap anggota tim asal mendapat 

tugas mengerjakan soal latihan berbeda dan masing-masing anggota 

dari tim berbeda (tim ahli) yang mendapat tugas sama berdiskusi 

saling membantu dalam menyelesaikan tugas itu. Kemudian mereka 

kembali ke tim asalnya untuk saling menularkan pemahamannya 

menyelesaikan tugas mereka saat berdiskusi sebagai anggota tim ahli. 

Kuis individu diberikan untuk mengukur kemampuan mereka 

bekerjasama dalam menularkan pemahaman anggota tim dengan yang 



 

 

lainnya. Penilaian diberikan dari rerata skor tes kelompok 

5. LT (Learning Together) 

 Pembagian tim/kelompok pada model pembelajaran ini serupa 

dengan model sebelumnya. Anggota tim bekerja untuk menyelesaikan 

tugas tim, berbagi ide/gagasan, dan saling membantu antar anggota 

tim. Guru memberikan penghargaan pada kelompok berdasarkan 

kinerja kelompok. 

6. GI (Group Investigation) 

 Model pembelajaran ini berbeda dengan kelima model sebelumnya. 

Pembentukan kelompok berdasarkan minat anggotanya, dimana ada 

enam tahapan yang menuntut keterlibatan anggota tim, yaitu: (i) 

identifikasi topik, (ii) perencanaan tugas belajar, (iii) pelaksanaan 

kegiatan penelitian, (iv) persiapan laporan akhir, (v) presentasi hasil 

penelitian, dan (vi) evaluasi. 

7. TPS (Think-Pair-Share) 

 Model pembelajaran agak berbeda dengan model-model pembelajaran 

sebelumnya ini karena lebih menekankan penggunaan struktur 

tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa 

(tingkat ketergantungan antar anggota lebih tinggi, fanatik terhadap 

kelompoknya, presentasi dilakukan oleh pasangan bukan individu). 

Untuk memaksimalkan penguasaan konsep matematika, Dienes 

menyarankan penggunaan manipulative materials (obyek-obyek konkrit) 

yang bervaniasi (Bezuk dan Bieck:1993). Selama ini, manipulative 

materials yang digunakan dalam pembelajaran matematika pada 

umumnya berbentuk alat peraga. Namun ini tidaklah cukup untuk 

memberikan ilustrasi benda berdimensi tiga. Sebagai contoh, suatu kurva 

diputar dengan sudut tertentu terhadap sumbu putar tertentu tidak dapat 

hanya diilustrasikan dengan alat peraga bentuk kurva semula dan bangun 

hasilnya. Siswa tidak dapat memahami bagaimana proses perubahan 

bentuk dan kurva semula ke bentuk jadinya. Untuk itu perlu diupayakan 

model pembelajaran altenatif yang dapat mengatasi kelemahan tersebut 

antara lain dengan memanfaatkan teknologi komputer dalam hal 

menyediakan program pembelajaran yang dapat memberikan visualisasi 

proses perputaran suatu benda. 

 



 

 

Di beberapa negara maju, tugas guru dalam menyiapkan 

manipulative materials diperingan dengan tersedianya perangkat ajar dan 

web-site pengajaran secana on-line. Sayangnya, terkait dengan minimnya 

SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia. Dalam hal ini guru yang 

mampu menggunakan perangkat komputer, mengakibatkan mubazirnya 

kemajuan teknologi pembelajaran ini. Padahal teknologi ini 
memungkinkan terjalinnya pertukaran informasi dan komunikasi tanpa 

batasan ruang dan waktu secara lebih produktif, efisien, efektif, dan 

menarik (Nusantana, 2002). Penelitian yang dilakukan Hayakawa (2000) 

menyimpulkan bahwa program-program instruksional tersebut dapat 

menjadi perangkat ajar yang efektif untuk mempelajari matematika. 

Dengan tersedianya beberapa bentuk dan variasi dari program komputer, 

proses pengajaran dan pembelajaran matematika dapat disajikan dengan 

lebih interaktif, khususnya untuk konsep rumit yang memerlukan banyak 

imajinasi siswa, misalnya bangun ruang pada dimensi tiga. Keterbatasan 

guru dalam menampilkan model dimensi tiga saat pembelajaran di kelas 

dapat diatasi dengan demonstrasi dengan program komputer. Kusumah 

(2002) mengungkapkan bahwa pengembangan dan penguasaan IPTEKS 

akan semakin pesat jika siswa dikenalkan pada komputer dalam kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa 

pembelajaran berbantuan komputer dapat membantu siswa dalam hal: (1) 

efisiensi waktu; (2) melibatkan ketrampilan proses; (3) hasil belajar lebih 

tinggi; (4) memberi kesempatan lebih untuk melatih discovery skills 

(Kusumah: 2002, Wononahardjo: 2002). 

METODE 

 Berdasarkan uraian tersebut, pada penelitian ini dilakukan suatu uji 

coba metode belajar konstruktivis kooperatif STAD (Student Teams-

Achievement Division) dengan memanfaatkan bantuan komputer berupa 

program pembelajaran instruksional. Pembelajaran kooperatif model 

STAD (Student Teams-Achievement Division) merupakan suatu model 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, di mana beranggotakan 

4-5 siswa pada tiap kelompok siswa yang heterogen dalam hal 

kemampuan (tinggi, sedang dan rendah), jenis kelamin dan bila mungkin 

suku, agama dan etnis (Ibrahim: 2000). 



 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

implementasi pembelajaran kooperatif model STAD berbentuk program 

instruksional terhadap keberhasilan belajar Mahasiswa Prodi (Program 

Studi) Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Malang. Sumber 

data dalam penelitian ini seluruh mahasiswa prodi (program studi) 

pendidikan matematika tahun ajaran 2006/2007 semester  empat di 

Universitas Negeri Malang yang menempuh perkuliahan Teori Bilangan 

dan tidak sedang terlibat dalam kegiatan penelitian lain. Mahasiswa yang 

dipilih sebagai sampel penelitian adalah mereka yang memiliki data 

lengkap dalam arti mengikuti semua kegiatan pembelajaran, memiliki 

semua data hasil kuis dan tes, melengkapi seluruh jurnal kegiatan 

mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dan 

menggunakan pendekatan kualitatif yang dilengkapi dengan pendekatan 

kuantitatif. 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa instrumen penelitian, 

yaitu (1) Materi pembelajaran berupa program pembelajaran 

instruksional dilengkapi dengan hand-out berisi rangkuman inti 

informasi; (2) Lembar penilaian materi pembelajaran dan pelaksanaan di 

laboratorium komputer; (3) Soal pre-test dan post-test, yang disusun oleh 

tim peneliti bersama dengan dosen pembina; (4) Tugas kelompok (TK) 

untuk kegiatan pembelajaran kooperatif di kelas, yang dikerjakan oleh 

kelompok dan disusun oleh tim peneliti bersama dengan dosen pembina; 

(5) Lembar pengamatan kegiatan pembelajaran kooperatif; (6) Kuis 

individu bagi setiap mahasiswa, yang disusun oleh tim peneliti bersama 

dengan dosen pembina; (7) Lembar pengamatan dani subjek sebagai 

balikan atas terlaksananya kegiatan pembelajaran kooperatif; dan (8) 

Lembar wawancara dan kuesioner (angket) untuk mendapatkan 

informasi tentang dukungan dan atau kendala yang mungkin ada dalam 

pelaksanaan penelitian ini. 
Teknik pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas merunut 

Sumarno (1997) dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu teknik 

pengamatan partisipatif, kuesioner, wawancana, dan tes. 

1. Pengamatan partisipasi yang dilakukan oleh tim dosen pembina dan 

penyusun materi program. Pengamatan dalam bentuk lembar 

penilaian materi pembelajaran (Lampiran 4) yang dilakukan secara 

komprehensif dan simultan oleh dosen pembina selama 



 

 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di 

laboratorium komputer. Pengamatan ini meliputi penyajian materi 

program (mudah dipahami/tidak, sistematis/tidak) untuk perbaikan 

penyusunan materi program selanjutnya (updating dan refining), 

keaktifan bertanya dan berpendapat, materi mana sajakah - yang sulit 

dipahami, kesiapan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, 

keaktifan di kelas, dan kerjasama antar anggota kelompok diskusi. 

2. Kuesioner, yang digunakan sebagai pelengkap data pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran. Pada kuesioner ini merekam data tentang 

pendapat mahasiswa mengenai susunan materi pada program 

(sistematis/tidak, uraiannya mudah dimengerti/tidak, dan sebagainya), 

kesulitan mereka dalam menyelesaikan tugas kelompok, kuis maupun 

tes, dan efektivitas program sebagai suatu pembelajaran yang 

menuntut keterlibatan mahasiswa secana aktifdan koopenatif. 

3. Tes, diberikan dalam bentuk Pretes, Postes, kuis individual, TK (tugas 

kelompok) secara kelompok. Kuis (lihat Lampinan 11) disusun sesuai 

dengan materi tugas kelompok untuk mengukur kesiapan mahasiswa 

dalam mengikuti perkuliahan, mengukur andil masing-masing 

anggota kelompok dalam menyelesaikan tugas testruktur. 

Data yang direkam dari penelitian ini terdiri dari: (1) Skor hasil 

pretes dan postes; (2) laporan TT; (3) skor hasil kuis; (4) kuesioner; dan 

(5) jurnal monitoring. Dengan memperhatikan jenis data (kuantitatif dan 

kualitatif) yang dikumpulkan tersebut, maka teknik analisis data 

dilakukan dengan memperhatikan prosedur analisis yaitu penyajian data, 

reduksi data (bila perlu), uji kelayakan (persyaratan) analisis, analisis 

data, inferensi hasil analisis, dan penarikan kesimpulan. 

HASIL 

Pada pelaksanaan penelitian ini, diperoleh beberapa hasil sebagai 

berikut. 

1. Materi Program Pembelajaran Teori Bilangan. Dalam kegiatan 

penelitian ini, telah berhasil disusun suatu program berisi materi 

pembelajaran Teori Bilangan yang dikemas ke dalam bentuk 

CD/disket. Master program dalam bentuk CD/disket ini 

didistribusikan kepada setiap mahasiswa/responden untuk digunakan 



 

 

di luar kegiatan perkuliahan selain mengakses materi yang ada di 

laboratorium. Keuntungannya masing-masing responden dapat 

menggunakan CD/disket itu di rumah bagi yang mempunyai 

komputer pribadi. Kendala yang teramati antara lain masih banyak 

mahasiswa yang tidak mempunyai komputer pribadi di rumah/kos, 

sehingga mereka hanya dapat mempelajari materi di program itu saat 

di laboratorium komputer dan akhirnya tergantung pada rangkuman 

materi pada hand-out. Kendala lainnya adalah mengatur waktu belajar 

mereka untuk mata kuliah lainnya yang juga menuntut banyak tugas. 

Alasan ini sering dikemukakan saat mereka terlambat mengumpulkan 

tugas kelompok. 

2. Efektivitas Program dalam Belajar Kooperatif model STAD. Ditinjau 

dan segi metode belajar kooperatif, dalam kegiatan ini yang 

diutamakan adalah keterlibatan mahasiswa dalam diskusi selama 

proses belajar mengajar di kelas maupun di laboratorium komputer. 

Dari pengamatan oleh dosen pembina, nampak bahwa materi 

pembelajaran yang disajikan cukup efektif (91,57% untuk skala 3 

sampai 5) digunakan dalam pembelajaran kooperatif. Ada upaya 

saling membantu di antara mahasiswa dalam kegiatan diskusi di kelas 

dan di laboratorium komputer. Dari hasil pengumpulan angket, 

terungkap bahwa 92,30% responden merasakan manfaat penggunaan 

program instruksional ini meskipun 92,86% responden berpendapat 

soal yang disajikan pada program software kurang banyak. 

3. Respon Mahasiswa terhadap Kegiatan Penelitian. Pada pelaksanaan 

penelitian tindakan ini disebarkan angket kepada responden untuk 

menjaring respon mahasiswa terhadap model pembelajaran Teori 

Bilangan dan terungkap bahwa mahasiswa merasa belum puas dengan 

hasil belajar yang mereka peroleh (71,43% responden) meskipun 

mereka menyukai materi ini yang disajikan dengan model 

pembelajaran kooperatif dalam bentuk program instruksional. 

Ketidakpuasan ini ditengarai dan kemampuan diskusi mereka yang 

hanya sedikit meningkat (14,81% responden) dengan teman di luar 

jam perkuliahan. Mereka banyak menggunakan waktu belajar di luar 

jam perkuliahan (78,57% responden) antara lain dikarenakan merasa 

penasaran jika ada konsep yang belum dimengerti (89,29% 

responden), termotivasi untuk mengetahui lebih dalam (85,71% 



 

 

responden), mencari buku teks lain sebagai penunjang (75% 

responden), ingin memperbaiki pola belajar mereka (100% 

responden) dan risau jika hasil kuis/ujian yang diperolah jelek 

(92,86% responden). Kenyataan yang terrekam dari kuesioner ini, 

masih banyak mahasiswa yang mempunyai kebiasaan hanya belajar 

menjelang kuis/ujian saja (85,71% responden). Metode pembelajaran 

yang memanfaatkan program software dipandang perlu oleh 94,64% 

responden untuk digunakan pada mata kuliah lainnya dengan 

tambahan program modul dan ujian dengan bentuk program yang 

lebih bervariasi. Sajian materi pembelajaran Teori Bilangan berbasis 

jaringan dianggap cukup lengkap (77,78% responden) dan sistematika 

penyajian programnya cukup jelas (92,86% responden). 

4. Hasil Pelaksanaan Kuis dilaksanakan tiga kali kuis dan disepakati 

diambil dua nilai terbaik. Dari hasil perolehan nilai kuis dan 

pengamatan lembar jawab kuis, dapat diungkapkan beberapa hal 

sebagai berikut. (1) Kuis I: Materi kuis ini menuntut mahasiswa untuk 

menentukan pola penjumlahan n suku pertama guna mendapatkan 

rumus umum ke n dan kemudian membuktikannya secara induktif 

(dua bentuk). Nilai rerata kelas untuk kuis I adalah 72,14 dengan 

rentangan nilai 40--100. Ada sebesar 58,62% mahasiswa yang 

mendapat skor 60 ke bawah. Sisanya sebesar 41,38% mahasiswa 

mendapat skor di atas 76. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan 

pemahaman mahasiswa terhadap topik SKL. Dari hasil pengamatan 

dan wawancana, beberapa mahasiswa belum terbiasa memanipulasi 

bentuk-bentuk persamaan aljabar yang mengakibatkan mereka tidak 

dapat menentukan rumus jumlah n suku pertama dan otomatis tidak 

dapat membuktikannya secara induktif; (2) Kuis II: Jika pada kuis I 

penekanannya pada keterampilan menemukan pola penjumlahan n 

suku pertama dan penggunaan induksi matematika, maka pada kuis II 

lebih ditekankan pada konsep pemahaman yang lebih abstrak. Hal ini- 
bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa ke jenjang pemahaman 

konsep yang lebih tinggi karena Teori Bilangan merupakan materi 

prasyarat bagi matakuliah Struktur Aljabar I, Struktur Aljabar II, dan 

Teori Modul. Nilai rerata kelas untuk kuis I adalah 78,62 dengan 

rentangan nilai 47--98. Ada sebesar 21,42% mahasiswa yang 

mendapat skor 60 ke bawah. Sisanya sebesar 78,58% mahasiswa 



 

 

mendapat skor di atas 65. Hal ini menunjukkan berkurangnya 

kesenjangan pemahaman mahasiswa terhadap topik SKL. Dari hasil 

pengamatan, nampak bahwa kenaikan skor mahasiswa ditunjang oleh 

manfaat diskusi kelompok. Diskusi dilakukan setelah Kuis I dan 

sebelum pelaksanaan Kuis II. 

