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PENGARUH OUTDOOR EDUCATION MELALUI HARDS GAMES DAN SOFT 
GAMES TERHADAP SELF ESTEEM SISWA  

 

Aan Aminudin 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kontribusi outdoor education melalui 
hards games dan soft games terhadap self esteem siswa di Kota Serang .Metode dalam 
penelitian ini adalah penelitian eksperimen.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa ada si kota Serang. Penelitian ini menggunakan sampel siswa 
sebanyak 40 siswa, pemilihan sampel dilakukan dengan random sampling. Analisis yang 
digunakan adalah teknik analisis statistik parametrik dengan menggunakan analisis regresi 
linier ganda (Multiple linier regression). Hasil penelitian menunjukkan variabel X�(hard	games	) memiliki hubungan yang positif dan  signifikan dengan variabel Y (self 
esteem) dengan koefisien 0,827 sehingga termasuk pada kategori sangat kuat. Variabel X� 
(soft games) memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan variabel Y dengan 
koefisien 0,762 sehingga termasuk pada kategori kuat/tinggi..Diketahui pula bahwa 
koefisien korelasi dari semua variabel bebas (X�, ���	X�) dengan variabel terikat (Y) 
adalah sebesar 0,890.Dengan koefisien korelasi sebesar itu, maka kita dapat menyimpulkan 
bahwa pegnaruh antara kedua variabel bebas yang diteliti terhadap variabel Y termasuk 
pada kategori sangat kuat/sangat tinggi.Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini 
permainan hard games dan soft games berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 
self esteem siswa di kota Serang.  
 

Kata Kunci : Hard games, soft games, self esteem 
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PENDAHULUAN 

Latar belakang  
Era globalisasi yang semakin 

berkembang banyak mengubah karakter 
seorang manusia secara umum dan siswa 
SMP pada khususnya, baik itu secara 
individu maupun secara sosial. Nilai-
nilai kearifan budaya luhur indonesia 
seperti nilai gotong royong, kepribadian 
ahlak, kerjasama dan kekeluargaan telah 
hilang ditinggalkan para generasi bangsa 
ini terutama kaum pelajar yang beralih 
kepada budaya-budaya asing yagn tidak 
relevan di negara ini. Kebudayaan 
sebagai salah satu indikasi identitas 
bangsa kembali dipertanyakan ketika 
muncul masalah baru di khasanah pola 
kehidupan bermasyarakat kita, yang 
terjadi adalah ketidakberdayaan kita 
menekan arus globalisasi yang mau tidak 
mau terikut arus dan tunduk kepada 
penguasa global. 
Sekolah merupakan fondasi untuk 
menangkal berbagai pengaruh 
globalisasi yang bersipat negatif. Peran 
sekolah sangat penting khususnya untuk 
menjaga generasi bangsa ini agar tetap 
berfikir positif. Sekolah sebagai tempat 
pendidikan bagi remaja khususnya 
Sekolah Menengah Pertama mempunyai 
peran penting bagi generasi ini, namun 
ada beberapa faktor nyang dapat 
menghambat individu untuk berkembang 
yang dikemukakan oleh Sunarto 
(2006:10) yaitu : 
 
1. Perbedaan fisik 
2. Perbedaan sosial 
3. Perbedaan kepribadian 
4. Perbedaan intelegensi 
5. Perbedaan kecakapan 

Secara kodrati manusia khususnya 
siswa memiliki potensi dasar yang secara 
essensial membedakan manusia dengan 
hewan, yaitu pikiran, perasaan dan 
kehendak. Sekalipun demikian potensi 

dasar yang dimilikinya tidaklah sama 
bagi masing-masing manusia. 

Sesuai dengan tingkat 
perkembangannya, siswa SMP berada 
pada tahap remaja, yang memiliki ciri 
mencari identitas diri yang berbeda 
dengan orang lain yang diwujudkan 
dalam bentuk kepribadian, sikap, dan 
tingkah lakunya. Penilaian orang lain 
atas dirinya mengenai perasaan, sikap, 
dan tingkah lakunya merupakan wujud 
dari selfesteem. Untuk itu remaja harus 
dapat melakukan penyesuaian sosial 
dengan baik sesuai dengan tuntutan 
peran yang dijalani dalam kehidupannya 
dan harapan lingkungan yang harus 
dipenuhi.  

 
Harga diri (self esteem) dalam 

pembicaraan sehari-hari lebih sering 
dikaitkan dengan situasi tersinggung 
atau penghargaan terhadap diri maupun 
orang lain yang dinilai melalui perilaku 
orang yang bersangkutan. Misalnya 
ungkapan “Dia tidak punya harga diri”, 
atau kurang percaya diri”. Ungkapan-
ungkapan seperti ini memang tidak 
terlalu tepat dalam konteks psikologi, 
namun tetap menggambarkan arti 
penting dari harga diri. Harga diri itu 
sendiri mengandung arti suatu hasil 
penilaian individu terhadap dirinya yang 
diungkapkan dalam sikap–sikap yang 
dapat bersifat positif dan negatif. 
Bagaimana seseorang menilai tentang 
dirinya akan mempengaruhi perilaku 
dalam kehidupannya sehari–hari. Harga 
diri yang positif akan membangkitkan 
rasa percaya diri, penghargaan diri, rasa 
yakin akan kemampuan diri, rasa 
berguna serta rasa bahwa kehadirannya 
diperlukan di dunia ini. Misalnya 
seorang remaja yang memiliki harga diri 
yang cukup positif, dia akan yakin dapat 
mencapai prestasi yang dia dan orang 
lain harapkan. Pada gilirannya, 
keyakinan itu akan memotivasi remaja 
tersebut untuk sungguh-sungguh 
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mencapai apa yang 
diinginkan.Sebaliknya, seorang remaja 
yang memiliki harga diri yang negatif 
akan cenderung merasa bahwa dirinya 
tidak mampu dan tidak 
berharga.Berdasarkan latar belakang 
masalah yang penulis kemukakan, maka 
pertanyaan penelitiannya adalah sebagai 
berikut: 

 
1) Apakah terdapat pengaruh  

pembelajaran Outdoor Education 
melalui pendekatan soft game 
terhadap self esteem siswa. 