5. Hasil Pelaksanaan TK. Dalam penelitian ini dilaksanakan tiga kali TK 

(Tugas Kelompok) dan dipilih dua nilai yang terbaik. Tugas ini 

dilaksanakan dengan membentuk kelompok 4-5 orang. Dari hasil 

pengamatan lembar jawab TK, dapat diungkapkan beberapa hal 

sebagai berikut. (1) TK I: Berisi soal ketrampilan dan penguasaan 

konsep di mana mahasiswa diminta untuk menggunakan salah satu 

bentuk induksi matematika. Nilai rerata kelas untuk TK I adalab 

80,79 dengan rentangan nilai 0--100. Ada sebesar 96,55% mahasiswa 

yang mendapat skor 65 ke atas. Sisanya sebesar 3,45% mahasiswa 

mendapat skor di bawah 65. Nampak bahwa dengan pembelajaran 

kooperatif mahasiswa dapat bekerja sama dan memperoleh nilai yang 

cukup memuaskan dan (2) TK II: Berisi tentang konsep kongruensi 

tenkait dengan sistem kongruensi linier. Nilai rerata kelas untuk TK II 

lebih besar dari TK I yaitu 89,72 dengan rentangan nilai 80--100, 

yang berarti 100% mahasiswa mendapat nilai di atas 65. Dari 

pengamatan tampak bahwa kerjasama mahasiswa semakin baik, salah 

satu sebabnya adalah mereka sudah mempunyai pengalaman bekerja 

berkelompok pada TK sebelumnya. Beberapa mahasiswa belum dapat 

mengaplikasikan gabungan beberapa konsep. Di samping pemahaman 

konsep, beberapa mahasiswa tidak menghiraukan prasyarat sebelum 

menentukan ada tidaknya penyelesaian suatu SKL. Akibatnya mereka 

mengerjakan soal yang sebenarnya bisa dibuktikan dari awal dan 

tidak perlu dikerjakan. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Kesimpulan yang didapat adalah: metode belajar kooperatif model 

STAD pada perkuliahan Teori Bilangan dengan memanfaatkan software 

cukup efektif membantu mahasiswa (1) mempelajari materi secara lebih 

mandiri; (2) memiliki sikap lebih positif terhadap matematika khususnya 



 

 

Teori Bilangan; (3) lebih aktif dalam kegiatan diskusi dalam proses 

belajar dengan pendekatan metode belajar kooperatif ini; dan (4) memiliki 

wawasan pengetahuan dalam hal menggunakan alternatif model 

pembelajaran konstruktivis berbantuan software. Beberapa hal yang 

perlu dipertimbangkan adalah: (1) Mahasiswa hendaknya benar-benar 

menguasai materi perkuliahan prasyarat sebelum memprogram suatu 

mata kuliah yang menuntut prasyarat tertentu agar tidak terjadi lompatan 

konsep yang merugikan diri mereka sendiri; (2) peneliti lain yang 

berminat melanjutkan penelitian ini disarankan untuk dapat merancang 

materi program pembelajaran sedemikian sehingga menuntut mahasiswa 

agar mereka dapat secara kontinyu mempelajari materi pembelajaran di 

luar jam perkuliahan; dan (3) Model pembelajaran kooperatif model 

STAD berbentuk program instruksional pada perkuliahan Teori Bilangan 

ini diharapkan dapat ditindaklanjuti misalnya diterapkan pada 

matakuliah lainnya dalam bentuk penelitian tindakan kelas yang berbeda. 

Dengan adanya metode pembelajaran yang vaniatif, diharapkan dapat 

tercapai kondisi belajar mahasiswa yang maksimal 
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Pengaruh Penerapan Model Learning Cycle dalam 

Pembelajaran Kimia Berbahan Ajar Terpadu 

(Makroskopis Mikroskopis) terhadap Motivasi, 

Hasil Belajar, dan Retensi Kimia Siswa SMA 

Nazriati 

Fauziatul Fajaroh 

Abstract: This study is intended to look at the influence of the 

application of Learning Cycle (LC) in the teaching and learning of 

electrochemistry with integrated materials (consisting of macros-

copic and microscopic concepts) on the student‘s motivation, 

learning results, and retention. The research took 3
rd

 graders of 

SMA Lab UM and MAN I Malang. The research took place in the 

beginning of the first semester of 2006/2007 academic year. There 

were two classes randomly selected in each school as research and 

control groups. The research instruments were in the forms of 

lesson plan, teaching-learning materials, students activity sheets, 

observation sheets, tests, and questionnaires for both the students 

and teachers. The influence of LC on the students‘ learning results 

and retention was analyzed by comparing the learning results after 

the lesson was finished and retention test results two weeks 

following the completion of each leasson. The influence of LC on 

the students‘ motivation was elicited through observations and 

questionnaires. The study shows that (1) the students in the 

research group performed better that those in the control group, (2) 

the majority of the students in the research group had higher 

motivation than those in the control group, and the students of the 

research group had better retention than their counterparts.  

Key words: learning cycle, integrated teaching-learning materials, 

motivation, chemistry learning results, retention 

Nazriati dan Fauziatul Fajaroh hádala dosen Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri 
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Mengajarkan ilmu kimia di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

merupakan tantangan yang menarik, sebab bukan hanya karena sebagian 

besar bahan kajian ilmu kimia merupakan materi yang abstrak (seperti 

ion, orbital, molekul, entalpi, dan entropi), tetapi juga karena ilmu kimia 

sarat dengan konsep matematika yang kadang-kadang tidak sederhana. 

Kombinasi kedua hal tersebut menjadikan ilmu kimia sebagai materi 

pelajaran yang sulit (Nakhleh, 1992). Predikat tersebut akan terus 

melekat dalam benak sebagian besar siswa SMA, bila materi 

pembelajaran kimia tidak dikemas sebagaimana mestinya dan juga bila 

pendekatan pembelajaran yang digunakan tidak mampu menjadikan ilmu 

kimia sebagai mata pelajaran yang amat menarik yang sangat erat 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan teknologi serta sangat 

penting untuk dipelajari dan dipahami. 

Dua hal utama yang harus diperhatikan dalam mengemas ilmu 

kimia sebagai materi pembelajaran di SMA adalah sifat ilmu kimia itu 

sendiri dan kemampuan berpikir siswa. Karena konsep-konsep ilmu 

kimia pada umumnya terdiri atas dua aspek (Russel, 1997), yaitu 

makroskopis dan mikroskopis, maka pembelajaran ilmu kimia 

seyogyanya mencakup kedua aspek tersebut. Aspek makroskopis 

berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata atau teramati, sedangkan aspek 

mikroskopis mencakup hal-hal yang tak kasat mata, abstrak, dan hanya 

dapat dibayangkan. Kedua aspek tersebut tidak terpisah satu sama lain. 

Pemahaman terhadap aspek mikroskopis melandasi pemahaman aspek 

makroskopis, artinya untuk dapat memahami aspek makroskopis dengan 

benar dibutuhkan pemahaman aspek mikroskopis.  

Aspek makroskopis dan aspek mikroskopis dan konsep-konsep 

kimia hanya akan dapat terpahami dengan baik, bila individu telah 

mengembangkan kemampuan berpikir yang tidak hanya menjangkau hal-

hal yang kongknit saja tetapi juga hal-hal yang abstrak (Kavanaugh, 

1981). Kemampuan ini merupakan tingkatan berpikir tertinggi dalam 

hirarki perkembangan intelek Piaget dan disebut kemampuan berpikir 

formal. Piaget memprediksikan bahwa tahap berpikir formal umumnya 

dicapai individu pada usia 11 tahun. Namun temyata sejumlah penelitian 

mengungkapkan bahwa sebagian besar siswa SMA baru mencapai tahap 

berpikir tersebut pada usia yang lebih tinggi dan yang telah ditetapkan 

Piaget. Ron Good, Kromhout, dan Mellon (dalam Effendy, 1986) 

mengungkapkan bahwa sekitar 25-75% siswa SMA dan mahasiswa 



 

 

belum mencapai tahap berpikir formal. Bahkan hanya 4% siswa kelas 3 

SMA Al-Ma arif Malang yang telah mencapai tahap berpikir formal 

(Fajaroh, 2002). Kesenjangan antara dua hal yaitu ‗dibutuhkannya 

kemampuan berpikir formal dalam mempelajari kimia di satu sisi‘ 

dengan ‗belum tercapainya kemampuan tersebut di sisi lain‘ diduga 

menjadi salah satu penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan konsep 

dalam mempelajari kimia pada siswa SMA seperti yang pernah 

dilaporkan dalam sejumlah penelitian, antara lain: kesalahan dalam 

mempelajari konsep redoks dan elektrokimia (Garnet dan Treagust, 

1992; Fajaroh, 1996), ikatan kimia (Taber, 1994), asam-basa (Smith dan 

Metz, 1996) serta kesetimbangan kimia (Hackling dan Garnet, 1985). 

Kesalahan-kesalahan konsep di atas akan dapat direduksi atau 

bahkan dicegah sama sekali bila proses pembelajaran di kelas 

dilaksanakan dengan pendekatan dan bahan ajar yang sesuai serta dengan 

mempertimbangkan potensi dan kondisi siswanya. Seperti telah 

diungkapkan di depan bahwa karena konsep-konsep ilmu kimia terdiri 

atas aspek makroskopis dan mikroskopis, maka tentunya pendekatan 

pembelajaran yang sesuai adalah pendekatan pembelajaran yang 

menyoroti aspek makroskopis dan mikroskopis. Aspek makroskopis 

dapat diperoleh siswa antara lain melalui metode praktikum, sedangkan 

aspek mikroskopis antara lain melalui penggunaan model penggambaran 

mikroskopis. 

Model penggambaran mikroskopis dalam kimia merupakan suatu 

gambaran nyata yang disederhanakan tentang suatu obyek atau proses 

yang abstrak dalam ilmu kimia yang masih tetap menampilkan atribut-

atribut penting dan obyek atau proses tadi (Winarti, 1998; Smith, 1996; 

Russel, 1997). Penggunaan model ini di kelas terutama akan sangat 

membantu siswa yang belum mencapai tahap berpikir formal dalam 

memahami konsep dan proses abstrak yang semula hanya dapat 

dibayangkan saja. Jika penerapan model tersebut dilakukan dengan 

benar, maka kemungkinan akan dapat mereduksi kesalahan-kesalahan 

konsep siswa. Sayangnya model ini dan penerapannya di kelas belum 

banyak dikembangkan dalam pembelajaran kimia di SMA di Indonesia. 

Konsep atau proses abstrak dalam pembelajaran kimia selama ini lebih 

banyak disajikan secara verbal. Padahal pendeskripsian suatu konsep 

secara verbal, terutama konsep abstrak, memiliki satu kelemahan pokok, 

yaitu sangat mungkin terjadi kesalahan penerjemahan konsep tersebut ke 



 

 

dalam struktur kognitif siswa. Penggunaan model penggambaran 

mikroskopis di kelas diduga akan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang mencakup peningkatan peran aktif siswa di kelas, 

hasil belajar siswa serta dapat mereduksi jumlah siswa yang mengalami 

kesalahan konsep. Dugaan ini antara lain didukung oleh temuan Smith 

(1996), Lawrence (dalam Herron, 1975), Russel (1997), dan Fajaroh 

(2001). Smith menemukan bahwa siswa yang diwajibkan untuk 

menggunakan model fisik dalam mempelajari konsep-konsep kimia yang 

abstrak memiliki prestasi belajar dan kemampuan menggunakan logika 

lebih tinggi dan pada mereka yang tidak menggunakan model ini. 
Lawrence menemukan fakta bahwa siswa yang menggunakan model 

mikroskopis memiliki prestasi belajar 24% lebih tinggi dan pada siswa 

yang tidak menggunakannya. Adapun Russel yang mengkaji pengaruh 

pendekatan makroskopis-mikroskopis-simbolis secara terpadu terhadap 

hasil belajar kesetimbangan kimia menemukan terjadinya peningkatan 

prestasi belajar siswa yang memahami konsep kesetimbangan kimia dan 

34% menjadi 56%. 

Belum tersosialisasikannya model penggambaran mikroskopis ini 

di Indonesia mendorong peneliti untuk mengembangkan model ini dan 

mengkaji keefektifan penerapannya di kelas.Dengan menggunakan 

model pembelajaran ini diduga pembelajaran akan mampu menggugah 

kesadaran siswa akan pentingnya ilmu kimia bagi kehidupan, sehingga 

membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk mempelajari ilmu 

kimia. Model Learning Cycle adalah suatu model pembelajaran 

konstruktivistik yang diduga memenuhi tuntutan tersebut, sebab pada 

dasamya model pembelajaran ini tidak hanya merupakan rangkaian 

kegiatan yang menyoroti konsep-konsep ilmu kimia yang sedang 

dipelajari tetapi sekaligus mengaitkan konsep baru tersebut dengan 

konsep-konsep yang pemah dipelajari siswa dan fenomena di kehidupan 

atau di bidang teknologi yang dikenal siswa. Dengan learning cycle 

siswa diajak lebih memahami fenomena alam dan teknologi secara 

ilmiah dengan cara membangun konsep-konsep sendiri. Dalam 

penerapannya di kelas, model pembelajaran ini dirangkai dalam 3 tahap 

kegiatan, yakni tahap eksplorasi (exploration), pengenalan konsep (term 

introduction), dan aplikasi konsep (concept application) (Cavallo, 2003). 

Pada tahap eksplorasi, siswa diajak menjajagi kembali pengalaman 

sehari-hari ataupun konsep-konsep sebelumnya yang berkaitan yang 



 

 

pernah dipelajari serta menggali konsep-konsep baru baik melalui 

kegiatan diskusi maupun kegiatan laboratorium. Target dan proses ini 

adalah timbulnya keingintahuan dan motivasi belajar siswa untuk 

mempelajari konsep-konsep baru, serta diperolehnya pengalaman-

pengalaman baru yang menunjang pemahaman konsep.  

Pada tahap pengenalan konsep dilakukan penguatan terhadap 

pemahaman konsep siswa, baik melalui diskusi kelas ataupun kegiatan 

labarotorium lanjutan. Efektifitas tahap ini juga dapat diukur dengan 

pemberian soal-soal dan observasi terhadap situasi kelas. Pada tahap 

aplikasi konsep siswa diajak menerapkan pemahaman konsepnya untuk 

menyelesaikan problem-problem nyata dalam kehidupan dan teknologi 

yang berkaitan. Efektivitas keseluruhan tahap kemudian diukur melalui 

pemberian tes. Di samping itu, karena dengan model ini siswa dituntut 

berpartisipasi aktif melakukan berbagai kegiatan, dengan kata lain siswa 

tidak hanya menjadi pendengar yang pasif, maka diduga model 

pembelajaran learning cycle ini akan berdampak positif bagi retensi 

belajar siswa. Dengan model ini konsep-konsep ilmu kimia yang 

dipelajari siswa diduga lebih tahan lama berada dalam memori siswa dan 

bahkan sangat mungkin menjadi pengetahuan yang fungsional yang 

sewaktu-waktu dapat diterapkan siswa dalam menyelesaikan suatu 

masalah. 

Pokok bahasan yang dipilih untuk dikaji adalah Elektrokimia yang 

disajikan untuk siswa kelas 3 di awal semester pertama. Pemilihan pokok 

bahasan ini terutama didasarkan atas alasan-alasan berikut: (1) pokok 

bahasan ini sarat dengan konsep konsep abstrak; (2) pemahaman siswa 

terhadap pokok bahasan ini melandasi pemahaman siswa terhadap 

bahan-bahan dan proses-proses kimia di kehidupan sehari-hari dan 

teknologi; dan (3) pembelajaran pokok bahasan ini sangat cocok jika 

disajikan dengan model learning cycle dengan bahan ajar terpadu 

(mikroskopis-makroskopis), yakni penggunaan model penggambaran 

mikroskopis untuk menyingkap sisi mikroskopis dan konsep-konsep 

yang dipelajani serta pemahaman gejala-gejala makroskopis yang 

ditemukan lewat praktikum dan kehidupan seharian. Bahan ajar 

dikembangkan berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk mata 

pelajaran kimia di SMA (Depdiknas, 2001).  

Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui apakah hasil belajar siswa 

yang diajar dengan model learning cycle dalam pembelajaran kimia 



 

 

berbahan ajar terpadu (makroskopis-mikroskopis) lebih baik dan pada 

siswa yang diajar secara konvensional; (2) Mengetahui motivasi belajar 

siswa yang diajar dengan model learning cycle; dan (3) Mengetahui 

apakah penerapan model learning cycle dalam pembelajaran kimia 

berbahan ajar terpadu (makroskopis-mikroskopis) akan dapat 

meningkatkan retensi belajar kimia siswa SMA. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang pada 

dasarnya bertujuan mengembangkan suatu pendekatan pembelajaran dan 

bahan ajar dan mengkaji pengaruh penerapannya di kelas terhadap 

motivasi belajar, hasil belajar, retensi belajar siswa. Untuk itu 

dibutuhkan dua macam subyek yang paralel, satu diperlakukan sebagai 

sampel dan lainnya sebagai kontrol. Kelas eksperimen diajar dengan 

model learning cycle sedangkan kelas kontrol diajar secara 

konvensional, yakni tidak dengan model learning cycle. Desain 

penelitian secara ringkas disajikan padaTabel 1. 

Tabel 1 Desain Penelitian 

Subyek Pre-tes Perlakuan Pos-tes 

E - X 0 

K - Y 0 

Keterangan: 

E = Kelompok Eksperimen 

K = Kelompok Kontrol 

X = Pembelajaran Bahan Ajar Terpadu dengan model LC 

Y = Pembelajaran Bahan Ajar Terpadu dengan model konvensional 

0 = Pengukuran Hasil Belajar 

Pelaksanaan penelitian mencakup tahap-tahap persiapan (perijinan 

dan diskusi dengan guru di sekolah uji coba dan sasaran), pengembangan 

instrumen, uji coba, pelaksanaan pengambilan data, analisis data, dan 

penyusunan laporan penelitian. 

Subyek penelitian adalah siswa MAN 1 Malang dan SMA 

Laboratonium UM yang tengah duduk di kelas 3 sebanyak masing-



 

 

masing dua kelas, satu kelas sebagai kelas eksperimen dan lainnya 

sebagai kelas kontrol. Pemilihan dua kelas sebagai sampel penelitian di 

tiap sekolah adalah didasarkan atas kesetaraan kemampuan siswa di 

kedua kelas tersebut yang dibuktikan oleh nilai kimia siswa pada pokok 

bahasan sebelumnya, yaitu sifat koligatif larutan. Nilai siswa pada pokok 

bahasan sifat koligatif ini diasumsikan sebagai kemampuan awal siswa. 

Kemampuan awal siswa kelas kontrol dan eksperimen di kedua sekolah 

harus dibuktikan seimbang. 

Instrumen penelitian ini mencakup: Bahan ajar pokok bahasan 

Elektrokimia, yakni sel elektrokimia dan elektrolisis yang berorientasi 

pada model penggambaran 6 mikroskopis dan metode praktikum (bahan 

ajar terpadu), angket siswa untuk memonitor motivasi belajar siswa serta 

angket pendapat siswa dan guru tentang model learning cycle, tes hasil 

belajar siswa untuk menggali pemahaman konsep siswa terhadap 

konsep-konsep pokok bahasan sel elektrokimia dan elektrolisis (Tes ini 

disajikan setelah pelaksanaan pembelajaran selesai dan dua minggu 

kemudian. Hasil tes yang terakhir ini disebut hasil tes retensi), dan 

rencana pembelajaran yang dikembangkan dengan model learning cycle 

untuk kelas eksperimen dan model konvensional untuk kelas kontrol. 

Instrumen-instrumen tersebut di atas diverifikasi terlebih dahulu 

sebelum digunakan untuk mengambil data penelitian melalui diskusi 

antara tim peneliti dengan guru. 

Pelaku tindakan dan observasi di kelas adalah tim peneliti 

bersama-sama guru kimia. Pelaksanaan pembelajaran dalam bulan Juli-

September 2006. 

Data penelitian berupa: data kemampuan awal siswa, data hasil 

belajar siswa, data motivasi belajar siswa, dan data retensi belajar setelah 

2 minggu pembelajaran berlalu. Data dalam penelitian ini akan dianalisis 

baik secana kuantitatif maupun kualitatif untuk dapat membandingkan 

subyek yang menjadi sampel dan kontrol. 

HASIL  

Kemampuan Awal Siswa 

Siswa kelas kontrol dan eksperimen harus berangkat dengan 

kemampuan awal yang seimbang. Untuk itu terhadap nilai pokok 



 

 

bahasan sebelumnya (sifat koligatif larutan) yang diasumsikan sebagai 

kemampuan awal siswa dilakukan uji-t setelah sebelumnya data nilai 

kemampuan awal tersebut diuji normalitas dan homogenitasnya. 

Tabel 2 Deskripsi Kemampuan Awal dan Hasil Uji Normalitas 

 Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

MAN 1 Malang   

Rata-rata(X) 51,08 51.08 

Signifikansi (sig) 0,06 0,15 

SMA Lab UM   

Rata-rata(X) 52,68 50,51 

Signifikansi (sig) 0,37 0,17 

Tabel 3 Hasil Uji Homogenitas Data Kemampuan Awal 

 Kelompok Eksperimen Kelompok Konrol 

MAN 1 Malang   

Fhit 1,36 - 

Ftabel 1,74 - 

SMA Lab UM   

Fhit 1,33 - 

Ftabel 1,66 - 

Tabel 4 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Data Kemampuan Awal 

Sekolah Terhitung 

MAN I Malang 0,00 

SMA Lab UM 0,90 

 t-tabel = 2,02 

Proses Pembelajaran Elektrokimia Berbahan Ajar Terpadu dengan Model 

LC 

Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

telah sesuai dengan rencana. Tabel 5 sampai Tabel 8 ini menyajikan 

respon siswa dan pendapat guru tentang penerapan LC dalam 

pembelajaran elektrokimia ini. 



 

 

Tabel 5 Respon Siswa SMA Laboratorium UM tentang Model LC 

Aspek Pernyataaan SS S TS STS 

Tindakan 

yang 

mendukung 

di luar 

PBM 

Dengan model LC saya selalu 

membaca bahan ajar sebelum 

pembelajaran berlangsung 

1 26 15 - 

Dengan model LC saya selalu 

berusaha untuk tidak terlambat 

5 28 9 - 

Dengan model LC saya 

berusaha untuk tidak absen 

7 31 4 - 

Dengan model LC saya selalu 

mengerjakan soal-soal latihan 

di rumah 

3 28 11 - 

Tindakan 

dalam 

PBM 

Selama proses pembelajaran 

dengan model LC, saya selalu 

berusaha memahami materi 

yang diajarkan 

7 24 1 1 

Selama proses pembelajaran 

dengan model LC, saya 

berusaha menjawab 

pertanyaan- pertanyaan yang 

diajukan 

2 26 14 - 

Selama proses pembelajaran 

dengan model LC, saya 

berusaha memperhatikan dan 

mengomentari pendapat teman-

teman 

4 25 11 2 

Kesan LC menjadikan saya lebih 

memahami materi 

2 19 15 1 

 LC menjadikan pemahaman 

saya lebih komprehensif 

5 19 12 1 

 LC menjadikan saya lebih 

serius dalam belajar 

5 27 5 - 

 LC menjadikan saya menyukai 

kimia 

2 25 9 1 

 



 

 

Tabel 6 Respon Siswa MAN I Malang tentang Model LC 

Aspek Pernyataaan SS S TS STS 

Tindakan 

yang 

mendukung 

di luar 

PBM 

Dengan model LC saya selalu 

membaca bahan ajar sebelum 

pembelajaran berlangsung 

4 27 6 - 

Dengan model LC saya selalu 

berusaha untuk tidak terlambat 

5 30 2 - 

Dengan model LC saya 

berusaha untuk tidak absen 

10 24 3 - 

Dengan model LC saya selalu 

mengerjakan soal-soal latihan 

di rumah 

3 31 3 - 

Tindakan 

dalam 

PBM 

Selama proses pembelajaran 

dengan model LC, saya selalu 

berusaha memahami materi 

yang diajarkan 

16 20 1 - 

Selama proses pembelajaran 

dengan model LC, saya 

berusaha menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan 

2 29 6 - 

Selama proses pembelajaran 

dengan model LC, saya 

berusaha memperhatikan dan 

mengomentari pendapat teman-

teman 

3 26 8 - 

Kesan LC menjadikan saya lebih 

memahami materi 

2 19 15 1 

 LC menjadikan pemahaman 

saya Iebih komprehensif 

5 19 12 1 

 LC menjadikan saya lebih 

serius dalam belajar 

5 27 5 - 

 LC menjadikan saya menyukai 

kimia 

2 25 9 1 

Tabel 7 Respon Guru Kimia SMA Lab UM 

No Pertanyaan Ya Kadang-kadang Tidak 

1 Apakah model pembelajaran ini mudah 

diterapkan? 

 v 

 

 

2 Apakah model pembelajaran ini dapat 

diikuti oleh sebagian besar siswa 

v 

 

  



 

 

Tabel 7 (lanjutan) 

No Pertanyaan Ya Kadang-kadang Tidak 

3 Apakah model pembelajaran ini 

membuat siswa lebih giat belajar 

v   

4 Apakah model pembelajaran ini 

meningkatkan pemahaman konsep 

siswa? 

v   

5 Apakah model pembelajaran ini 

menjadikan siswa  lebih aktif 

v 

 

  

6 Apakah model pembelajaran ini 

menambah beban guru? 

 v  

7 Apakah model pembelajaran ini dapat 

diterapkan untuk semuajenis materi? 

  v 

8 Apakah model pembelajaran ini sesuai 

dengan asas konstruktivistik 

v   

9 Apakah model pembelajaran ini akan 

Anda terapkan di waktu mendatang? 

v   

Tabel 8 Respon Guru Kimia MAN I Malang 

No Pertanyaan Ya Kadang-kadang   kada Tidak 

1 Apakah model pembelajaran ini mudah 

diterapkan? 

 v  

2 Apakah model pembelajaran ini dapat 

diikuti oleh  

sebagian besar siswa 

v   

3 Apakah model pembelajaran ini 

membuat siswa lebih  

giat belajar 

v   

4 Apakah model pembelajaran ini 

meningkatkan   

pemahaman konsep siswa? 

 v  

5 Apakah model pembelajaran ini 

menjadikan siswa  

lebih aktif 

v   

6 Apakah model pembelajaran ini 

menambah beban   

guru? 

 v  

7 Apakah model pembelajaran ini dapat 

diterapkan    

untuk semuajenis materi? 

  v 



 

 

Tabel 8 (Lanjutan) 

No Pertanyaan Ya Kadang-kadang   kada Tidak 

8 Apakah model pembelajaran ini sesuai 

dengan asas  

konstruktivistik 

v   

9 Apakah model pembelajaran ini akan 

Anda terapkan  

di waktu mendatang? 

v   

Hasil Belajar Siswa 

Deskripsi dan hasil uji normalitas dan homogenitas data hasil 

belajar siswa kelompok kontrol dan eksperimen disajikan berikut ini. 

Tabel 9 Deskripsi Hasil Belajar dan Hasil Uji Normalitas 

 Kelompok 

Eksperimen 

Kelompok 

Kontrol 

MAN I Malang dengan Topik Sel Galvani   

Rata-rata (X) 60,95 56,21 

Signifikansi (sig) 0,37 0,16 

SMA Lab UM dengan Topik Sel Galvani   

Rata-rata (X) 5 1,86 47,73 

Signifikansi (sig) 0,06 0,15 

MAN I Malang dengan Topik Sel Elektrolisis   

Rata-rata (X) 70,68 67,43 

Signifikansi (sig) 0,44 0,81 

SMA Lab UM dengan Topik Sel Elektrolisis   

Rata-rata(X) 51,16 40,34 

Signifikansi (sig) 0,23 0,07 

Tabel 10 Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Belajar 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

MAN I Malang dengan Topik Sel Galvani  

Fhit 1,19 

Ftabel 1,74 

SMA Lab UM dengan Topik Sel Galvani  

Fhit 1,53 

Ftabel 1,66 



 

 

Tabel 10 (Lanjutan) 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

MAN 1 Malang dengan Topik Sel Elektrolisis  

Fhit 0,37 

Ftabel 0,57 

SMA Lab UM dengan Topik Sel Elektrolisis  

Fhit 1,23 

Ftabel 1,66 

Hasil uji hipotesis (uji-t satu pihak) dapat dilihat pada Tabel 

berikut. 

Tabel 11 Hasil Uji Hipotesis Penelitian 

Sekolah    t-hitung 

MAN I Malang dengan topik sel Galvani 1,68 

MAN I Malang dengan topik sel elektrolisis 1,23 

SMA Lab UM Malang dengan topik sel Galvani 1,95 

SMA Lab UM Malang dengan topik sel elektrolisis   4,40 

t-tabel = 1,66 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini 
dapat diterima, yakni bahwa hasil belajar siswa yang diajar dengan 

model learning cycle dalam pembelajaran kimia berbahan ajar terpadu 

(makroskopis-mikroskopis) lebih baik dan pada siswa yang diajar secara 

konvensional. Walaupun untuk materi elektrolisis di MAN I Malang 

hipotesis tersebut tak terbukti. 

Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Learning Cycle 

Motivasi belajar siswa dalam pembelajaran learning cycle dii 

aning dengan angket. Motivasi belajar siswa tergambar dan sikap siswa 

terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam angket. Semakin positif sikap 

siswa semakin tinggi motivasi belajarnya. Hasil angket tersebut tersaji 

dalam Tabel 12 sampai 13. 

 



 

 

Tabel 12 Hasil Angket Motivasi Siswa Kelas Eksperimen SMA Lab UM 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya sudah merasa puasjika hanya mendapat 

nilai 6 dalam mata pelajaran kimia 

- - 6 38 

2 Dengan model learning cycle dan bahan ajar 

terpadu yang digunakan saya optimis akan 

mendapat nilai tinggi 

12 21 8 1 

3 Saya tertarik waktu membahas sel Galvani 

dan sel elektrolisis dengan model learning 

cycle dan bahan ajar terpadu 

4 33 5 - 

4 Setelah belajar dengan model learning cycle 

dan bahan ajar terpadu saya merasakan 

manfaat mempelajari kimia 

4 28 10 - 

5 Saya akan berusaha mencari literatur lebib 

jaub tentang manfaat sel elektrokimia 

9 27 6 - 

6 Dan sistem kerja sel elektnolisis banyak 

sekali manfaat yang dapat diungkapkan 

7 32 3 - 

Tabel 13 Hasil Angket Motivasi Siswa Kelas Eksperimen MAN I Malang 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya sudah merasa puas jika hanya 

mendapat nilai 6 dalam mata pelajaran 

kimia 

- - 8 29 

2 Dengan model learning cycle dan bahan 

ajar terpadu yang digunakan saya optimis 

akan mendapat nilai tinggi 

9 22 5 1 

3 Saya tertarik waktu membahas sel Galvani 

dan sel elektrolisis dengan model learning 

cycle dan bahan ajar terpadu 

3 30 4 - 

4 Setelah belajar dengan model learning 

cycle dan bahan ajar terpadu saya 

merasakan manfaat mempelajari kimia 

2 32 3 - 

5 Saya akan berusaha mencari literatur lebih 

jauh tentang manfaat sel elektrokimia 

2 29 6 - 

6 Dan sistem kerja sel elektrolisis banyak 

sekali manfaat yang dapat diungkapkan 

6 28 3 - 

   

Berdasarkan Tabel 12 dan 13 tampak bahwa sebagian besar siswa 

kelas eksperimen bermotivasi belajar tinggi dalam pembelajaran 

elektrokimia ini. 
 



 

 

Hasi1 Tes Retensi dan Korelasinya dengan Hasil Belajar Siswa 

Deskripsi hasil tes retensi untuk kelas kontrol dan eksperimen yang 

dilaksanakan 2 minggu setelah pembelajaran semakin tampak dalam 

Tabel 14. Untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut signifikan, maka 

terhadap data hasil tes retensi siswa kelas kontrol dan eksperimen 

dilakukan uji-t. Berdasarkan hasil uji-t ini dapat disimpulkan bahwa daya 

retensi siswa kelas eksperimen lebih baik dan berbeda secara signifikan 

dibandingkan siswa kelas kontrol. 

Tabel 14 Deskripsi Hasil Tes Retensi Siswa 

Sekolah Kelas Rata-rata t-hitung t-tabel 

SMA Lab UM Sel Galvani 

Eksperimen Kontrol 

51,860 

47,727 

8,236 1,66 

Sel Elektrolisis 

Eksperimen Kontrol 

51,163 

40,341 

6,970 

MAN 1 Malang Sel Galvani 

Eksperimen Kontrol 

60,946 

56,216 

1,022 

Sel Elektrolisis 

Eksperimen Kontrol 

70,676 

67,432 

3,817 

BAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model learning 

cycles dalam pembelajaran materi elektrokimia di SMA direspon positif 

oleh sebagian besar siswa. Respon positif tersebut ditunjukkan tidak 

hanya dalam proses pembelajaran tetapi juga dalam bentuk kegiatan-

kegiatan yang menunjang efektifitas proses pembelajaran. Penerapan 

learning cycles memberi kesan positif bagi sebagian besar siswa SMA 

Lab UM maupun MAN I Malang. Learning cycles mampu mengubah 

image pelajaran kimia dan pelajaran yang menakutkan menjadi 

menyenangkan. 

Respon guru terhadap penerapan model learning cycles secara 

umum juga positif. Baik guru kimia SMA Lab UM maupun MAN I 

Malang sependapat bahwa model learning cycles: 

 dapat diikuti oleh sebagian besar siswa 

 membuat siswa lebih giat belajar 



 

 

 menjadikan siswa lebih aktif 

 sesuai dengan asa konstruktivisme 

 akan diterapkan di waktu mendatang 

 tidak semua materi kimia di SMA dapat disajikan dengan model ini 

 menambah beban guru 

 Pendapat guru ini menguatkan kesan bahwa model LC adalah 

pilihan yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar dan kompetensi 

kimia siswa, walaupun beban guru mungkin bertambah. Tetapi melalui 

pengelolaan yang baik dan tepat, penerapan LC diduga tidak akan 

membebani guru, justru akan menempatkan guru pada posisi yang 

semestinya.. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa siswa yang diajar 

dengan model learning cycle berbahan ajar terpadu mencapai hasil 

belajar yang lebih tinggi dari pada siswa yang diajar secara 

konvensional. Hal ini terjadi baik di SMA Lab UM maupun di MAN I 

Malang. Dengan model learning cycle siswa memiliki wadah untuk 

mengembangkan sendiri pengetahuannya. Tahap-tahap dalam model 

learning cycle memungkinkan siswa mengkonstruksi konsep-konsep 

yang dipelajari dengan penuh makna, apalagi ditunjang bahan ajar 

terpadu yang menuntun mereka menguasai konsep secara utuh baik dan 

aspek mikroskopik maupun makroskopik. Model dan bahan ajar yang 

digunakan membangkitkan motivasi belajar mereka, sehingga peluang 

mendapatkan nilai tinggi menjadi lebih terbuka. Motivasi belajar yang 

tinggi tersebut ditunjukkan oleh sebagian besar mahasiswa. Hal ini 

sesuai dengan temuan Soebagio (2000), Nazniati (2005), dan Fajanoh 

(2004). 