2) Apakah terdapat pengaruh  
pembelajaran Outdoor Education 
melalui pendekatan hard game 
terhadap self esteem siswa 

3) Apakah terdapat perbedaan 
pengaruh  pembelajaran Outdoor 
Education melalui pendekatan hard 
game dan soft game terhadap self 
esteem siswa. 

 
Kajian Pustaka 

 
Pengertian Outdoor Education 

Outdoor Education merupakan kegiatan 
pelatihan diluar ruangan yang 
menyenangkan dan penuh tantangan. 
Bentuk kegiatannya berupa simulasi 
kehidupan melalui permainan-permainan 
(games) yang kreatif, rekreatif, dan 
edukatif, baik secara individual maupun 
kelompok dengan tujuan untuk 
pengembangan diri (personal 
Development) maupun kelompok (Team 
development). Melalui pelatihan ini 
diharapkan lahir pribadi-pribadi yang 
baru, penuh motivasi, berani, percaya 
diri, tanggung jawab, kooperatif, dan 
lain-lain. Dengan kata lain, bahwa 

permainan ini mencerminkan seseorang 
yang tidak pernah menyerah, selalu 
berani mencoba dan mencoba lagi, dan 
meraih batas maksimal seseorang yang 
belum pernah disadari sebelumnya. 
Kegiatan OE ini dilakukan dengan 
pendekatan experiatial Learning yaitu 
merupakan proses belajar mengajar yang 
mengutamakan respon dan refleksi pada 
pengalaman konkrit. Hal ini mencakukp 
emosi, imajinasi, fisik, maupun 
intelektual yang bersifat holistik. 
Hopkins dan Putnam (1993) mengatakan 
bahwa, experiential learning menjadi ciri 
khusus sebagai pembelajaran yang 
menjiwai Outdoor Education. Oleh 
karena itu experientil Learning sering 
dihubungkan dengan oudoor education. 

 
Pengertian self esteem 

Istilah Self adalah diri sendiri 
sedangkan Esteem adalah 
penghargaan.Slavin.E Robert(1994:91) 
mengatakan self esteem adalah nilai-nilai 
yang ada pada diri, kemampuan dan 
perilaku. Berdasarkan kata self esteem 
itu dapat dikatakan sebagai penghargaan 
seseorang terhadap dirinya sendiri 
karena apa yang ada pada diri seseorang 
itu adalah kekuatan yang mesti dihargai 
dan dikembangkan.  

Selanjutnya (Feist & Feist, 2002) 
mengatakan bahwa Self esteem:  
perasaan tentang worth/berharga dan 
confidence, didasarkan pada reputasi 
atau prestige artinya mempunyai 
kekuatan untuk berprestasi, for 
adequacy, untuk mastery dan 
competence, confidence, independence 
dan freedom, didasarkan pada 
kompetensi riil, tidak semata-mata 
pendapat orang lain.  
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     Dengan harga diri individu merasa 
dapat aktualisasi diri Harga diri 
merupakan salah satu konsep sentral 
dalam kajian psikologi. Terutama pada 
remaja, harga diri sering kali dikaitkan 
dengan berbagai tingkah laku khas 
remaja seperti tawuran, penyalahgunaan 
obat-obatan, pacaran, sampai prestasi 
olah raga. Perkembangan harga diri pada 
seorang remaja akan menentukan 
keberhasilan maupun kegagalannya di 
masa mendatang. 

     Wells dan Marwell (1976: 64) 
mendefinisikan self esteem sebagai 
sebuah proses dalam karakteristik 
perasaan seseorang tentang dirinya dan 
reaksi terhadap hal tersebut dengan 
emosional atau dengan prilaku. Konsep 
ini menggunakan ide sikap dalam makna 
yang bervariasi yakni kognisi, perasaan, 
keyakinan, kecenderungan, untuk 
berbuat dan sebagainya. Dapat dikatakan 
bahwa self esteem sebagai bagian 
tertentu pada sikap atau sebagai sebuah 
sikap tentang obyek tertentu. Sebagai 
contoh, Rosenbreng dalam (Wells dan 
Marwell, 1976:69) menyebutkan dengan 
self esteem seseorang akan menjaga 
penghargaan terhadap dirinya sendiri 
yang mengekspresikan isi sikap setuju 
atau tidak setuju. Dengan Self esteem 
yang baik maka remaja akan selalu 
menilai perasaanya secara positif, 
dengan perasaan yang positif itu remaja 
akan selalu mengingat pelajarannya 
dengan baik dan secara otomatis 
prestasinya juga akan meningkat. 

 
Metode  

Sesuai dengan masalah yang 
akan diteliti yaitu mengenai pengaruh 
Outdoor Education melalui hards games 
dan soft games terhadap self esteem 
siswa SMP Kota Serang, maka dalam 
penelitian ini penulis menggunakan 
metode Penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen. 

Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi pada penelitian ini 

adalah seluruh siswa SMP Kota Serang. 
Sampel penelitian ini adalah berjumlah 
40 siswa. Adapun karakteristik sampel 
pelatih sebagai berikut, seluruh usia 
rentang 13-15 tahun, aktif bersekolah di 
SMP. Teknik pengambilan jumlah 
sampel menggunakan metode Taro 
Yamane yang dikutip oleh Riduwan 
(2008:65). 
 