Daya retensi siswa kelas eksperimen lebih baik dibanding siswa 

kelas kontrol. Pernyataan ini didukung oleh fakta bahwa nilai tes retensi 

siswa kelas eksperimen lebih baik dan berbeda secara signifikan 

dibandingkan siswa kelas kontrol. Perbedaan ini dikarenakan 

pembelajaran dengan model LC adalah pembelajaran bermakna yang 

menjadikan pengetahuan siswa menjadi fungsional, yakni siap 

difungsikan (diterapkan) bilamana menghadapi suatu masalah. Namun 

barangkali masih perlu diteliti daya retensi tersebut untuk jangka waktu 

yang lebih lama. 

 



 

 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan model LC 

berbahan ajar terpadu, khususnya dalam materi elektnokimia di SMA, 

mendapat respon positif baik dari guru maupun siswa serta dapat 

meningkatkan motivasi, retensi dan hasil belajar siswa. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Kesimpulan yang dapat dikemukakan dan hasil penelitian ini 

adalah: (1) Siswa yang diajar dengan model learning cycle berbahan ajar 

terpadu memperoleh hasil belajar yang lebih baik dibanding siswa yang 

diajar secara konvensional; (2) Sebagian besar siswa yang diajar dengan 

model learning cycle berbahan ajar terpadu bermotivasi belajar tinggi, 

dan (3) Retensi pemahaman siswa yang diajar dengan model learning 

cycle berbahan ajar terpadu terhadap pokok bahasan elektrokimia lebih 

baik dan pada siswa yang diajar secara konvensional. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan hal-hal sebagai berikut: 

(1) Model learning cycle berbahan ajar terpadu dapat dijadikan strategi 

alternatif dalam pembelajaran elektrokimia di SMA, (2) Perlu dilakukan 

penelitian pererapan model learning cycle berbahan ajar terpadu untuk 

pokok bahasan kimia lainnya, dan (3) Perlu dilakukan penelitian dampak 

penerapan model learning cycle berbahan ajar terpadu untuk pokok 

bahasan yang sama terhadap daya retensi siswa untuk jangka waktu yang 

lebih lama. 
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Struktur Makro dalam Wacana LLG 

Suatu Kajian Wacana Kritis 

Jufri 

Abstract: Macro structure is a part of the discourse structure of 

Lontara La Galigo (LLG). Macro structure in critical discourse 

perspective is categorized into a conscious and systematic attempt 

to reach for specific goals (idealogy and will to influence the 

public being inherent in it). The macro structure of LLG shows 

interactions, roles, actors (characters), and various events 

demonstrating, in general, domination to make power legitimate. 

The discourse, social practices, and social institutions are 

concomitantly constructed by a specific community to create 

particular images or views so that the public accept the images or 

views. This results in the establishment (or ―fixity‖) of the social 

statuses of a particular members of the community. 

 Key words: macro structure, critical discourse, Lontara La Galigo 

Lontara merupakan karya asli masyarakat Bugis. Bagi masyarakat 

Bugis, lontara dapat berfungsi sebagai (1) lambang jati diri; (2) lambang 

kebanggaan; dan (3) sarana pendukung budaya daerah. Lontara tersebut 

dinyatakan sebagai lambang jati diri karena memuat berbagai nilai 

budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Bugis; Lontara dinyatakan 

sebagai lambang kebanggaan karena sikap yang mendorong sekelompok 

orang menjadikan Lontara sebagai lambang identitasnya, dan sekaligus 

dapat membedakannya dengan kelompok orang lain; dan Lontara 

dinyatakan sebagai sarana pendukung budaya daerah karena 

mengandung informasi kultural untuk membangun tatanan sosial dalam 

rangka memperkukuh budaya nasional. 
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Karena pentingnya fungsi yang diemban tersebut, Lontara tetap 

dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat Bugis. Secara sadar atau 

tidak, tampaknya perlakuan masyarakat Bugis terhadap Lontara, sejalan 

dengan amanat UUD 1945 pasal 32, menyatakan bahwa unsur budaya 

bangsa itu akan tetap dihormati dan dipelihara oleh negara. 

Naskah Lontara sebagai dokumen tentang peristiwa yang berkaitan 

dengan orang Bugis pada masa lalu. Oleh karena itu, naskah Lontara 

dapat dipandang sebagai sumber informasi mengenai sejarah, sosial, dan 

budaya, serta peran serta suku Bugis dalam kehidupan masyarakat di 

daerah Sulawesi. Dalam kaitan ini naskah lontara dapat dipandang 

sebagai produk budaya suku Bugis. Di samping itu, Lontara dapat 

dipandang sebagai realitas penggunaan bahasa yang mencerminkan 

perilaku dan pandangan hidup masyarakatnya. Lontara tersebut 

digunakan untuk mengungkapkan berbagai macam bentuk ritual, doa, 

dan cerita. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa naskah Lontara 

dipandang sebagai bahasa dan indeks budaya dan dipersepsikan sebagai 

pengungkapan cara berpikir, penataan pengalaman penulisnya, dan 

simbol budaya yang menunjukkan identitas budaya etnis. 

Kenyataan tersebut mencerminkan bahwa dalam naskah Lontara, 

relasi bahasa, pikiran, dan perilaku memiliki hubungan yang dinamis dan 

signifikan. Bahasa, pikiran, dan perilaku merupakan satu entitas untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam perspektif kritis, wacana 

dipahami sebagai penggunaan bahasa sebagai praktik sosial. Pandangan 

tersebut juga dinyatakan Fairclough (1995) bahwa dimensi kewacanaan 

secara simultan, seperti dimensi teks berkaitan bahasa tulis, dimensi 

praktik wacana yang berkaitan dengan produksi dan interpretasi teks, dan 

dimensi praktik sosial kultural. Perubahan sosial dalam masyarakat, 

institusi, dan kebudayaan turut menentukan bentuk dan makna dari 

sebuah wacana. 

 LLG dipandang sebagai suatu wacana budaya lokal yang 

didalamnya terdapat pilihan bahasa untuk membangun suatu 

pengetahuan dan keyakinan kultural. Dalam teori wacana kritis menurut 

Fainclough (1995) tidak ada teks yang ―vakum‖ sosial tetapi bagian dari 

sejarahnya. Dalam pandangan kritis. Aliran ini ingin mengoreksi 

pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi 

dan reproduksi makna yang terjadi, baik secara historis maupun secara 

institusional. Paham konstruktivisme belum menganalisis faktor-faktor 



 

 

hubungan kekuasaan yang inheren dalam setiap wacana, yang pada 

gilirannya berperan dalam membentuk jenis-jenis subjek tertentu. 

Paradigma konstruktivisme, lebih mengutamakan pada konstelasi 

kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. 

lndividu tidak lagi dianggap sebagal subjek yang netral yang dapat 

menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya. Hal tersebut sangat 

dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Pilihan 

bahasa, dalam paradigma kritis, dapat dipahami sebagai representasi 

yang berperan membentuk subjek tertentu, tema tertentu, dan strategi 

tertentu. Oleh karena itu, analisis wacana mengungkapkan kekuasaan 

yang ada dalam setiap proses bahasa, batasan yang diperkenankan 

menjadi wacana, dan representasi ideologi yang terdapat dalam 

masyarakat. 

 Paradigma kritis, menurut J.L. Mey, R.E. Asher (1998) merupakan 

suatu asumsi yang bukan hanya aspek kebahasaan yang diuraikan pada 

analisis wacana tensebut, melainkan juga dihubungkan dengan tujuan 

tertentu. Sehubungan hal tersebut, pilihan bahasa yang dipakai untuk 

tujuan tertentu dalam praktek sosial dengan konstruksi khusus. Praktek 

diarahkan pada penggambaran wacana yang bersifat dialektis di antara 

peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial 

yang membentuknya. Beberapa karakteristik wacana kritis, seperti 

tindakan, ideologi dan kekuasaan, dan sejarah. 

 Tindakan pada hakikatnya untuk memahami suatu wacana yang 

dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah itu mempengaruhi, 

berdebat, membujuk, menanggapi, menyarankan, memperjuangkan dan 

sebagainya. Wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara 

sadar dan terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau 

diekspresikan di luar kesadaran. Dengan konsep itu, wacana dipahami 

sebagai suatu bentuk interaksi. Penulis menggunakan bahasa untuk 

berinteraksi dengan pembaca atau mitra tutur. 

 Analisis wacana kritis dipandang perlu mengkaji tentang latar, 

situasi, peristiwa, dan kondisi. Kajian kewacanaan yang berhubungan hal 

itu meliputi topik, partisipan, waktu dan tempat, saluran komunikasi, 

kode, situasi komunikasi, budaya atau adat istiadat berkomunikasi 

(Suparno, 2001). 

 Guy Cook (1994) menyatakan tiga aspek utama, yakni (1) wacana; 

(2) teks; dan (3) konteks. Dalam perspektif kritis, wacana dipahami 



 

 

sebagai penggunaan bahasa sebagai praktek sosial. Pandangan tersebut 

juga dinyatakan Fairclough (1995) bahwa dimensi kewacanaan secara 

simultan, seperti dimensi teks berkaitan bahasa tulis, dimensi praktek 

wacana yang berkaitan dengan produksi dan interpretasi teks, dan 

dimensi praktek sosial kultural. Perubahan sosial dalam masyarakat, 

institusi, dan kebudayaan turut menentukan bentuk dan makna sebuah 

wacana. 

 Soeseno Kartomihardjo dalam Bambang (2000) menyatakan 

bahwa tahap analisis wacana kritis, yaitu deskripsi yang menyangkut 

properti formal dari suatu teks; interpretasi yang menyangkut hubungan 

teks dan interaksi dengan melihat teks sebagai hasil dari suatu proses 

produksi dan sebagai suatu sumber dalam proses interpretasi; eksplanasi 

menyangkut hubungan antara interaksi dan konteks sosial. Dengan 

ketentuan sosial dari suatu proses produksi dan interpretasi dan pengaruh 

sosialnya, dapat dinyatakan bahwa setiap tahapan analisis wacana kritis 

(AWK) merupakan kegiatan analisis. 

 van Dijk dalam Wetherell, Taylor, dan Yates (2001) menyatakan 

bahwa hubungan top-down lebih mendominasi yang ada hubungannya 

bottom up secara berlawanan. Hubungan bottom up sering mengalah, 

tunduk, rela, dan menerima berbagai informasi. Kekuatan dan dominasi 

kaum kapitalis menurut Gramsci, tidak hanya melalui dimensi material 

dan sarana ekonomi dan relasi produksi, tetapi juga kekuatan dan 

hegemoni. Pada awalnya, kurang memperdayakan kelompok yang 

didominasi agar dapat diikuti kelompok dominan tentang nilai tertentu, 

yang pada akhimya dapat memperluas dan melestarikan kepatuhan aktif 

secara sukarela. Pada hakikatnya, pendominasian dalam praktek sosial 

yang digunakan adalah kepemimpinan, intelektual, moral, politik, dan 

status sosial. 

METODE 

 Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

jenis analisis wacana kritis (AWK) yang dikembangkan Jan Renkema 

(1990), I Fainclough (1995), van Dijk (1998), dan Brett Delliger (1995) 

dengan sejumlah modifikasi. Dalam aplikasinya, AWK berupa analisis 

terhadap tiga dimensi wacana secana simultan, seperti deskripsi teks 



 

 

dalam wacana LLG, interpretasi praktis wacana naratif, dan eksplanasi 

ideologi sosiokultural. 

 Instrumen yang digunakan adalah manusia, yakni peneliti sendiri. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif, 

dan model alir secara induktif yang melibatkan kegiatan sajian data, 

reduksi data, dan verifikasi data serta penarikan simpulan. Sumber data 

penelitian adalah LLG yang telah ditransliterasi dari aksara Bugis ke 

aksara Latin dan diterjemahnya hanya dipakai sebagai bahan 

perbandingan atau pelengkap dalam menganalisis data. 

 Pengumpulan data menggunakan analisis dokumen. Artinya, data 

dikumpulkan dari dokumen berupa Lontara La Gall go. Prosedur 

pengumpulan data dengan cara kaidah makro dan kaidah penghilangan, 

serta kaidah generalisasi. Kegiatan analisis data dimulai dari membaca 

seluruh isi, mengidentifikasi, mengklasifikasi secara utuh dan tematis, 

menafsirkan, dan menarik simpulan. Simpulan itu dipegang secara 

longgar, tetap terbuka sampai benar-benar kokoh. 

HASIL 

Tampilan Aktor 

 Dalam wacana LLG ditemukan Manurungnge sebagai aktor yang 

dapat mempengaruhi publik. Manurungnge dalam statusnya mengacu 

pada posisi struktural di dalam sistem sosial, misalnya La Toge sebagai 

Datu I di Luwu. La Toge berperan sebagai pengatur, pemimpin upacara 

kedatuan tersebut. Di samping itu, ia juga sebagai aktor yang diusung, 

yang diiringi oleh pengasuh segaharanya, yang didampingi oleh 

bangsawan tinggi. Dalam wacana LLG tersebut, peneliti menemukan 

beberapa konstruk ideologi dalam upacara kedatuan di Ale Lino, antara 

lain: (1) La Toge sebagai aktor dalam praktis sosial tersebut, ditata 

secara komprehensif sehingga kegiatan tersebut terlaksana secara 

harmonis; (2) kelangsungan upacara kedatuan, didukung berbagai pihak, 

khususnya bangsawan tinggi, pengasuhnya segarahanya, saudara sepupu-

nya, dan masyarakat umum; (3) pemenuhan kebutuhan La Toge sebagai 

Datu dalam proposisi yang signifikan; (4) La Toge sebagai aktor 

mendapat dukungan dengan partisipasi aktif partisipan dalam peristiwa 

tersebut; (5) gangguan internal maupun eksternal secara umum tidak 



 

 

ditemukan dalam acara kedatuan ini; dan (6) La Toge sebagai aktor 

dimediasi bahasa sehingga tampil mendominasi peristiwa yang mengarah 

pada pemahaman dan keyakinan publik terhadap pada diri La Toge itu 

sendiri. 

 Selain aktor itu, juga ditemukan La Tiuleng sebagai aktor. 

Tampilan La Tiuleng sebagai aktor dalam wacana tersebut memberikan 

peluang kepada dirinya untuk mempengaruhi publik. La Tiuleng sebagai 

aktor dalam wacana tersebut, peneliti menemukan konstruk ideologi 

kultural, yaitu (1) La Tiuleng berlayar (sompe) untuk mencari jodohnya 

yang sederajat dan seketurunan dirancang secara komprehensif; (2) 

dalam pelayarannya, La Tiuleng mendapat dukungan dari bangsawan 

tinggi Gima yang mendampinginya, serta rombongan yang lainnya; (3) 

La Tiuleng sebagai putra mahkota dani Manurungnge berpeluang secara 

signifikan tercapai cita-citanya menjadikan permaisuri putri Datu Tompo 

Tikka; (4) La Tiuleng dan rombongannya tidak mengalami kesulitan 

dalam perjalanan menuju ke Tompo Tikka; (5) identitas sosial La 

Tiuleng adalah aktor yang muncul di Busa Empong, putra mahkota 

kesayangan datu Manurungnge di Luwu; dan (6) dalam peristiwa 

tersebut, La Tiuleng sebagai aktor utama mendominasi dalam wacana 

LLG, sehingga memarjinalkan komunitas yang lain. 

 Selanjutnya, aktor ditemukan dalam LLG adalah La 

Madukkelleng. Dalam dinasti Manurungnge, La Madukkelleng sebagai 

aktor yang fenomenal dalam dinasti Manurungnge. Ia mampu 

menegakkan adat istiadat, mengendalikan diri, berjuang dengan gagah 

berani melewati tantangan satu demi satu dalam pelayarannya, 

menghidupkan kembali orang mati, menikahi Putri Pewaris negeri Cina, 

dan akhirnya menjadi Opunna atau Datunna Cina yang berdaulat. 

Paparan data Linguistik, La Madukkelleng sebagai aktornya, peneliti 

menemukan konstruk ideologi kultural, antara lain: (1) La Madukkelleng 

sebagai aktor menyamar menjadi pedagang (oro kelling) untuk bertemu 

putri Datu Cina; (2) La Madukkelleng sebagai aktor mendapat dukungan 

moril dari saudara kembarnya (We Tenniabeng) dan To Palanroe, 

sedangkan dukungan material dar bangsawan tinggi, dan pasukan perang 

serta perlengkapannya; (3) Ia sebagai putra mahkota dari Datu Luwu 

menjadi pemimpin dan pengatur perintah untuk mencapai tujuannya, 

yaitu menikahi Putri Datu Cina; (4) La Madukkelleng sebagai aktor 

mampu menyelesaikan tantangan satu demi satu yang dihadapinya baik 



 

 

di tengah laut maupun di darat; dan (5) La Madukkelleng sebagai aktor 

mendominasi peristiwa tersebut dalam wacana LLG, sehingga aktor yang 

lain dipinggirkan. 