Rancangan Teknik dan Instrumen 
Penelitian 

Instrumen tes adalah alat atau 
fasilitas yang digunakan oleh peneliti 
dalam mengumpulkan data agar 
pekerjaan lebih mudah dan hasilnya akan 
lebih baik, dalam arti cepat, lengkap, 
sistematis sehingga akan lebih mudah 
untuk diolah (Arikunto, 2002: 91). 
Untuk memperoleh data penelitian ini 
peneliti menggunakan angket kuesioner 
dan kemudian akan diolah secara 
statistik. Untuk mengukur self esteem 
siswa menggunakan kuesioner 
berdasarkan kutipan Asmawi (2007:219) 
yang diterjemahkan dari Freeman. Untuk 
mengukur self esteem menggunakan 
kuesioner yang dikembangkan 
berdasarkan penjelasan Perquin dan 
Gufron (2005:48) yang dikutip oleh 
Rinda (2009:17). 
 
Isntrumen Penelitian  
 

Self-esteem siswa dalam 
penelitian ini diukur berdasarkan 
limasub variabel dimana masing-masing 
sub variabel diukur oleh beberapa 
indikator.  Sub variabel - sub variabel 
tersebut adalah 1) percaya diri; 2) 
ketenangan; 3) keberanian; 4) 
memahami orang lain; dan 5) 
kedewasaan emosi.    
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Hasil Penelitian 
 
Berikut ini akan digambarkan 

secara detail tentang masing-masing 
variabel penelitian. 

 
Hard games  

Berdasarkan analisis data hasil 
penelitian, diketahui bahwa 
perbandingan antara sub-sub variabel 
yang dijadikan sebagai alat ukur 
penelitian self-esteem siswa yang 
diberikan perlakuan outdoor education 
dengan pendekatan hard gamespada saat 
sebelum maupun sesudah pembelajaran 
adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 1  

Perbandingan Persentase Ketercapaian Skor 
Sub-Sub Variabel Self Esteem Siswa Hard 

Games 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan data di atas, tampak 
bahwa sebelum adanya perlakuan 
tertentu, kedewasaan emosi merupakan 
sub variabel dari self-esteem siswa yang 
paling tinggi skor ketercapaiannya 
dibanding sub variabel lainnya meski 
selisih antar sub variabel tidak begitu 
jauh berbeda.  Adapun sub variabel self-
esteemyang paling rendah skor 
ketercapaiannya dibanding sub variabel 
lainnya adalah keberanian.  Sebaliknya, 
setelah adanya perlakuan terhadap siswa 
yakni outdoor education dengan 
pendekatan hard games, tampak bahwa 
keberanian justru menjadi sub variabel 
yang paling tinggi skor ketercapaiannya 
dibanding sub variabel lainnya yakni 
sebesar 87,29%.  Sedangkan sub variabel 
self-esteem yang paling rendah skor 
ketercapaiannya dibanding sub variabel 

lainnya pada saat setelah adanya 
perlakuan tertentu adalah ketenangan 
yakni sebesar 81,75%.  Secara umum, 
tampak terjadi peningkatan self-esteem 
siswa dari sebelum dengan sesudah 
mendapat perlakuan outdoor education 
dengan pendekatan hard games. 
Sebelum adanya perlakuan, skor 
ketercapaian self-esteem siswa kelompok 
hard games adalah sebesar 65,75%.  
Setelah mendapat perlakuan outdoor 
education dengan pendekatan hard 
games, skor ketercapaian self- esteem 
anak-anak tersebut meningkat sebesar 
18,91% menjadi 84,66%. 
 Perbandingan lebih jelas antara 
sub-sub variabel self-esteem siswa 
sebelum dan sesudah adanya perlakuan 
outdoor education dengan pendekatan 
hard gamestampak pada Gambar 2 
berikut. 
 

Gambar 2 
 

 

 

 

 

 

 
Gambaran umum self-esteem siswa 
kelompok soft games 
 

Berdasarkan analisis data hasil 
penelitian, diketahui bahwa 
perbandingan antara sub-sub variabel 
yang dijadikan sebagai alat ukur 
penelitian self-esteem  

 
Siswa yang diberikan perlakuan  

outdoor education dengan pendekatan  
soft gamespada saat sebelum maupun 
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sesudah pembelajaran adalah sebagai 
berikut: 

 
Gambar 3 

Perbandingan Persentase Ketercapaian Skor  
Sub-Sub Variabel Self Esteem Siswa Soft 

Games 
 

Sub Variabel Sebelum Sesudah 
Percaya diri 64,66% 70,23% 
Ketenangan 64,00% 71,00% 
Keberanian 62,71% 70,00% 
Tanggung Jawab 65,38% 70,00% 
Kedewasaan Emosi 62,81% 69,84% 

Total 64,10% 70,20% 
 

Berdasarkan gambar di atas, 
tampak bahwa sebelum adanya 
perlakuan tertentu, tanggung jawab 
merupakan sub variabel dari self-esteem 
siswa kelompok soft games yang paling 
tinggi skor ketercapaiannya dibanding 
sub variabel lainnya meski selisih antar 
sub variabel tidak begitu jauh berbeda.  
Adapun sub variabel self-esteem yang 
paling rendah skor ketercapaiannya 
dibanding sub variabel lainnya adalah 
keberanian sama seperti halnya siswa 
kelompok hard games. Setelah adanya 
perlakuan terhadap siswa yakni outdoor 
education dengan pendekatan soft games 
melalui experiential learning, tampak 
bahwa ketenangan masih tetap menjadi 
sub variabel yang paling tinggi skor 
ketercapaiannya dibanding sub variabel 
lainnya yakni sebesar 71,00%.  
Sedangkan sub variabel self-esteem yang 
paling rendah skor ketercapaiannya 
dibanding sub variabel lainnya pada saat 
setelah adanya perlakuan kedewasaan 
emosi yakni sebesar 69,84%.  Secara 
umum, tampak terjadi peningkatan self-
esteem siswa dari sebelum dengan 
sesudah mendapat perlakuan outdoor 
education dengan pendekatan soft games 
melalui experiential learning walau 
peningkatannya tidak begitu tinggi 
dibanding anak-anak yang mendapat 
perlakuan outdoor education dengan 
pendekatan hard games melalui 

experiential learning.  Sebelum adanya 
perlakuan, skor ketercapaian self-esteem 
siswa kelompok  soft games adalah 
sebesar 64,10%. Setelah mendapat 
perlakuan outdoor education dengan 
pendekatan soft games melalui 
experiential learning, skor ketercapaian 
self-esteem anak-anak tersebut 
meningkat sebesar 6,06% menjadi 
70,20%. 

Perbandingan lebih jelas antara 
sub-sub variabel self-esteem siswa 
sebelum dan sesudah adanya perlakuan 
outdoor education dengan pendekatan 
soft games melalui experiential learning 
tampak pada gambar 4 berikut. 

 
Gambar 4 

Perbandingan Persentase Ketercapaian Skor 
Self Esteem Siswa Kelas Soft Game 

berdasarkan Masing-masing Sub Variabel 
 

 

Berdasarkan uraian di atas, kita 
dapat mengetahui bahwa self-esteem 
siswa kelompok hard games maupun 
kelompok soft games mengalami 
peningkatan setelah adanya perlakuan 
outdoor education melalui experential 
learning.  Namun demikian, jika 
dibandingkan, tampak bahwa 
peningkatan self-esteem siswa yang 
mendapat perlakuan outdoor education 
dengan pendekatan hard games melalui 
experiential learning lebih tinggi 
dibanding peningkatan self-esteem siswa 
yang mendapat perlakuan outdoor 
education dengan pendekatan soft games 
melalui experiential learning.  
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Gambaran lebih jelas mengenai 
perbandingan tersebut dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
 

Gambar 5 
Perbandingan Persentase Ketercapaian Skor 

Self Esteem 
Siswa Kelas Hard Games dan Siswa Kelas Soft 

Games 
 
 

 
 

 

 

 

 

Pembahasan 
Setelah dilakukan analisis 

tehadap masing-masing variabel 
kemudian dilakukan perhitungan analisis 
regresi untuk melihat pengaruh dan 
kontribusi masing-masing variabel bebas 
terhadap variabel terikat, berikut adalah 
pembahasannya. 

 
Kondisi awal self-esteem siswa sampel 
eksperimen hard games dan Siswa 
Sampel Eksperimen Soft Games 

Kondisi awal self-esteem yang 
dimiliki siswa sampel eksperimen hard 
games dinilai cukup baik.  Hal ini 
terlihat dari persentase skor ketercapaian 
yang diperoleh dari hasil angket pada 
kelompok hard games adalah 65,75% 
dari skor ideal.  Rata-rata skor self-
esteem siswa kelompok hard games 
adalah 105,2 dengan nilai tertinggi 
adalah 114 dan nilai terendah adalah 97 
dari nilai total yang diharapkan adalah 
160.  Kondisi ini tercipta karena anak 
belum mendapatkan bekal dari proses 
pembelajaran. 

Adapun kondisi self-esteem siswa 
sampel eksperimen soft games sama 

halnya dengan siswa sampel eksperimen  
hard games yang dinilai cukup baik.  
Hal ini terlihat dari persentase skor 
ketercapaian yang diperoleh dari hasil 
angket pada kelompok soft games adalah 
67,47% dari skor ideal.  Kondisi ini 
tercipta karena anak sama-sama belum 
mendapatkan bekal/pengalaman 
pembelajaran. 

Kondisi awal self-esteem siswa 
pada kedua kelompok sama-sama berada  
pada tingkat cukup baik.  Hal ini 
menunjukkan bahwa sampel yang 
digunakan pada kedua kelompok 
homogen atau dengan kata lain memiliki 
potensi dasar yang sama sehingga layak 
untuk dijadikan sampel penelitian. 

 
Kondisi akhir self-esteem siswa sampel 
eksperimen hard games dan siswa 
sampel eksperimen soft game 
 Kondisi akhir self-esteem yang 
dimiliki siswa sampel eksperimen hard 
games setelah proses pembelajaran 
dinilai sangat baik.  Hal ini terlihat dari 
persentase skor ketercapaian yang 
diperoleh dari hasil angket pada 
kelompok hard games adalah 84,66% 
dari skor ideal.  Rata-rata skor self-
esteem siswa kelompok hard games 
adalah135,45 dengan nilai tertinggi 
adalah 145 dan nilai terendah adalah 126 
dari nilai total yang diharapkan adalah 
160.  Kondisi ini menunjukkan bahwa 
proses pembelajaran dengan 
menggunakan metode outdoor education 
melalui pendekatan hard games cukup 
efektif dalam meningkatkan self-esteem 
siswa.  
       Adapun kondisi akhir self-esteem 
yang dimiliki siswa sampel eksperimen 
soft games setelah proses pembelajaran 
masih dinilai baik.  Hal ini terlihat dari 
persentase skor ketercapaian yang 
diperoleh dari hasil angket pada 
kelompok soft games adalah 73,85% dari 
skor ideal.  Rata-rata skor self-esteem 
siswa kelompok soft games adalah 
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118,16 dengan nilai tertinggi adalah 128 
dan nilai terendah adalah 113 dari nilai 
total yang diharapkan adalah 160.  Self-
esteem siswa sampel eksperimen soft 
gamessama halnya dengan siswa sampel 
eksperimen hard games mengalami 
peningkatan namun hanya mencapai 
kategori baik.  Hal ini terlihat dari 
persentase skor ketercapaian yang 
diperoleh dari hasil observasi pada 
kelompok kontrol adalah 73,85% dari 
skor ideal.  Hal ini menunjukan bahwa 
metode outdoor education melalui 
pendekatan hard games nyatanya lebih 
efektif untuk meningkatkan self-esteem 
siswa dari pada pendekatan soft games.  
Meski self-esteem siswa kelompok soft 
games mengalami peningkatan, namun 
peningkatan yang terjadi tidak sebanding 
dengan peningkatan yang terjadi pada 
kelompok hard games.  
 