 Para aktor dalam wacana tersebut, didominasi oleh bangsawan 

tinggi (Ane‟ Datu Pituppuloe) yang dipimpin oleh La Galigo. Acara 

penjemputan isi usungan dari Tempe merupakan strategi La Galigo 

untuk mengadakan pertemuan antana Opunna Ware dengan Datunna 

Tempe. Tampilan aktor tersebut, menunjukkan kepada publik bahwa 

yang mendominasi wacana adalah La Galigo sebagai mappajung-

mpuLaweng dan aneq datu pituppuloe sebagai sepupu sekalinya yang 

berkuasa di daerah kekuasaan Manurungnge. Dengan demikian, peneliti 

menemukan konstruksi ideologi kultural, yaitu (1) La Galigo sebagai 

aktor telah merancang peristiwa tersebut dengan mantap; (2) dalam 

pencapaian tujuan, La Galigo sebagai aktor mendapatkan dukungan dari 

aneq datu pituppuloe; (3) dalam peristiwa ini, La Galigo sebagai aktor, 

pada hakikatnya tidak mengalami kesulitan baik secara internal maupun 

secana ekstemal; (4) La Galigo sebagai aktor, yang digelari Opunna 

Ware dan Datunna Sinrigading, serta yang mappajung-mpuLaweng 

untuk mengatur perintah dalam peristiwa tersebut; dan (5) La Galigo 

sebagai aktor, yang mendominasi dalam wacana LLG. 

Tampilan Peristiwa 

 Peristiwa penemuan Ale Lino dalam keadaan kosong digambarkan 

dalam wacana LLG oleh patih To Palanroe, peneliti dapat menyatakan 

beberapa temuan, yaitu (1) mencari kebenaran dapat ditemukan dari 

berbagai kalangan; (2) masalah dunia kosong membutuhkan pemikiran 

komprehensif; (3) penemuan dunia kosong sebagai suatu peristiwa, yang 

dapat dijadikan peluang dan tantangan bagi To Palannoe untuk 

mengisinya; (4) suatu peristiwa seharusnya disikapi dengan dukungan 

dan persetujuan dari komunitas tertentu; dan (5) peristiwa tersebut 

didominasi oleh To Palanroe untuk merekonstruksi ide atau tindakan 

selanjutnya. 

 Peristiwa turunnya La Toge Langi (Manurungnge) ke bumi 

merupakan peristiwa yang diketahui, diyakini, dan bahkan dimitoskan 

oleh masyarakat Bugis bagi pendukung LLG. Berkaitan hal tersebut, 



 

 

pertanyaan yang harus dijawab adalah siapa yang menurunkan, siapa itu 

La Toge Langi, untuk apa La Toge Langi diturunkan ke muka bumi. 

Dalam wacana LLG, ditemukan To Palanroe yang merekonstruksi 

peristiwa tersebut. Diawali dengan meminta persetujuan kepada 

permaisurinya Datu Palinge. Kemudian, diundang saudaranya, Datu 

Sinauq toja sekeluarga yang berdaulat di Peritiwi, dan juga seluruh 

anaknya yang berdaulat di Dunia Atas. Paradigma memanusiakan 

manusia (sipatau) yang dipublikasikan ke publik merupakan inisiatif To 

Palanroe untuk meminta pandangan dalam komunitasnya tentang ―siapa 

yang layak diturunkan ke bumi‖. Pada akhirnya, La Togelah sebagai 

anak sulung dari La Patigana yang disepakati dalam diskusi terbatas 

tersebut, yang dipersiapkan menjadi Datu di Ale Lino. Tugas utama yang 

diemban La loge Langi ke bumi adalah membentangkan kedatuan Boting 

Langi di Ale Lino atas nama To Palanroe. Suatu paham yang diturunkan 

secara historiskultural dari satu peradaban ke peradaban selanjutnya 

untuk membangun komunitas yang kuat dalam rangka penyebaran 

kedatuan sebagai ideologi kultural di permukaan bumi. Dalam perspektif 

wacana kritis, peristiwa proses penurunan manusia pertama (La Toge) di 

Dunia Tengah sekaligus sebagai Datu pertama di Kawa mendominasi 

wacana LLG. 

 Selanjutnya, peristiwa yang ditampilkan adalah kesaktian 

Sawerigading di negeri Cina. Peristiwa tersebut dapat dinyatakan bahwa 

Sawerigading dalam pelayarannya ke seluruh penjuru bertujuan untuk 

memperluas wilayah kekuasaannya, bukan saja ideologi kultural bersifat 

sipakatao yang ditempuhnya tetapi ideologi kultural yang bersifat 

siangrebale pun dapat dilakukannya. I We Cudai patuh terhadap 

Sawerigading karena ia menghindari malapetaka yang lebih besar 

(dominasi) dari pihak Sawerigading. 

 Selanjutnya, peristiwa tentang dominasi La Galigo terhadap Putri 

Datu Tempe. Berdasarkan paparan data tersebut, peneliti menemukan 

beberapa hal, yaitu (1) peristiwa pernikahan dengan Putri Datu Tempe 

dirancang dan diupayakan secara maksimal oleh I La Galigo; (2) 

pelaksanaan peristiwa pernikahan tersebut didukung oleh Opunna Cina 

(La Madukkelleng), dan Datu pituppulloe; (3) La Galigo sebagai putra 

mahkota Opunna Cina, yang bertahta di Sinrigading, yang titisan dari 

langit secara signifikan dapat menikahi putri Tempe, yang berdarah 

putih, dan yang seketurunan; (4) La Galigo mengalami kesulitan karena 



 

 

ia pernah mau menjadikan permaisuri Putri Tempe tetapi ia mengalihkan 

perhatiannya ke negeri Paccing; (5) peristiwa pernikahan tersebut 

dikendalikan dan dipimpin oleh La Galigo sendiri; dan (6) peristiwa 

tersebut dalam wacana LLG, didominasi oleh La Galigo dan komunitas-

nya dibandingkan komunitas yang lain. 

Tampilan Kaidah Interaksi 

 Kaidah interaksi yang dipresentasikan dalam wacana LLG 

tersebut, peneliti menemukan beberapa hal, yaitu (1) kaidah interaksi 

satu arah yang bersifat top-down;(2) kaidah interaksi bersemuka; (3) 

kaidah interaksi bersifat imperatif; (4) pola interaksi La Patigana kepada 

La Toge Langi (interaksi orang tua dan anak); (5) dalam interaksi 

tersebut, La Patigana sebagai pengatur perintah dan La Toge Langi 

sebagai pelaksana perintah; (6) La Patigana sebagai pemberi tugas dan 

La Toge sebagai pelaksana tugas dalam interaksi; dan (7) dalam interaksi 

tersebut, La Patigana sebagai penguasa di langit dan La Toge sebagai 

Datu di bumi. 

BAHASAN 

Representasi Ideologi Kultural dalam Tampilan Aktor 

 Manurungnge sebagai aktor dalam upacara kedatuan di Ale Lino 

menduduki posisi orang pertama ketika itu di kedatuan Luwu. Upacara 

kedatuan merupakan peristiwa sosial yang dianggap sebagai suatu sistem 

(Ritzer, 2004). Menurut Parsons (1951), sistem sosial dalam teori 

stratifikasi fungsionalnya merupakan sistem sosial yang terdiri atas 

aktor-aktor yang saling berinteraksi dalam lingkungan tertentu, 

termotivasi mengoptimalkan kepuasaan, yang dimediasi dalam sistem 

simbol bersama yang terstruktur secara kultural. Aktor menurut ia, lebih 

cenderung melihat aktor dari sisi status-peran daripada unit interaksinya. 

Data linguistik yang ditemukan adalah Manurungnge sebagai pelaku 

(aktor) dalam wacana LLG. Berkaitan dengan hal tersebut, Parsons lebih 

tertarik penggalian norma dalam sistem sosial kepada aktor. Dalam 

kesadaran aktor, berhasil-tidaknya untuk mencitrakan dirinya, sangat 

ditentukan dalam proses sosialisasi. Dampaknya, dalam mengejar 



 

 

kepentingan, aktor sebenarnya mengabdi kepada kepentingan sistem 

kedatuan sebagai suatu kesatuan. Hal-hal yang dinyatakan Parsons 

tersebut, diramu kembali Ritzer (2004), yang dinyatakan, dialektika pola 

tindakan bertujuan yang diperoleh aktor dalam sosialisasi pada tingkatan 

yang sangat penting, harus menjadi fungsi dan struktur peran 

fundamental dan nilai dominan dalam sistem sosial. Parsons berasumsi 

bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem terdahulu. 

 Proses sosialisasi aktor dipresentasikan dalam bentuk interaksi 

antara Datu Gima (Bima) dengan La Panannang. La Tiuleng (Batara 

Lattu) sebagai aktor dalam wacana tersebut. Peneliti menemukan aktor 

yang mendominasi peristiwa tersebut untuk mencari jodoh di Tompok 

Tikka. Ia diperkenalkan sebagai putra mahkota Manurungnge, yang 

dinaungi payung emas, yang muncul di Busa empong. Dengan demikian, 

identitas sosial yang dipresentasikan itu, memiliki kekuasaan untuk 

mempengaruhi kognisi publik atau mengontrol pengalaman secara 

individual. Posisi La Tiuleng sebagai aktor dalam wacana tersebut, 

memiliki otonitas. Menurut Dahnendorf (1959) dalam tesisnya, berbagai 

posisi dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. 

 La Tiuleng sebagai tuneq pengganti untuk menduduki tahta 

kedatuan berikutnya memiliki otoritas. Dengan otoritas tersebut dalam 

tatanan sosial, ia berpotensi untuk mendominasi komunitas yang lain. 

Posisi La Tiuleng sebagai putra mahkota berpeluang untuk 

mengendalikan semua anggotanya untuk mencapai tujuannya. Di 

samping menikahi putri Datu Tompok Tikka, juga untuk menyebarkan 

ideologi kulturalnya tentang kedatuan di Ale Lino. Aktor berada dalam 

posisi seperti ini bersifat dominan untuk mempertahankan status quanya, 

sedangkan komunitas yang lain berada dalam posisi yang didominasi. 

lnilah yang disebut Dahrendorf sebagai kepentingan tersembunyi dan 

kepentingan nyata. Terkait hal ini, kepentingan nyata adalah menikahi 

putri raja Tompo Tikka dan kepentingan tersembunyi adalah 

mematangkan kedatuan Boting Langi sebagai ideologi kulturalnya di 

wilayah lain (Tompo Tikka). Dalam perspektif kritis, peristiwa tersebut 

yang di-lakon-kan oleh La Tiuleng dikategorikan tindakan yang 

bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan dirinya dan komunitasnya 

(Habermas, 1975). Praktik sosial seperti ini, dalam pandangan wacana 

kritis terdapat ideologi kultural yang dipresentasikan ke publik untuk 

melestarikan kedatuannya di Ale Lino. Strategi wacana yang 



 

 

diperjuangkan La Tiuleng sebagai aktor adalah menikahi putri datu 

Tompo Tikka. Ideologi kultural yang dicitrakan pada diri La Tiuleng ke 

publik berkaitan hal tersebut, adalah pernikahan bukan karena kekayaan 

tetapi ia menikahi We Datu Sengngeng karena ia berdarah putih, 

meskipun anak yatim. Hasil kerja ideologi seperti ini dikategorikan Lee 

(2002) sebagai kekuasaan berdasarkan peluang. Dengan demikian, di 

balik aktor dalam wacana tersebut, ditemukan ideologi kultural LLG. 

 Berkaitan La Madukkelleng sebagai aktor, Fowler dkk 

memandang La Madukkelleng berupaya secara sadar untuk menentukan 

aktor tersebut. Proposisi aktor bukan sesuatu yang netral (bukan wacana 

murni istilah Boundieu), tetapi membawa implikasi ideologi untuk 

membentuk pandangan umum dan menjustifikasi dirinya (La 

Madukkelleng) dan mengucilkan aktor lain. Publik diajak berpikir untuk 

memahami siapa aktor tersebut, peran dan posisinya dalam peristiwa 

tersebut. Pada akhirnya, perhatian dan pandangan publik tenanah kepada 

aktor, La Madukkelleng sebagai sarana untuk mengontrol informasi dan 

pengalaman. Temuan emperis dan diskusi hasil penelitian, yang 

diuraikan tersebut, didasari dari data linguistik tentang Sawerigading 

menyamar menjadi pedagang sebagai salah satu peristiwa untuk 

menikahi putri Datu Cina. 

 Dalam penyamarannya sebagai pedagang, ia berhasil melakukan 

transaksi jual-beli dengan I We Cudai (calon permaisurinya) sebagai 

salah satu cara untuk memasuki istana di Cina. Dengan demikian, 

peneliti dapat menyatakan bahwa La Madukkelleng sebagai aktor dalam 

wacana LLG tersebut ditemukan ideologi kultural tertutup. Suatu paham 

atau keyakinan terhadap suatu tujuan tertentu dilakukan komunikasi 

dalam komunitas dan hasil dialogis dilaksanakan dengan komitmen yang 

kuat. Dampak komitmen tersebut, mengarah pada pendominasian yang 

melampaui batas-batas perikemanusiaan demi tercapainya tujuan 

tertentu. Pencapaian kepentingan diri dan komunitas tersebut untuk 

mencari kebenaran pengetahuan dan keyakinan, yang merupakan 

dialektika antara ideologi terbuka dan ideologi dominan yang 

dikonstruksi oleh La Madukkelleng sebagai aktor untuk membentangkan 

kedatuan Boting Langi di Dunia Tengah. Ideologi terbuka dan ideologi 

tertutup merupakan istilah Suseno (1992), yang diramu secara longgar 

untuk menjelaskan tentang paham yang bensifat demokratis (terbuka) 

dan paham yang bersifat dominan (tertutup). Hasil kerja ideologi kultural 



 

 

seperti ini, dikategorikan Lee (2000) sebagai jenis kekuasaan 

berdasarkan posisi dan karisma. Kekuasaan berdasarkan posisi La 

Madukkelleng sebagai Putra Datu Luwu yang berdaulat, yang membuat 

komunitas yang lain mematuhi perintahnya. Posisi La Madukkelleng 

dalam kedatuan di Ale Lino sebagai tuneq pengganti tahta kedatuan di 

Kawa dalam komunitas Manurungnge. Posisi seperti ini, ia dapat 

menuntut Iebih banyak dari yang lain dibandingkan jika ia tidak 

memiliki posisi yang diakui dalam komunitas Manurungnge. Di samping 

La Madukkelleng memiliki kekuasaan berdasarkan posisi, ia juga 

memiliki kekuasaan berdasarkan karisma. Meskipun tidak terwujud, 

tetapi secara kultural, karismanya diakui secara universal dalam 

masyarakat Bugis. Bukan hanya kebijakannya, melainkan perpaduan 

keistimewaan sebagai ciri khas La Madukkelleng yang dimilikinya. 

Menurut Lee, tipe seperti ini disebut sebagai kepemimpinan yang alami. 

Suatu kekuasaan yang memiliki daya tarik, sehingga pengikutnya 

mengagumi dan selalu ingin mengetahuinya. Daya tarik yang dimilikinya 

sebagai daya magnetis terhadap pihak yang didominasi atau diistilahkan 

ia bersifat karismatik. 

 Aktor selanjutnya, ditemukan dalam wacana LLG adalah La 

Galigo. Penggambaran aktor biasanya tampak dalam wacana yang telah 

ditentukan, siapa yang dimadinalkan dan siapa yang memadinalkan. 

Aktor yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan yang 

lain dalam masyarakat dapat mempengaruhi dalam berkomunikasi 

tulisan. Sara Mills (1997) menganggap bahwa seorang aktor yang 

mempunyai posisi lebih tinggi dalam teks. Ia akan mempengaruhi 

bagaimana dirinya ditampilkan dan bagaimana pihak lain dimajinalkan. 

Gambaran pelaku di atas, menunjukkan aktor yang berkuasa ditampilkan 

dalam wacana dalam posisi lebih tinggi dibanding pihak yang lain. 

 La Galigo sebagai aktor merupakan tindakan perorangan mengarah 

kepada sesuatu tujuan dan tujuan tindakan tersebut ditentukan oleh 

norma dan pilihan (Coleman, 1990). Gagasan individu secara nasional 

untuk kepentingannya dan komunitasnya sangat menentukan jalannya 

sutau peristiwa. Untuk kepentingan kolektivitas Manurungnge, La 

Galigo sebagai aktor tidak boleh bertindak menurut kepentingan 

individu, tetapi harus bertindak untuk kepentingan kolektivitas, misalnya 

membentangkan atau memperluas kedatuan Boting Langi di wilayah 

Tempe dengan cara menjadikan permaisuri Putri Datu Tempe. 



 

 

Representasi Ideologi Kultural dalam Peristiwa 

 Peristiwa merupakan suatu kejadian dalam LLG yang 

dipresentasikan ideologi kultural untuk membangun suatu citra ke publik 

agar masyarakat meyakini dan melegitimasi kedatuan Manurungnge 

sekeluarga sebagai pengatur perintah di Boting Langi, di Kawa, dan di 

Peritiwi. 