Perbedaan self-esteem siswa pada 
kelompok hard games dan kelompok 
soft games sebelum dan sesudah 
pembelajaran 
 Self-esteem siswa sebelum proses 
pembelajaran baik pada kelompok hard 
games maupun kelompok  soft games 
pada dasarnya sama.  Hal ini 
menunjukkan bahwa memang pada 
dasarnya potensi dasar self-esteem siswa 
pada kedua kelompok sebanding.  
Adapun self-esteem siswa kelompok 
hard games dan kelompok soft games 
setelah proses pembelajaran nampak 
menunjukkan perbedaan.  Dalam hal ini, 
kelompok hard games mendapatkan 
perlakuan pembelajaran dengan metode 
outdoor education melalui pendekatan 
hard games, sedangkan kelompok soft 
games mendapatkan perlakuan 
pembelajaran outdoor education melalui 
pendekatan soft games.  Dengan 
adanyaperbedaan tersebut, maka hal ini 
membuktikan bahwahalini menunjukkan 
bahwa pada awal penelitian sebelum 
dilakukan proses pembelajaran dengan 

metode outdoor education melalui 
pendekatan hard games dan soft games, 
tampak self-esteem sampel eksperimen 
hard games lebih tinggi dibanding 
sampel eksperimen soft games meski 
fakta juga menunjukkan bahwa 
perbedaan tersebut tidak begitu jauh. 
Hal menunjukkan bahwa setelah proses 
pembelajaran dengan metode outdoor 
education berlangsung, tampak self-
esteem sampel eksperimen hard games 
lebih tinggi dibanding sampel 
eksperimen soft games.  Dari hasil 
penelitian yang relevan pada dasarnya 
outdoor eduction melalui hard games 
dan soft gamespenerapannya melalui 
pengalaman dan belajar.  Artinya bahwa 
semakin banyak siswa memperoleh 
pengalaman maka siswa tersebut bisa 
memecahkan masalah, menghadapi 
resiko, maka diharapkan berkembang 
pula nilai-nilai self-esteem yang tinggi.  
Hal ini dikemukakan oleh konsep 
Guilford dalam Gani (2007:111) bahwa 
dalam tindakan itu terhadap dua 
kontinum yaitu, kontinum fisikal dengan 
kontinum psikologi.  Kondisi fisik 
dinyatakan sebagai stimulatif 
(rangsangan) yang dapat merangsang 
kontinum psikologi untuk menimbulkan 
serangkaian pengalaman sensorik berupa 
tindakan 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan tentang pengaruh metode 
outdoor education dengan pendekatan 
hard games dan soft games melalui 
experiential learning terhadap self-
esteem siswa, dapat dikemukakan 
beberapa kesimpulan berikut:  
1. Kegiatan outdoor education dengan 

menggunakan pendekatan hard 
games  dapat meningkatkan self-
esteem siswa. 

2. Kegiatan outdoor education dengan 
menggunakan pendekatan soft games 
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dapat meningkatkan self-esteem 
siswa. 

3. Terdapat perbedaan self-esteem 
melalui pendekatan hard games dan 
soft games.  Pendekatan melalui hard 
games lebih baik dibandingkan 
dengan pendekatan soft games.  
Artinya, metode outdoor education 
melalui pendekatan hard games 
memang memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap self-esteem 
siswa. 

 
Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, penulis merekomedasikan 
hal-hal yang berkaitan dengan 
pengahargaan diri siswa dengan kegiatan 
outdoor education sebagai berikut : 
1. Kegiatan outdoor education 

sebaiknya menggunakan pendekatan 
hard games agar self-esteem siswa 
dapat meningkat sehingga proses 
serta tujuan yang ingin dicapai dapat 
terlaksana dengan baik. 

2. Kegiatan outdoor education ini 
dilakukan dengan secara 
berkelanjutan dan terprogram, guna 
memperbaiki segala karakteristik 
anak khususnya siswa Sekolah 
Menengah.  Kegiatan ini dapat 
membantu kepribadian anak guna 
menghadapi kehidupan bersosialisasi 
dengan teman sebayanya.  Program 
ini harus dilaksanakan secara intensif 
dan terprogram agar kepribadian 
siswa meningkat, karena kepribadian 
merupakan hal yang utama bagi anak 
untuk melakukan persiapan belajar.  
Selain itu program ini dapat 
meningkatkan kemampuan 
konsentrasi siswa, sehingga mampu 
meningkatkan kemampuan akademik 
siswa. 

3. Kepada para pengajar pendidkan 
jasmani, harus mampu melakukan 
kegiatan ini secara terprogram dan 
terencana, agar dapat meningkatkan 

kepribadian anak serta kemampuan 
anak dalam menghadapi kehidupan 
ini. 
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PENGARUH PEMANFAATAN MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DAN 
MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI  

SISWA KELAS X 
 

Bayu Purnama Galuh, M.Pd 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan model pembelajaran kontekstual 
dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar biologi siswa. Populasi dari penelitian ini siswa 
SMA Negeri 7 Pandeglang yang berjumlah 498 siswa dengan kelas XII berjumlah 4 kelas, kelas XI 
berjumlah 5 kelas dan kelas X berjumlah lima kelas dengan 2 kelas program peminatan MIA 
(Matematika Ilmu Alam) dan Tiga kelas program peminatan IIS (Ilmu – ilmu Sosial). Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling dengan kelas X MIA 1 
dan X MIA 2 yang dijadikan  sebagai sampel penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 7 
Pandeglang, yang dilaksanakan pada bulan oktober sampai nopember tahun 2014. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuntitatif dengan pendekatan 
eksperimen dengan desain “Posttest Only Control Design”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
model pembelajaran kontekstual terbukti lebih efektif dibandingkan model pembelajaran langsung. 
Pembelajaran kontekstual tidak hanya berpengaruh terhadap siswa yang memiliki motivasi belajar 
yang tinggi akan tetapi secara signifikan berpengaruh pula terhadap hasil belajar siswa dengan 
motivasi belajar yang rendah. Pembelajaran kontekstual tidak hanya mampu meningkatkan hasil 
belajar tetapi lebih mendasar pada motivasi belajar siswa sehingga menunjang partisipasi dan 
aktivitas belajar siswa yang efektif dalam mencapai hasil belajar yang lebih baik. 
 
Kata Kunci : model pembelajaran kontekstual, motivasi belajar, hasil belajar biologi. 

 
 

THE INFLUENCE OF CONTEXTUAL LEARNING MODEL AND STUDENTS  
MOTIVATION TO LEARN THE RESULTS OF THE TEN GRADE BIOLOGY STUDENT 

 
Bayu Purnama Galuh 

 
Abstract: This study aims to determine the effect of using model of contextual learning and 
students motivation to learn the results of biology. The population of this study SMAN 7 
Pandeglang totaled 498 students, with XII class consist of 4 classes, XI class consist of 5 classes 
and ten class consist of 5 classes with two classes of science programs and 3 classes of social 
programs. The sampling technique used in this study is a random sampling technique with X MIA 
1 and X MIA 2 classes that serve as the research sample. This research was conducted in SMAN 7 
Pandeglang, conducted in October until november 2014. The research method used in this research 
is to design an experimental method " Posttest Only Control Design ". The findings showed that 
contextual learning model more effective than direct learning. Contextual learning does not only 
affect the students who have high motivation to learn also have a effect on student learning 
outcomes with a low learning motivation. The contextual learning does not only able to improve 
learning outcomes but more on students motivation effectively to achieve better learning outcomes. 
 
Keyword: contextual learning models, learning motivation, biology learning outcomes 
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PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran merupakan 
unsur yang sangat fundamental dalam 
penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang 
pendidikan. Ini berarti berhasil atau 
tidaknya pencapaian suatu tujuan 
pendidikan bergantung pada proses 
pembelajaran yang dialami oleh siswa 
baik di lingkungan sekolah, maupun di 
lingkungan rumah atau keluarganya 
sendiri. 

Salah satu masalah yang sering 
dihadapi dalam dunia pendidikan kita 
adalah masalah lemahnya proses 
pembelajaran dan rendahnya mutu 
pendidikan pada setiap jenjang dan 
satuan pendidikan, khususnya 
pendidikan dasar dan menengah. Hal ini 
didukung oleh simpulan dari Sutjipto 
yang dikutip oleh Muslich (2007:2) yang 
menyatakan bahwa baru sekitar 50 
persen dari guru se Indonesia yang 
memiliki standardisasi dan kompetensi. 
Kondisi seperti ini dirasa masih kurang 
sehingga kualitas pendidikan kita belum 
menunjukkan peningkatan yang 
signifikan. Selain itu, proses 
pembelajaran di dalam kelas diarahkan 
pada kemampuan anak untuk menghafal 
informasi, otak anak dipaksa untuk 
mengingat dan menimbun berbagai 
informasi tanpa dituntut untuk 
memahami informasi yang diingatnya 
tersebut untuk menghubungkan dengan 
kehidupan sehari-hari (Sanjaya, 2006:1). 

Upaya untuk mengatasi masalah 
tersebut dibutuhkan suatu strategi 
pembelajaran kontekstual. Menurut 
Sanjaya (2006:253) pembelajaran 
kontekstual menekankan kepada proses 
keterlibatan siswa secara penuh untuk 

dapat menemukan materi yang dipelajari 
dan menghubungkannya dengan situasi 
kehidupan nyata sehingga mendorong 
siswa untuk dapat menerapkannya dalam 
kehidupan mereka. Pembelajaran 
kontekstual melibatkan siswa secara 
penuh dalam proses pembelajaran. Siswa 
didorong untuk beraktifitas mempelajari 
materi sesuai dengan topik yang akan 
dipelajarinya. Belajar dalam kontekstual 
bukan hanya sekedar mendengarkan dan 
mencatat, tetapi belajar merupakan 
proses berpengalaman secara langsung. 
Karena melalui proses berpengalaman 
tersebut diharapkan perkembangan siswa 
terjadi secara utuh, yang tidak hanya 
berkembang dalam aspek kognitif saja 
tetapi juga dalam aspek afektif dan 
psikomotor siswa. Pembelajaran 
kontekstual membuat siswa mampu 
menghubungkan isi dari subjek-subjek 
akademik dengan konteks kehidupan 
keseharian mereka untuk menemukan 
makna. Menurut Hinztman yang dikutip 
oleh Syah (2010:88) belajar adalah suatu 
perubahan yang terjadi dalam diri 
organisme disebabkan oleh pengalaman 
yang dapat mempengaruhi tingkah laku 
organisme tersebut.Jadi, perubahan yang 
ditimbulkan oleh pengalaman tersebut 
baru dapat dikatakan belajar apabila 
mempengaruhi organisme. 

Selain menggunakan model 
pembelajaran kontekstual, dalam 
mengatasi masalah proses pembelajaran 
perlu adanya masukan mentah (raw 
input) yang berasal dari dalam diri siswa. 
Contohnya adalah motivasi belajar 
siswa. Motivasi merupakan kondisi 
psikologis yang mendorong seseorang 
untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini 
proses pembelajaran. Menurut Uno 
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(2011:23) motivasi belajar adalah 
dorongan internal dan eksternal pada 
siswa yang sedang belajar untuk 
mengadakan perubahan tingkah laku. 
Kuat lemahnya motivasi belajar 
seseorang turut mempengaruhi 
keberhasilan belajar. Jadi motivasi 
belajar siswa merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi hasil belajar 
siswa yang akan dicapai dalam proses 
pembelajaran. 