 Berkaitan paparan temuan tersebut, dapat dikonstruksi ideologi 

kulturalnya, yaitu (1) penemuan sesuatu atas kinerja yang baik; (2) 

inisiatif dan kreativitas sebagai salah satu faktor dalam keberhasilan; (3) 

dialektika tindakan bertujuan dan interaksi untuk mencapai tujuan 

tertentu; dan (4) peran dan posisi aktor baik secara individu maupun 

komunitas tertentu sangat penting. Penjelasan yang pertama, kesiplinan 

dan kepatuhan Ruma Makompong terhadap perintah To Palanroe 

berdampak pada penemuan dunia tengah dalam keadaan kosong. 

Penjelasan kedua, mengalihkan tugas patih To Palanroe kepada anak-

anak dan melaporkan hasil temuannya merupakan wujud inisiatif dan 

kreativitas Sangiang Mpayung bersaudara. Penjelasan ketiga, setiap 

kegiatan yang ingin dikerjakan diperlukan tujuan yang terarah dan 

dikomunikasikan dengan komunitas tertentu. Penjelasan keempat, 

komitmen setiap aktor melaksanakan peran dan menyadari posisinya 

sebagai wujud tanggungjawabnya berdampak pada tujuan yang ingin 

dicapai. 

 Peristiwa tersebut menunjukkan ke publik bahwa hanyalah 

komunitas To Palanroe yang dapat mengisi dunia tengah yang kosong 

itu, sementara komunitas yang lain tidak ditampilkan dalam wacana 

tersebut. Suatu ajaran atau paham yang dipublikasikan ke masyarakat, 

bahwa To Palanroe dan Datu Palingeq yang memiliki kedatuan dan 

istana di Boting Langi. Datu Palingeq sebagai permaisuri To Palanroe 

berperan serta untuk menentukan datu di Ale Lino. Peristiwa ini juga 

mengisyaratkan kepada kita bahwa tidak ada dominasi jender dalam 

mengungkapkan pendapat pada setiap peristiwa penting di Boting Langi, 

seperti penempatan keturunan di kolong langit. Namun keputusan akhir 

diserahkan ke Patotoe sebagai penguasa Dunia Atas. Dalam perspektif 

kritis, ditemukan kepentingan komunitas To Palanroe di Ale Lino yang 

kosong itu, yaitu menempatkan keturunan untuk mendirikan kedatuan 

agar terang benderang di permukaan bumi. Terang benderang berkaitan 



 

 

dengan konsep; pencerahan dalam kehidupan. Peristiwa seperti ini 

dikategorikan Habermas sebagai fenomena subjektif atau kepentingan 

manusia (Ritzer dan Goodman, 2003). Fenomena subjektif karena manu-

sia pada hakikatnya spesies yang bernaluri dan berkehendak.Tujuannya 

adalah membangun kekuatan untuk mendominasi, bukan untuk 

memerdekakan individu dari dominasi. Manusia berupaya secara 

subjektif untuk menemukan cara yang efektif untuk mencapai tujuannya 

apa pun yang dianggap penting oleh Datu yang berdaulat. 

 Berkaitan penemuan data tentang La Tiuleng ke lompo Tikka, 

dapat dikonstruksi ideologi kultural, seperti (1) setiap peristiwa penting 

diperlukan sifat kedermawanan dan kepedulian sosial, serta kepasrahan; 

(2) kerja sama dan kekompakan suatu komunitas sebagai kunci 

keberhasilan; (3) kehati-hatian sebagai kunci keamanan suatu peristiwa; 

(4) tingkat kepercayaan sebagai kunci kepatuhan, kedisiplinan, dan 

keikhlasan suatu peristiwa; dan (5) peran ideologi tertentu cukup 

signifikan terhadap suatu peristiwa. Ideologi kultural dalam peristiwa 

pernikahan La Tiuleng dengan Putri Datu Tompo Tikka inilah, 

diisitilahkan peneliti sebagai konstruk Manurungnge sebagai ideologi 

kulturalnya. 

 Kedermawanan, kepatuhan, dan kepercayaan merupakan bentuk 

kekuasaan simbolik (Bourdieu, 1980). Kekuasaan simbolik dapat 

dikenali dari tujuannya yang mendapatkan pengakuan. Dengan kata lain, 

kekuasaan (politik dan budaya) yang tidak dapat dikenali bentuk aslinya. 

Karakteristik kekuasaan seperti ini, tidak bekerja pada kepatuhan fisik, 

tetapi bekerja pada kepatuhan dalam arti pengetahuan, kesadaran, dan 

kepercayaan. Mekanisme objektif inilah yang membuat komunitas yang 

terdominasi seringkali tidak merasa keberatan untuk masuk ke dalam 

lingkaran dominasi dan menjadi patuh (Boundieu dalam Rusdiarti, 

2003). Mekanisme kekuasaan biasanya diaplikasikan secara tidak 

tampak, sehingga suatu komunitas menerima kekuasaan simbolik 

sebagai sesuatu yang wajar karena kekerasan simbolik menggunakan 

struktur kognitif yang telah dimiliki oleh aktor sosial sejak lahir dengan 

struktur objektif ada dalam realitas sosial. Kekuasaan simbolik yang 

dicapai dalam peristiwa pernikahan tersebut merupakan proses sosialisasi 

(kerja) ideologi kultural Manurungnge yang dipresentasikan dalam 

wacana LLG. Prinsip kekuasaan seperti ini menunut Drummond (1992) 

dikategorikan sumber kekuasaan dasar yang diperoleh Sawerigading 



 

 

adalah kekuasaan paksaan secara nonverbal. Peneliti mengistilahkan 

ideologi tensebut adalah ideologi kultural yang bersifat siangrebale 

dalam bentuk perang. Dengan kata lain, dapat diistilahkan ideologi 

kultural tertutup. Suatu paham bahwa apapun yang terjadi dalam 

pengalaman tidak akan mundur sebelum mencapai suatu tujuan 

(menikahi Putri Pewaris negeri Cina), sekalipun mereka berperang. 

Prinsip inilah yang biasa diaplikasikan orang Bugis jika mereka berlayar 

dan merantau, yaitu sekali layar berkembang pantang surut ke pantai. 

 Paparan temuan tersebut ditemukan beberapa konstruk ideologi 

kultural, yaitu (1) ramuan pendapat Iebih baik untuk memulai suatu 

tindakan; (2) keteguhan pendirian lebih signifikan dibandingkan 

penolakan (ikalal kekkee ku gettengnge; dan (3) tidak akan mundur 

sebelum tercapai cita-citanya. 

Representasi Ideologi Kultural dalam Kaidah Interaksi 

 Struktur teks yang bersifat pengontrol atau pengendali merupakan 

unsur yang ada hubungannya dengan kekuasaan. Idealnya, pada setiap 

pembicaraan, seharusnya seluruh partisipan mempunyai hak yang sama 

dalam interaksi sosial. Realitas dalam diskursus sosial, seringkali 

ditemukan seseorang mengendalikan atau mengontrol mitra bicaranya. 

Kaidah interaksi yang demikian bersignifikansi dengan kekuasaan, yang 

di dalamnya melekat ideologi kultural, yang diperjuangkan. Di satu sisi, 

ada yang mendominasi, di sisi lain, ada yang didominasi dalam 

pembicaraan. Pada data di bawah ini ditemukan La Toge Langi yang 

dipersiapkan ke dunia tengah selalu dikendalikan pembicaraannya oleh 

Patotoe. Sikap diam dan menangis yang dilakukan La Toge setiap 

perintah dari Patotoe merupakan penerimaan secara terpaksa. lstilah 

Fanchlouch (1989) disebut pemaksaan keterbukaan, seperti memaksa 

pantisipan untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh pembicara 

yang Iebih dominan. 

 Kaidah lnteraksi bersifat top-down menurut van Dijk (2001) 

menyatakan bahwa hubungan top-down lebih memdominasi hubungan 

bottom-up secana berlawanan. Hubungan bottom-up sering kali 

mengalah, tunduk, rela, dan menerima berbagai infomasi, sedangkan 

hubungan top-down seringkali mempengaruhi, menyuruh, memerintah, 



 

 

pemberi berbagai informasi, dan mendominasi. Pendominasian pada 

hakikatnya yang digunakan adalah penguasa lewat kepemimpinan, 

intelektual, moral, dan politik, serta budaya. lnteraksi seperti ini 

ditemukan antara orang tua dan anak, antara Datu dan bukan Datu, dan 

antana Datu yang berdaulat dan Datu campuran. Di balik kaidah 

interaksi tersebut direpresentasikan ideologi kultural untuk menciptakan 

informasi yang didominasi oleh komunitas Manurungnge secara 

struktural fungsional dalam mengatur pemerintahan di tiga Dunia (Dunia 

Atas, Dunia Tengah, dan Dunia Bawah). Sehubungan hal tersebut, 

peneliti mengistilahkan ideologi kultural bersifat vertikal. Suatu pola 

interaksi yang digunakan oleh La Patigana kepada La Toge Langi 

(tuneq). Pola interaksi vertikal diantonimkan dengan interaksi horisontal 

digunakan La Patigana dengan permaisurinya, bangsawan yang 

sederajat, dan seketurunan. Interaksi itu diposisikan La Patigana sebagai 

penguasa di Boting Langi di depan khalayak yang dipresentasikan dalam 

wacana LLG. Di balik kaidah interaksi tersebut, berkaitan dengan citra 

aktor atau komunitas dimunculkan ke publik. Salah satu tujuan pola 

interaksi tersebut adalah menciptakan citra diri yang baik sebagai 

pengatur perintah dan mitra bicara berkesan sebagai penerima perintah. 

La Patigana memitoskan dirinya, seperti (1) memutus anaknya menjadi 

Datu di Ale Lino; (2) memberi tugas yang mulia di dunia kosong; dan (3) 

memberi pusaka sebagai simbol kekuasaannya di Ale Lino. Citra 

tersebut, terus menerus diproduksi karena dengan pencitraan seperti itu, 

La Patigana sebagai pemberi perintah dan La Toge Langi sebagai 

penerima perintah mengontrol dan mengawasi secara simbolis atas 

khalayak. La Patigana dan komunitasnya bukan saja menciptakan mitos 

untuk dirinya, tetapi juga memajinalkan aktor atau komunitas yang lain. 

Pemaflinalan sosial, tampak pada pemberian peran dan posisi aktor lain 

dalam wacana LLG, seperti Rukkelleng Mpoba bersaudara ditugasi 

sebagai pembantu La Patigana untuk melaksanakan kegiatan kedatuan di 

Boting Langi. Dengan kata lain, upaya untuk mempromosikan dirinya, 

sekaligus merendahkan posisinya komunitas yang lain. La Patigana dan 

komunitasnya dicitrakan ke publik dikaitkan dengan konsep; kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan 

spiritual. Kecerdasan intelektual mengarah pada pengkonstruksian sistem 

kedatuan di dunia kosong, sedangkan kecerdasan emosional mengarah 

pada refleksi diri yang diwujudkan dalam permintaan pandangan untuk 



 

 

menentukan siapa yang menjadi Datu pertama di Ale Lino. Kecerdasan 

sosial ditampilkan dengan konstruksi struktur sosial di Kawa dan 

kecerdasan spiritual diarahkan pada dirinya dan komunitasnya yang 

memiliki keistimewaan dibandingan dengan aktor atau komunitas yang 

lain. 

SIMPULAN 

 Pada hakikatnya wacana LLG yang naratif merupakan salah satu 

jenis (Lontara) yang tidak vakum, tidak murni tetapi di dalamnya 

direpresentasikan ideologi kultural. Suatu paham yang mempertahankan 

tatanan kehidupan sosial berkaitan dengan konsep Manurungnge. 

Manurungnge dalam perspektif antropologi merupakan manusia Bugis 

yang pertama diturunkan ke Bumi untuk meneruskan kemuliaan atas 

nama To Palanroe (sang penentu nasib). Paham teograi inilah yang 

dipandang kekuasaan segalanya bersifat ketauhidan. Wacana LLG dalam 

perspektif kebahasaan dikategorikan wacana naratif, sedangkan dalam 

perpektif wacana kritis bercirikan ideologi kultural dan kekuasaan yang 

direprepresentasikan dalam struktur makro. 

 Pada dasarnya perjuangan ideologi kultural yang diperjuangkan 

dan diperankan seseorang atau kelompok dalam berbagai aktivitas yang 

ditampilkan dalam wacana LLG. Disamping itu, juga posisi aktor, 

kelompok, dan gagasannya direpresentasikan dengan menggunakan kata, 

kalimat, dan wacana yang dirangkai untuk membangun suatu tujuan 

tertentu. Hal ini terkait dengan status sosial, kewenangan dan 

kepakarannya. 

 Pengonstruksian kekuasaan dan pengetahuan mengacu pada 

ideologi tertentu untuk mempresentasikan realita sosial di dalam praktek 

institusi. Konstruksi tersebut dikembangkan menjadi tiga aspek 

pendominasian, yaitu (1) pengetahuan dan keyakinan; (2) kaidah 

interaksi sosial dalam diskunsif; dan (3) peran dan posisi aktor dalam 

struktur sosial. 

 Tiga aspek yang proposisinya secara global ditemukan struktur 

makro dalam LLG, yang meliputi (1) aktor; (3) peristiwa; dan (4) kaidah 

interaksi yang bersifat ideologi kultural. Kerja ideologi Manurungnge 

(implisit) yang genealogi tersebut berdampak terhadap kekuasaannya di 



 

 

muka Bumi. Ketiga jenis ideologi (paham) tersebut yang diperjuangkan 

di Ale Lino adalah ideologi kultural sian gre bale (ideologi tertutup, 

dominan, otoniten), ideologi kultural sipakatau (ideologi terbuka, 

humaris, dan demokratis), dan ideologi kultural Manurungnge (ideologi 

implisit, genealogi, kosmologi, ketauhidan). 

 Mereka selalu memproduksi bahasa yang dapat menciptakan citra 

kepada khalayak bahwa dirinyalah paling layak berkuasa dalam 

masyarakat. Pilihan bahasa menjadi media untuk menunjukkan struktur 

hierarki kekuasaan dan menetapkan konsepsi tentang kebenaran, aturan, 

dan realitas sosial. 

 Ideologi kultural digunakan sebagai sistem berpikir, sistem 

kepercayaan, praktek simbolik yang berhubungan dengan tindakan sosial 

dan politik. Ideologi kultural yang diembannya secara mendasar 

berhubungan dengan proses pembenaran hubungan kekuasaan yang 

dominan. Ideologi kultural (Manurungnge, Sin garebale, dan Sipakatau) 

ditemukan bekerja sebagai perekat hubungan sosial yang mengikat 

masyarakat Bugis secara bersama dengan menetapkan nilai-nilai dan 

norma-norma yang disepakati secara kolektif dalam komunitasnya. 

Norma dan Nilai edukasi yang direpresentasikan dalam wacana LLG, 

yaitu otokritik, solidaritas, kedermawanan, penegakan hukum adat, 

kekompakan, demokratis, etos kerja, satu kata dengan perbuatan 

(komitmen), unjuk kefla, tata krama, kesantunan berbahasa, ketauhidan, 

dan kepasrahan, serta konstruksi tentang kosmologi. Nilai edukasi 

tersebut didasarkan pada kecerdasan emosional, spiritual, sosial, dan 

intelektual. 

SARAN 

 Dosen disarankan memilih dan mengembangkan wacana LLG 

sebagai salah satu bagian mata kuliah analisis wacana. Kritik ideologi 

kultural dan kekuasaan tradisional menjadi pusat kajian agar nantinya 

tercipta ideologi kultural yang humanis, demokratis, atau terbuka 

(ideologi kultural sipakatau). 

 Guru SMA disarankan dapat memilih dan mengembangkan 

wacana LLG (naratif) dengan analisis wacana kritis sebagai materi 

pokok. Wacana LLG sebagai bahan ajar untuk kemampuan reseptif dan 



 

 

kemampuan produktif dalam mata pelajaran Bahasa dan sastra Indonesia 

yang bersifat tematis. Penentuan tema dan berbagai peristiwa dapat 

dikembangkan dalam pembelajaran kemampuan bersastra di SMA. 

Kecakapan hidup dikaitkan dengan kemampuan bersastra dapat 

ditentukan pada kesadaran diri (makhluk Tuhan, eksistensi diri dan 

potensi diri), kecakapan berpikir (menggali informasi, mengolah 

informasi, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah), dan 

kecakapan sosial (komunikasi lisan, komunikasi tertulis, dan kerja sama). 

Struktur makro dalam wacana LLG sebagai bahan ajar di SMP dalam 

mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia disesuaikan tuntutan 

Kurikulum yang berlaku. Wacana LLG sebagai wacana naratif (ceritra 

rakyat) dapat dikembangkan guru SMP pada aspek kemampuan 

bersastra, seperti mendengarkan, berbicara, dan membaca, dan menulis. 

Guru SD dapat memilih dan mengembangkan wacana LLG sebagai 

bahan ajar (materi pokok) di SD dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia yang disesuaikan tuntutan kurikulum, seperti kemampuan 

berbahasa mendengarkan, membaca, dan menulis pada kelas II s.d. kelas 

IV SD. Kemampuan berbahasa mendengarkan dengan standar kompe-

tensinya adalah mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana 

lisan (wacana LLG) melalui mendengarkan pembacaan teks pendek dan 

menanggapi secara verbal. 