Konsep keanekaragaman hayati 
merupakan salah satu materi pelajaran 
biologi yang erat kaitannya dengan 
kehidupan sehari-hari. Contohnya, setiap 
manusia memiliki bentuk fisik yang 
berbeda, setiap tumbuhan atau hewan 
yang ada di lingkunganpun berbeda-
beda. Secara garis besar, 
keanekaragaman hayati dibagi menjadi 
tiga tingkat, yaitu keanekarahaman gen, 
keanekaragaman spesies dan 
keanekaragaman ekosistem. 
Keanekaragaman hayati pada tingkat gen 
menyebabkan variasi antarindividu yang 
sejenis. Misalnya dalam kehidupan 
sehari-hari dapat kita lihat berbagai 
macam warna pada bunga mawar, 
berbagai macam pial (jengger) pada 
ayam, motif yang berbeda-beda pada 
cangkang kerang. Pada keanekaragaman 
hayati tingkat spesies dapat kita amati 
dari bentuk fisik yang berbeda walaupun 
dalam kelompok yang sama. Misalnya, 
perbedaan antara pohon kelapa, aren dan 
pinang. Ataupun perbedaan pada 
kacang-kacangan, misalnya kacang 
tanah, kacang hijau dan kacang merah 
dan terakhir adalah keanekaragaman 
hayati pada tingkat ekosistem. Pada 
tingkat ekosistem ini, terdapat interaksi 
antara mahluk hidup (komponen biotik) 

dengan lingkungannya (komponen 
abiotik) yang akan membentuk suatu 
ekosistem. Oleh sebab itu, penelitian ini 
memanfaatkan model pembelajaran 
kontekstual dan juga motivasi belajar 
siswa untuk mencapai hasil belajar 
biologi pada konsep biodiversitas.  

KAJIAN TEORI DAN METODE 
 
Belajar dan Hasil Belajar 
Belajar merupakan serangkaian kegiatan 
jiwa dan raga untuk memperoleh suatu 
perubahan tingkah laku sebagai hasil 
dari penglaman individu dalam interaksi 
dengan lingkungannya yang menyangkut 
kognitif, afektif dan psikomotorik. 
Dalam belajar, diharapkan terjadi 
perubahan tingkah laku sebagai akibat 
dari kegiatan belajar yang telah 
dilakukan. Perubahan tersebut adalah 
hasil yang telah dicapai dalam proses 
belajar. Misalnya terjadi perubahan 
dalam diri siswa yang tadinya tidak tahu 
menjadi tahu, yang tidak mengerti 
menjadi mengerti, dan sebagainya. 

Belajar bukanlah suatu aktivitas 
yang berdiri sendiri tetapi terdapat 
unsur-unsur lain yang ikut terlibat 
langsung di dalamnya, unsur tersebut 
adalah raw input, learning teaching 
process, output, environmental input dan 
instrumental input. 
 Salah satu instrumental input 
adalah model pembelajaran kontekstual. 
Pembelajaran kontekstual menurut 
Sanjaya (2006:253) adalah suatu model  
pembelajaran yang menekankan kepada 
proses keterlibatan siswa secara penuh 
untuk dapat menemukan materi yang 
dipelajari dan menghubungkannya 
dengan situasi kehidupan nyata sehingga 
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mendorong siswa untuk dapat 
menerapkannya dalam kehidupan 
mereka. Pembelajaran kontekstual 
melibatkan siswa secara penuh dalam 
proses pembelajaran. Siswa didorong 
untuk beraktivitas mempelajari materi 
pelajaran sesuai dengan topik yang akan 
dipelajarinya. Belajar dalam kontekstual 
bukan hanya sekedar mendengarkan dan 
mencatat, tetapi belajar adalah proses 
berpengalaman secara langsung. Melalui 
proses berpengalaman itu diharapkan 
perkembangan siswa terjadi secara utuh, 
yang tidak hanya berkembang dalam 
aspek kognitif saja, tetapi juga aspek 
afektif dan juga psikomotor. Menurut 
Nurhadi yang dikutip oleh Muslich 
(2007:41) Belajar kontekstual 
diharapkan siswa dapat menemukann 
sendiri materi yang dipelajarinya. 
Pengetahuan dan keterampilan siswa 
diperoleh dari usaha siswa 
mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan 
keterampilan baru ketika ia belajar. 
Menurut Johnson (2010 : 65) 
pembelajaran kontekstual adalah sebuah 
sistem yang menyeluruh dan terdiri dari 
bagian-bagian yang saling terhubung. 
Jika bagian-bagian ini terjalin satu sama 
lain, maka akan dihasilkan pengaruh 
yang melebihi hasil yang diberikan 
bagian-bagiannya secara terpisah. Jadi 
dalam bagian-bagian Pembelajaran 
kontekstual yang terpisah melibatkan 
proses-proses yang berbeda, yang ketika 
digunakan secara bersama-sama akan 
mampu membuat siswa membentuk 
suatu hubunga yang menghasilkan 
makna.  

 Blanchard, Berns dan Erickson 
yang dikutip oleh Komalasari (2013:6), 
mengemukakan bahwa : 

“Contextual teaching and learning is a 
conception of teaching and learning that 
helps teachers relate subject matter 
content to real world situation; and 
motivates students to make connections 
between knowledge and its applications 
to their lives as family members, citizens, 
and workers and engage in the hard 
work that learning requires.” 

 Dengan demikian pembelajaran 
kontekstual merupakan konsep 
pembelajaran yang membantu guru 
mengaitkan antara materi yang dipelajari 
dengan situasi dunia nyata siswa dan 
mendorong siswa membuat hubungan 
antara pengetahuan yang dimilikinya 
dengan penerapannya dalam kehidupan 
mereka sebagai anggota keluarga, warga 
negara dan pekerja. 

 Metode yang digunakan dalam 
dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
eksperimen. Desain penelitian yang 
digunakan adalah desain faktorial 2 x 2, 
yaitu sebuah desain penelitian yang 
digunakan untuk meneliti pengaruh dua 
atau bahkan lebih dari dua variabel 
bebas terhadap variabel terikat dalam 
penelitian eksperimen. Berikut adalah 
gambar tabel desain faktorial 2 x 2 
dalam penelitian ini. 

Motivasi 
Siswa 

(B) 

Model Pembelajaran  
(A) 

Kontekstual  
(A1) 

Langsung 
(A2) 

Tinggi (B1) A1B1 A2B1 
Rendah (B2) A1B2 A2B2 
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Keterangan : 
A1B1 : Kelompok siswa dengan 
perlakuan menggunakan model 
pembelajaran  kontekstual dengan siswa 
yang memiliki motivasi belajar yang 
tinggi. 