 Kemampuan berbahasa, mendengarkan dengan kompetensi 

dasarnya mendengarkan sebuah cerita dan membuat ringkasannya. Hasil 

belajar dengan indikatornya adalah mencatat tokoh cerita, urutan 

peristiwa, dan menulis ringkasan cerita. Membaca dengan kompetensi 

dasarnya adalah membaca intensif teks naratif (200--2500 kata) dengan 

indikatornya, yaitu memberi judul dengan kata-kata sendiri, mencatat ide 

pokok tiap paragraf, mengajukan pertanyaan, menulis rincian isi cerita, 

mendaftar kata-kata yang memiliki sinonim dan antonimnya, (kelas VI 

SD). Kemampuan bersastra, membaca dengan kompetensi dasarnya 

adalah membaca ceritra rakyat (wacana LLG) dan menjelaskan isinya. 

Implementasi indikator membaca yang diharapkan adalah mengajukan 

dan menjawab pertanyaan, menjelaskan tokoh dan latar cerita, dan 

menentukan amanat cerita. 
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Abstract: This article reports on the third year research project (R 

& D) aimed at 1) developing a guide for teachers and counselors to 

implement education on reproduction health, and 2) examining the 

effectiveness, attractiveness, and efficiency of comic series, 

developed in the previous year, for the teaching of reproduction 

health. The research project involved 2
nd

, 5
th

, and 6
th

 graders of 

Elementary School. The 2
nd

 graders were of 60 students and the 5
th

 

and 6
th

 graders, all together, were of 40 students. The results show 

that all parties—teachers, counselors, and students—need to 

increase their awareness of the significance of reproduction health 

education through both curricular and extra-curricular activities. 

The materials for the teaching of reproduction health need 

extension. The teaching materials manifested in the form of comic 

series need some concluding notes to assist the students memorize 

the materials longer. The research also came to the point that some 

attempts to disseminate materials for reproduction health education 

need to be made. 

Key words: education on reproduction healt, comics series 
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 Berbagai berita media massa mengemukakan tentang berbagai 

pelecehan seksual yang dapat berakibat pada timbulnya tindakan 

kriminal. Berbagai berita yang dimuat media massa menunjukkan sudah 

dirasa perlu untuk memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi di 

dalam kurikulum sekolah, walaupun tidak berupa mata pelajaran 

tersendiri. 

Pendidikan kesehatan reproduksi perlu disajikan di sekolah, karena 

usia remaja awal merupakan masa yang paling sulit dan "rawan" dalam 

tugas perkembangan manusia. Kerawanan tugas perkembangan remaja 

awal berkaitan dengan masa transisi dari masa anak-anak ke masa 

dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan jasmani yang sempurna 

menimbulkan perubahan pula pada kematangan seksual (sexual maturity) 

yang mengakibatkan terjadinya perubahan sikap psikologis dan perilaku 

sosial dalam peranannya sebagai laki-laki dan sebagai wanita yang telah 

dewasa. Remaja awal mulai tertarik pada kecantikan atau ketampanan 

lawan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan psikologis menyayangi dan 

disayangi. Remaja awal memperoleh kesenangan bila berjalan dengan 

lawan jenisnya, nonton berdua, saling berpegang tangan, dan sebagainya. 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut wajar apabila tidak menyimpang dari 

norma yang ada. Namun tidak jarang, bahkan seringkali, dorongan dan 

kebutuhan yang bersumber pada kematangan organ seksual yang 

mendesaknya terlalu kuat, tidak mampu dibendung. 

Tujuan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah, ialah: (1) 

meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan fisik, mental, dan 

fungsi kematangan emosional yang berkaitan dengan seks; (2) 

menghilangkan ketakutan dan kecemasan atas perkembangan seksual 

siswa; (3) mengembangkan sikap positip yang berkaitan dengan seks dan 

bermacam-macam manifestasinya; (4) memberikan pengertian tentang 

hubungan antara pria dan wanita, membantu mereka lebih mentaati 

aturan dan bertanggung jawab; (5) meningkatkan apresiasi hubungan 

antara manusia; (6) membangun pengertian mengenai fakta, etika, dan 

nilai moral; (7) meningkatkan pemahaman tentang penyalahgunaan seks 

dan melindungi diri sendiri dari eksploitasi seks; (8) meningkatkan 

pemahaman tentang seks yang efektif dan kreatif dalam keluarga, 

masyarakat, dan bangsa; dan (9) meningkatkan pemahaman mengenai 

penyakit yang diakibatkan oleh perilaku seks yang tidak normatif, 

misalnya PMS dan AIDS. 



 

 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang 

yang melakukan pelanggaran terhadap seks berasal dari keluarga dimana 

orang tua tidak banyak atau bahkan sama sekali tidak memberikan 

Pendidikan Kesehatan Reproduksi kepada anak- anaknya, rasa ingin tahu 

yang tidak sehat misalnya kebiasaan mengintip orang mandi tidak 

mencerminkan hasil Pendidikan Kesehatan Reproduksi yang baik, 

sebaliknya anak-anak yang menerima Pendidikan Kesehatan Reproduksi 

yang baik, atau memiliki orang tua yang bersedia berbicara tentang seks 

akan kurang berminat terhadap masalah- masalah seks. Anak–anak yang 

diberi informasi tentang seks masih mempunyai rasa ingin tahu yang 

sehat, mereka masih mengajukan pertanyaan-pertanyaan tetapi langsung 

kepada orang tua mereka. Konselor dan guru merupakan tenaga 

kependidikan di sekolah yang mempunyai perhatian terhadap 

perkembangan psikologis siswa. Oleh karena itu, melalui kerja sama 

dengan guru biologi, guru pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru 

agama dapat melakukan pendidikan kesehatan reproduksi. Dikatakan 

oleh Munandir (1989), tujuan bimbingan dan konseling di sekolah, yang 

dilakukan konselor, ialah mendidik seperti diamanatkan dalam tujuan 

pendidikan nasional, yaitu mengembangkan pribadi mandiri. Menurut 

Jones (1970) tujuan bimbingan dan konseling adalah ... to develop in 

each individual, up to the limit of his capacity, the ability to solve his 

own problems and to make his own adjustments. Dengan demikian 

tujuan bimbingan ialah agar supaya siswa mampu mengatur 

kehidupannya sendiri, mengambil sikap sendiri, mempunyai pandangan 

sendiri, dan menanggung sendiri risiko dari tindakan-tindakannya. 

Tujuan konseling di sekolah adalah (1) siswa memperoleh 

pemahaman yang lebih baik terhadap diri sendiri; (2) siswa dapat 

mengarahkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya ke arah 

tingkat perkembangan yang optimal; (3) siswa mampu memecahkan 

sendiri masalah yang dihadapinya; (4) siswa mempunyai wawasan yang 

lebih realistis serta penerimaan yang objektif tentang dirinya; (5) siswa 

memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya dan dapat menyesuaikan diri 

secara lebih efektif baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap 

lingkungannya; (6) siswa mencapai taraf aktualisasi diri sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya; dan (7) siswa terhindar dari gejala-gejala 

kecemasan dan salah-suai (Carolina, 1990). Dewasa ini pendidikan 

kesehatan reproduksi terasa semakin penting untuk disajikan di sekolah, 



 

 

karena usia remaja merupakan masa yang paling sulit dan "rawan" dalam 

tugas perkembangan manusia. Kerawanan tugas perkembangan remaja 

berkaitan dengan masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. 

Pertumbuhan dan perkembangan jasmani yang sempurna menimbulkan 

perubahan pula pada kematangan seksual (sexual maturity) yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan sikap psikologis dan perilaku sosial 

dalam peranannya sebagai laki-laki dan sebagai wanita yang telah 

dewasa.  

Mengingat betapa pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi 

disampaikan kepada siswa sejak dini, maka perlu dipilih media yang 

cocok untuk karakateristik anak, usia biologis dan mental siswa maupun 

karakteristik isi pendidikan kesehatan reproduksi. Media yang efektif dan 

sekaligus menarik yang dapat dimuati pesan tersebut ialah komik 

pembelajaran. Melalui kekuatan gambar-gambar kartun disertai kata-kata 

atau kalimat yang sesuai, menjadikan komik pembelajaran merupakan 

suatu daya tarik tersendiri bagi siswa. 

Pendidikan kesehatan reproduksi perlu diberikan di sekolah, baik 

dilakukan melalui kegiatan intra kurikuler maupun ekstra kurikuler. 

Penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah perlu 

dilakukan dengan menggunakan media yang efektif, efisien, sekaligus 

menarik bagi siswa. Salah satu media yang menarik bagi siswa adalah 

komik pembelajaran. Melalui komik pembelajaran siswa akan 

mempunyai pemahaman yang benar terhadap seks dari sumber belajar 

yang dapat dipercaya secara akademik. Diharapkan, setelah siswa 

memahami secara benar tentang pendidikan kesehatan reproduksi yang 

menyangkut aspek biologis, psikologis, dan sosiologis siswa mempunyai 

sikap yang lebih normatif terhadap perilaku seksualnya. Oleh karena itu, 

produk yang telah dikembangkan perlu diuji keefektifannya untuk 

didesiminasikan di sekolah dasar dan sekolah menengah tingkat pertama. 

Berdasarkan uraian di atas, pendidikan kesehatan reproduksi, perlu 

diberikan di sekolah, melalui penyediaan sumber belajar yang 

memudahkan siswa untuk mempelajarinya. Dalam perspektif inilah, 

pengembangan produk pembelajaran pendidikan kesehatan reproduksi 

yang menjadi substansi penelitian ini menjadi sangat penting untuk 

dilakukan. 



 

 

Masalah yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: Apakah komik pembelajaran kesehatan reproduksi 

dibutuhkan, perlu dikembangkan, dan bagaimana tingkat efektivitasnya? 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) 

menghasilkan komik pembelajaran kesehatan reproduksi; (2) 

menghasilkan pedoman pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi 

bagi guru dan konselor; dan (3) menguji keefektifan, kemenarikan, dan 

efisiensi komik pembelajaran pendidikan kesehatan reproduksi. 

METODE 

Rancangan Penelitian. Rancangan penelitian pada tahun ketiga 

terdiri dari pengembangan dan eksperimen. Rancangan pengembangan 

dilakukan pada tahun ketiga, bertujuan untuk (1) menghasilkan panduan 

pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi bagi guru dan konselor (2) 

menguji keefektifan, kemenarikan, dan efisiensi komik pembelajaran 

pendidikan kesehatan reproduksi yang telah dikembangkan pada tahun 

kedua 

Subjek penelitian yang dilibatkan pada penelitian tahun ketiga 

adalah 40 siswa SD kelas 5 dan 6 dan 60 siswa SMP kelas 2. Siswa 

dilibatkan sebagai subyek dalam eksperimentasi untuk mengetahui 

tingkat efektifitas, efisiensi dan kemenarikannya komik pembelajaran 

kesehatan reproduksi. 

Variabel Penelitian. Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan 

berupa eksperimentasi produk variabel-variabel penelitian atau 

spesifikasi produk yang akan dikembangkan terdiri atas. (1) keefektifan, 

(2) efisiensi, dan (3) kemenarikan. Berikut disajikan variabel dan 

indikator pada Tabel 1. 



 

 

Tabel 1 Spesifikasi (Variabel dan Indikator)  

NO Variabel Indikator 

 

 1. 

 

Ketepatan Isi Komik 

Pembelajaran Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi 

 

1. Pengertian Kesehatan Reproduksi 

2. Aspek biologis pendidikan Kesehatan 

Reproduksi 

3. Aspek psikologis pendidikan Kesehatan 

Reproduksi 

4. Aspek sosiologis pendidikan Kesehatan 

Reproduksi 

5. Kesejahteraan keluarga 

6. Penyimpangan perilaku seks 

7. Penyakit Menular Seksual 

 

 2. Ketepatan Isi Pedoman 

Komik Pembelaharan 

tentang Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi bagi 

Guru 

1.  Jadwal kegiatan 

2. Petunjuk kegiatan konselor 

3.   Struktur Isi Pembelajaran 

4.  Strategi pembelajaran  

5.  Media pembelajaran  

6. Kegiatan FGD 

 

3. Sistematika Penulisan 

Komik Pembelajaran 

Pendidikan Kesehtan 

Reproduksi 

 

Bagian Pendahuluan, Kerangka isi 

pembelajaran, Tujuan pembelajaran, 

Deskripsi singkat, dan isi. 

4. Aspek Teknis Penulisan 

Komik Pembelajaran 

Pendidikan Kesehatan 

Reproduksi 

(1) Teknik pemeringkatan sub judul; (2) 

Teknik rujukan pustaka; (3) Teknik 

pengutipan langsung; dan (4) Teknik 

penulisan daftar rujukan 

 

Instrumen penelitian dalam penelitian pengembangan digunakan 

pada kegiatan evaluasi formatif. Instrumen disusun sendiri oleh peneliti. 

Isi instrumen terdiri atas matrik berkaitan dengan variabel dan tiga hal 

pokok yaitu, keefektifan, efisiensi, dan kemenarikan. 

Analisis data diperoleh melalui angket yang disebarkan kepada 

responden dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil analisis data 

digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi bahan pendidikan 



 

 

kesehatan reproduksi dan untuk mengetahui keefektifan produk yang 

telah dikembangkan. 

HASIL 

Dari hasil penelitian tahun pertama dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut. 

a. Pengetahuan guru dan siswa pada Pendidikan Kesehatan Reproduksi, 

PMS, dan AIDS. (1)  Tingkat pengetahuan guru dan konselor pada 

pendidikan dasar di tiga kota Jawa Timur berkategori baik, dengan 

skor rata-rata 73% dapat menjawab dengan benar dan (2) Tingkat 

pengetahuan siswa pada pendidikan dasar di tiga kota Jawa Timur 

berkategori cukup, dengan skor rata-rata 67% dapat menjawab dengan 

benar. 

b. Persepsi guru dan siswa pada Pendidikan Kesehatan Reproduksi, 

PMS, dan AIDS. (1) Guru, konselor, dan siswa menyatakan tidak 

setuju bahwa Pendidikan Kesehatan Reproduksi akan mengarah pada 

sesuatu yang negatif dan tidak pantas dibicarakan secara terbuka; (2) 

Guru, konselor menyatakan tidak setuju sedangkan siswa menyatakan 

setuju bahwa Pendidikan Kesehatan Reproduksi lebih tepat diberikan 

kepada anak usia remaja; (3) Guru, konselor, dan siswa menyatakan 

sangat setuju bahwa Pendidikan Kesehatan Reproduksi tidak boleh 

bersifat teknik (seksologi), karena bisa mengundang remaja 

mempraktekkannya; (4) Guru, konselor, dan siswa menyatakan setuju 

bahwa Pendidikan Kesehatan Reproduksi layak diperoleh siswa dari 

sumber atau media apapun; (5) Guru, konselor, dan siswa menyatakan 

sangat setuju jika buku-buku tentang Pendidikan Kesehatan 

Reproduksi juga perlu dibaca para orang tua; (6) Guru, konselor, dan 

siswa menyatakan tidak setuju bahwa seseorang yang menderita 

penyakit sifilis tidak perlu memberitahu orang lain; (7) Guru, 

konselor, dan siswa menyatakan sangat setuju dengan mendapatkan 

Pendidikan Kesehatan Reproduksi yang benar, siswa akan terhindar 

dari masalah-masalah seksual; (8) Guru, konselor, dan siswa 

menyatakan sangat setuju bahwa menghindarkan diri dari penyakit 

menular seksual dan AIDS adalah dengan meningkatkan iman; (9) 

Guru, konselor, menyatakan tidak setuju dan siswa menyatakan setuju 



 

 

bahwa siswa yang positif mengidap HIV/AIDS harus dikeluarkan dari 

sekolah; (10) Guru, konselor menyatakan tidak setuju dan siswa 

menyatakan setuju bahwa pasangan suami-isteri yang tidak pernah 

selingkuh dijamin bebas dari penyakit menular seksual; (11) Guru, 

konselor menyatakan tidak setuju dan siswa menyatakan setuju bahwa 

melayani penderita AIDS merupakan pekerjaan yang membahayakan 

kesehatan dirinya sendiri; (12) Guru, konselor, dan siswa menyatakan 

tidak setuju bahwa mengikuti tes diagnosis HIV tidak perlu karena 

memalukan diri sendiri; (13) Guru, konselor, dan siswa menyatakan 

setuju tetap bersahabat dengan teman yang menderita HIV/AIDS; 

(14) Guru, konselor, dan siswa menyatakan sangat setuju bahwa 

pasangan penderita AIDS sebaiknya tidak melakukan hubungan 

seksual; (15) Guru dan konselor menyatakan sangat tidak setuju, 

sedangkan siswa menyatakan tidak setuju bahwa remaja yang 

berpacaran boleh bercumbu (melakukan apa saja selain berhubungan 

seks); dan (16) Guru, konselor, dan siswa menyatakan sangat tidak 

setuju bahwa remaja boleh melakukan hubungan seks dengan 

pacarnya, asal menggunakan alat kontrasepsi. 

c. Analisis kebutuhan tentang Pendidikan Kesehatan Rproduksi, PMS, 

dan AIDS (1) Guru, konselor memiliki pengetahuan yang cukup dan 

siswa memiliki pengetahuan yang kurang tentang Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi, PMS, dan AIDS; (2) Guru, konselor, dan 

siswa memperoleh pengetahuan tentang Pendidikan Kesehatan 

Reproduksi, PMS, dan AIDS, berturut-turut dari: (a) buku, majalah, 

film; (b) televisi, internet; dan (c) ceramah ilmiah dan seminar; (3) 

Istilah yang paling cocok untuk menamakan pendidikan seks adalah 

berturut-turut: (a) pendidikan kesehatan reproduksi; (b) Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi; dan (c) pendidikan kesejahteraan keluarga; (4) 

Pendidikan Kesehatan Reproduksi, PMS, dan AIDS perlu diberikan di 

sekolah, khususnya SMU dan SMK, karena: (a) Siswa SMU/SMK 

berada dalam usia produktif; (b) Siswa pendidikan dasar 

membutuhkan pengetahuan tersebut; (c) Mengatasi situasi konflik/ 

frustrasi yang disebabkan oleh dorongan seksual; (5) Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi, PMS, dan AIDS berisi tentang: (a) Pengertian 

seks, Pendidikan Kesehatan Reproduksi, PMS, dan AIDS; (b) Aspek 

biologis, psikologis, dan sosiologis dari Pendidikan Kesehatan 

Reproduksi; (c) perilaku seks dan penyakit menular seksual; (6) 



 

 

Orang yang paling cocok untuk menyampaikan pembelajaran 

Pendidikan Kesehatan Reproduksi, PMS, dan AIDS di pendidikan 

dasar adalah: (a) guru dan (b) pakar, dan orang tua; (7) Guru bidang 

studi yang paling cocok untuk menyampaikan pembelajaran 

Pendidikan Kesehatan Reproduksi adalah: (a) pendidikan jasmani dan 

kesehatan; (b) agama; dan (c) biologi; (8) Di samping itu, orang yang 

paling cocok untuk menyampaikan pembelajaran Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi, PMS, dan AIDS adalah: (a) dokter; (b) 

konselor; dan (c) psikolog; (9) Persyaratan orang yang memberikan 

Pendidikan Kesehatan Reproduksi, PMS, dan AIDS di pendidikan 

dasar adalah: (a) sudah mempunyai anak yang menarik; (b) sudah 

menikah; dan (c) memiliki kepribadian; (10) Cara penyampaian yang 

paling cocok dalam pembelajaran Pendidikan Kesehatan Reproduksi 

adalah pembelajar di kelas dan di luar kelas; (11)Metode yang paling 

cocok dalam pembelajaran Pendidikan Kesehatan Reproduksi adalah: 

(a) ceramah; (b) simulasi dan (c) diskusi kelompok; (12) Alokasi 

waktu pembelajaran Pendidikan Kesehatan Reproduksi di pendidikan 

dasar memerlukan waktu khusus dan berkelanjutan; (13) Jika 

pembelajaran Pendidikan Kesehatan Reproduksi, PMS, dan AIDS di 

pendidikan dasar memerlukan waktu khusus, maka sebaiknya: (a) 

merupakan salah satu program bimbingan dan konseling (b) 

merupakan salah satu pelajaran muatan lokal, dan merupakan 

kegiatan ekstra kurikuler; (14)Waktu yang diperlukan untuk 

pembelajaran Pendidikan Kesehatan Reproduksi, PMS, dan AIDS di 

pendidikan dasar adalah: (a) satu jam pelajaran atau (b) dua jam 

pelajaran; (15) Bila pembelajaran Pendidikan Kesehatan Reproduksi, 

PMS, dan AIDS di pendidikan dasar, tidak memerlukan waktu 

khusus, sebaiknya diberikan: (a) terpadu dengan mata pelajaran 

tertentu (Biologi, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Agama, PKK); 

(b) pada saat konselor menangani kasus khusus; dan (c) pada saat 

khusus (misalnya pesantren kilat atau retret); (16) Jenis media yang 

cocok untuk pembelajaran Pendidikan Kesehatan Reproduksi adalah: 

(a) komik pembelajaran;, (b) buku ajar; (c) video/televisi; dan (d) 

brosur, leaflet. 

Dari hasil penelitian tahun kedua dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut. 



 

 

1. Kurikulum Pendidikan Kesehatan reproduksi. (a) Kurikulum 

dikembangkan bersadarkan hasil suvey kebutuhan yang dilakukan 

pada penelitian tahun pertama dan (b) Isi kurikulum pendidikan 

kesehatan reproduksi yang dikembangkan sebagai berikut. 

 
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi Pokok 

Memahami 

Makna Pendi-

dikan kesehatan 

reproduksi se-

hingga mampu 

menghindari 

bahaya PMS dan 

AIDS 

Menjelaskan 

Pendidikan 

kesehatan 

Reproduksi 

1. Pengertian 

kesehatan 

reproduksi 

2. Rasional 

pendidikan 

kesehatan 

reproduksi 

Pendidikan Seks bagi 

anak-anak: 

 Pengertian seks 

 Pendidikan seks 

 Menjelaskan 

pendidikan 

kesehatan 

reproduksi dari 

psikologis, sosial 

budaya 

1. Aspek biologis 

2. Tinjauan 

psikologis 

3. Tinjauan 

sosiologis  

 

Pendidikan Seks bagi 

anak-anak: 

 Aspek biologis 

 Aspek psikologis 

 Aspek Sosiologis 

 Mendeskripsikan 

Perilaku seksual  

1. Pemanfaatan 

seks yang aman 

2. penyimpangan  

    perilaku seksual 

Pendidikan Seks bagi 

anak-anak: 

 Pemanfaatan seks 

yang aman 

 Penyimpangan 

perilaku seksual 

 Mendeskripsikan 

makna PMS dan 

AIDS 

1. Pengertian PMS 

2. Cara Penularan 

3. Pencegahan 

4. Pengertian AIDS 

5. Cara penularan  

    AIDS 

6. Pencegahan 

Pendidikan Seks bagi 

anak-anak: 

 PMS 

 AIDS 

 

2. Komik pembelajaran pendidikan kesehatan reproduksi. 

a. Struktur isi komik pendidikan kesehatan reproduksi bagi siswa 

pendidikan dasar dikembangkan menggunakan model elaborasi. 

b. Pengembangan komik dibuat secara berseri yang terdiri dari enam 

seri sebagai berikut:  

 Seri pengertian seks dan pendidikan seks 

 Seri aspek biologis (seputar organ reproduksi) 



 

 

 Seri aspek Psikologis 

 Seri aspek sosiologis 

 Pemanfaatan seks yang aman dan penyimpangan perilaku 

seksual 

 Seri penyakit menular seksual dan HIV/AIDS 

3. Penilaian Kelayakan Produk. 

a.  Penilaian Ahli Rancangan 

Hasil penilaian ahli rancangan menunjukkan bahwa secara rata-

rata desain komik ini mencapai skor 95,5%. Ini berarti bahwa dari 

segi desain, komik ini dapat dikatakan memenuhi standar 

kelayakan. Dari segi ukuran fisik, maupun ukuran huruf, warna 

dan tekstur, komik pembelajaran kesehatan reproduksi 

mendapatkan pencapaian penilaian sebesar 93,6%.  

b.  Penilaian Ahli Media 

Dari segi kemenarikan, komik ini memiliki komposisi warna dan 

tekstur yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai media 

pembelajaran. Hal ini diperlihatkan oleh penilaian ahli media 

dengan skor 97%. Saran ahli media dalam rangka perbaikan 

produk komik pembelajaran ini adalah perlu menguji efektifitas 

komik ini sebagai media pembelajaran untuk mengetahui sampai 

seberapa jauh komik ini dapat menunjang pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

c.  Penilaian Ahli Isi 

Menurut ahli isi, secara rata-rata, 98% komik ini memiliki struktur 

yang logis berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi.  

d.  Penilaian Siswa 

Dari segi siswa sebagai pengguna, diperoleh hasil penilaian bahwa 

komik ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber berlajar bagi 

siswa. 96,2% siswa menilai bahwa komik ini mudah dipelajari, 

karena kata-katanya mudah dimengerti, gambarnya menarik serta 

isinya dapat menambah pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. 

Saran yang diberikan oleh siswa sebagai pengguna adalah, bahwa 

sebaiknya komik ini dibuat dalam jumlah yang lebih banyak baik 

dari segi serinya maupun dari segi isinya. 

Dari hasil penelitian tahun ketiga berkaitan dengan panduan bagi 

fasilitator dan uji coba untuk melihat tingkat keefektifan, efisiensi. 



 

 

Panduan bagi fasilitator dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran PKR yang berisi sumber belajar yang berbentuk Komik 

Pembelajaran Pendidikan Kesehatan Reproduksi ( PKR) untuk siswa 

terdiri atas: (1) Komik Seri 1 PKR: Konsep dasar PKR; (2) Komik Seri 2 

PKR: Aspek Biologis; (3) Komik Seri 3 PKR: Aspek Psikologis; (4) 

Komik Seri 4 PKR: Aspek sosiologis; (5) Komik Seri 5 PKR: Penyakit 

Menular seksual; (6) Komik Seri 6 PKR: Pemanfaatan seks aman. 

 Sedangkan berkaitan dengan tingkat keefektifan, efisiensi dan 

kemenarikan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. (1) Isi 

cerita, 90,07% responden dapat menceriterakan tentang isi komik, 

dengan demikian komik pembelajaran PKR mempunyai tingkat 

keefektifan yang tinggi; (2) Warna, 93.14% responden menjawab bahwa 

komposisi warna dalam komik PKR sudah serasi, dengan demikian 

komik pembelajaran PKR mempunyai tingkat kemenarikan yang tinggi; 

(3) Huruf, 95.10% responden menjawab huruf-huruf dalam komik sudah 

dapat dibaca dengan jelas, dengan demikian komik pembelajaran PKR 

mempunyai tingkat kemenarikan yang tinggi; (4) Ukuran, 95,10 ukuran 

komik sudah sesuai dengan keinginan siswa, dengan demikian komik 

pembelajaran PKR mempunyai tingkat kemenarikan yang tinggi; (5) 

Sebanyak 98.04% responden menyatakan senang membaca Komik PKR 

dengan demikian komik pembelajaran PKR mempunyai tingkat 

kemenarikan yang tinggi; dan (6) Waktu yang diperlukan untuk 

membaca Komik PKR enam seri, 98,89% menggunakan waktu antara 15 

sampai 60 menit. Dengan demikian setiap seri Komik PKR dibutuhkan 

waktu sekitar 10 menit, padahal satu jam pelajaran dengan waktu 45 

menit. Dengan demikian komik pembelajaran PKR mempunyai tingkat 

efisiensi yang tinggi. 

BAHASAN 

Hasil uji empirik menunjukkan bahan pembelajaran pendidikan 

kesehatan reproduksi melalui komik pembelajaran untuk siswa yang 

dirancang menggunakan model elaborasi cocok untuk siswa pendidikan 

dasar (SD dan SMP). 

Bahan pembelajaran yang disusun berdasarkan model elaborasi ini 

lebih berorientasi sebagai pembelajaran individual. Sajian setiap topik 



 

 

atau pokok bahasan dibuat dalam satu buku tersendiri. Siswa dapat maju 

ke bahan pembelajaran berikutnya berdasarkan hasil yang dicapai pada 

bahan pembelajaran sebelumnya. Untuk dapat maju ke bahan 

pembelajaran berikutnya, sekurang-kurangnya ia telah menguasai isi 

sebesar 75% berdasarkan tugas yang dilakukan pada akhir bahan 

pembelajaran. 

Fungsi utama konselor dalam pembelajaran ini adalah sebagai 

sumber belajar. Konselor berfungsi sebagal sumber belajar, bukan satu-

satunya sumber belajar, melainkan sebagai partner sumber belajar yang 

lain yaitu Bahan Pembelajaran. Oleh karena itu, konselor dalam 

pembelajaran ini berfungsi sebagai fasilitator. Artinya, konselor dan 

bahan pembelajaran sama-sama berfungsi sebagai sumber belajar. 

Apabila siswa belum jelas membaca dan bahan pembelajaran ia boleh 

bertanya kepada konselor atau kepada temannya. 

Penyajian pembelajaran pada kelompok eksperimen diusahakan 

sejauh mungkin untuk tetap memberdayakan siswa, artinya siswa 

dituntut lebih aktif dan mandiri. Keaktifan ini tentunya disesualkan 

dengan situasi dan kondisi yang ada. Konselor dalam pembelajaran lebih 

berperan sebagai pengelola pembelajaran, artinya konselor berusaha 

untuk menata interaksi antara: (1) siswa dengan bahan pembelajaran; (2) 

siswa dengan konselor; (3) siswa dengan siswa; dan (4) siswa dengan 

sumber-sumber lainnya apabila ada. 

Konselor dapat mengambil keputusan tentang pembelajaran yang 

sedang berlangsung. Paling tidak ada 4 jenis kegiatan konselor dalam 

mengelola pembelajaran yaitu: (1) penjadwalan; (2) pembuatan catatan 

kemajuan belajar; (3) pengelolaan motivasi; dan (4) kontrol belajar. 

Konselor melakukan penjadwalan penggunaan strategi 

pembelajaran mengacu kepada kapan dan berapa kali guru melakukan 

intervensi untuk memberi penjelasan, mendemonstrasikan, atau strategi 

pembelajaran lainnya yang dipakai dalam suatu situasi pembelajaran. 

Konselor membuat catatan kemajuan belajar. Bagi siswa yang telah 

menyelesaikan satu bahan pembelajaran dan telah mengerjakan soal 

dengan hasil minimal 75% boleh mengambil bahan pembelajaran 

berikutnya. Bagi siswa yang dalam mengerjakan soal belum mencapal 

hasil 75% belum diharuskan mengulang untuk dapat mencapal 

ketuntasan hasil belajar. Konselor dapat mengisi catatan kemajuan 

belajar yang sudah disediakan datam bentuk Daftar Cek Kegiatan Siswa. 



 

 

Konselor mengelola motivasional siswa mengacu kepada cara-cara yang 

dipakai konselor untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Konselor 

melakukan kontrol belajar mengacu kepada usaha untuk sejauh mungkin 

memberi kebebasan siswa dalam melakukan pihihan tindakan belajar. 

Hasil pembelajaran yang diinginkan melalul eksperimen mi 

diklasifikasi menjadi 3, yaitu: (1) keefektifan; (2) efisiensi; dan (3) daya 

tank. Pengukuran kefektifan pembelajaran dikaitkan dengan pencapalan 

tujuan pembelajaran. Berapa prosen siswa dapat mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Batas keefektifan pembelajaran sebesar 75% mencapai 

tujuan pembelajaran. Efisiensi pembelajaran diukur melalui rasio antara 

kefektifan dan jumlah waktu yang dipakai siswa dan/atau jumlah biaya 

pembelajaran dan/atau sumber-sumber belajar yang digunakan. Dengan 

demikian ada 3 indikator untuk menentukan tingkat efisiensi, yaitu: (1) 

waktu; (2) personalia; dan (3) sumber belajar. Daya tarik pembelajaran 

diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap/terus belajar. 

Indikator daya tarik pembelajaran adalah penghargaan dan keinginan 

lebih (lebih banyak atau lebih lama) yang diperlihatkan oleh siswa dalam 

belajar. 

Berbeda dengan strategi pembelajaran dengan menggunakan bahan 

pembelajaran yang dilakukan kelompok eksperimen, pada kelompok 

kontrol aktor utama dalam kegiatan pembelajaran di kelas adalah 

konselor. Bahan pembelajaran yang disusun merupakan pelengkap. 

Sehingga sumber belajar utama bagi siswa adalah konselor. Strategi ini 

dipilih karena strategi inilah yang digunakan pada hampir semua 

kegiatan pembelajaran di sekolah. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan saran yang dikemukakan dalam bagian ini 

mengacu kepada upaya untuk melakukan penelitian lanjutan dengan 

memanfaatkan hasil penelitian ini. 

1. Berdasarkan tingkat pengetahuan dan persepsi guru, konselor serta 

siswa terhadap pendidikan kesehatan reproduksi perlu ditingkatkan 

apresiasi mereka terhadap pendidikan kesehatan reproduksi melalui 

berbagai kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler; 

2. Perlu dikembangkan penambahan jumlah halaman untuk memberikan 



 

 

gambaran dan contoh-contoh yang lebih luas dan utuh tentang PKR; 

3. Dari segi rancangan, bahan ajar yang terdapat dalam komik ini perlu 

diberi rangkuman untuk memperkuat retensi siswa ketika 

mempelajarinya; 

4. Perlu desiminasi hasil penelitian ini pada guru & konselor agar 

merekapun dapat menyusun bahan ajar berupa komik; dan 

5. Penggandaan komik PKR dalam skala besar dan kemudian dibagikan 

pada sekolah sebagai salah satu sumber belajar. 
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