A2B1 : Kelompok siswa dengan 
perlakuan menggunakan model 
pembelajaran langsung dengan siswa 
yang memiliki motivasi belajar yang 
tinggi. 

A1B2 : Kelompok siswa dengan 
perlakuan menggunakan model 
pembelajaran kontekstual dengan siswa 
yang memiliki motivasi belajar yang 
rendah. 

A2B2 : Kelompok siswa dengan 
perlakuan menggunakan model 
pembelajaran langsung dengan siswa 
yang memiliki motivasi belajar rendah. 

 Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa SMA Negeri 7 Pandeglang 
yang berjumlah 498 siswa dengan kelas 
XII berjumlah 4 kelas, kelas XI 
berjumlah 5 kelas dan kelas X berjumlah 
lima kelas dengan 2 kelas program 
peminatan MIA (Matematika Ilmu 
Alam) dan Tiga kelas program 
peminatan IIS (Ilmu – ilmu Sosial). 
 Pengambilan sampel perlakuan A 
yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol 
dilakukan dengan cara purposive 
sampling, dimana sampel ditarik 
langsung dari populasi untuk 
mendapatkan A1 yaitu kelas X MIA 1 
dan A2 yaitu kelas X MIA 2. Untuk 
pengambilan sampel kelompok 
perlakuan B sebagai variable atribut atau 
moderator dilakukan tes untuk 

memperoleh atribut B1 dan B2 di kelas 
eksperimen dan dikelas kontrol dengan 
menggunakan angket motivasi belajar 
siswa. 
 Desain penelitian yang 
digunakan adalah True Eksperimental. 
Menurut Sugiyono (2009:112) true 
eksperimental merupakan eksperimen 
yang betul – betul. Karena dengan desain 
ini, peneliti dapat mengontrol semua 
variabel luar yang mempengaruhi 
jalannya eksperimen. Ada dua bentuk 
true eksperimental yaitu Posttest Only 
Control Design dan Pretest-Posttest 
Control Group Design. Dalam penelitian 
ini digunakan Posttest Only Control 
Design di mana dalam penelitian ini 
terdapat dua kelompok yang dipilih 
secara random, kelompok satu diberikan 
treatment (perlakuan) dan kelompok 
yang satu tidak diberikan treatment 
(perlakuan). Kelompok yang diberikan 
treatment disebut kelompok eksperimen 
sedangkan kelompok yang tidak 
diberikan treatment disebut kelompok 
kontrol. Berikut adalah tabel Posttest 
Only Control Design. 
 

Kelompok Perlakuan Pengukuran 
(Posttest) 

Eksperimen X A1 
Kontrol       Y A2 

Keterangan : 
X   : Perlakuan yang diberikan pada 
kelompok eksperimen yaitu model 
pembelajaran kontekstual. 

Y  : Perlakuan yang diberikan pada 
kelompok kontrol yaitu model 
pembelajaran langsung. 
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A1 : Posttest/pengukuran yang 
dilaksanakan pada kelompok 
eksperimen. 

A2 : Posttest/pengukuran yang 
dilaksanakan pada kelompok Kontrol. 

 Perhitungan uji validitas dalam 
penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan bantuan program SPSS 17 
pada komputer dengan taraf signifikan ( �)= 0,05, jika r hitung >r tabel, maka 
kuosioner sebagai alat pengukur 
dikatakan valid atau ada korelasi yang 
nyata antara kedua variabel tersebut. 
Sedangkan perhitungan uji reliabilitas 
juga menggunakan bantuan program 
SPSS 17 pada komputer Dengan taraf 
signifikan (α) = 0,05, jika r hitung > r 
tabel, maka alat pengukur yaitu 
questioner dikatakan reliable atau andal. 
 Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis 
varians dua jalur (anava dua jalur) dan 
uji t. sebelum Anava digunakan, terlebih 
dahulu dilakukan uji normalitas dan uji 
homogenitas yang merupakan syarat 
dalam penggunaan analisis varians. 
Pengujian dengan teknik anava dua jalur 
digunakan untuk menguji hipotesis 
penelitian yang dilakukan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan terdapat perbedaan rata-rata 
antara kelas Eksperimen dengan 
menggunakan model pembelajaran 
kontekstual dengan rata-rata 77,50 dan 
kelas Kontrol  dengan menggunakan 
model pembelajaran langsung dengan 
rata-rata 72,50. 
 

Hasil  belajar  biologi  siswa  yang  
menggunakan  model pembelajaran 
kontekstual lebih tinggi dibandingkan 
hasil belajar biologi siswa yang 
menggunakan pembelajaran 
langsung. 
 
 Berdasarkan uji hipotesis, diketahui 
nilai t hitung yang diperoleh adalah 
2,560 sedangkan nilai t tabel dengan 
df=38 pada taraf signifikansi 0,05 adalah 
1,304. Oleh karena t hitung 2,560 > t 
tabel 1,304 maka H0 ditolak dan H1 
diterima. Berdasarkan gambaran tersebut 
dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 
biologi siswa yang menggunakan model 
pembelajaran kontekstual lebih tinggi 
dibandingkan hasil belajar biologi siswa 
yang menggunakan pembelajaran 
langsung. Hal tersebut dikarenakan 
model pembelajaran kontekstual cocok 
dengan materi pembelajaran biologi 
pada konsep keanekaragaman   hayati 
dan menarik bagi siswa karena siswa 
terlibat langsung dengan konsep dunia 
nyata dibandingkan  dengan  model  
pembelajaran  langsung  di  dalam kelas. 
 

Hasil belajar biologi siswa yang 
memiliki motivasi belajar yang tinggi 
lebih tinggi dibandingkan dengan 
siswa yang memiliki motivasi belajar 
rendah. 

 Berdasarkan uji hipotesis, diketahui 
nilai t hitung yang diperoleh adalah 
2,560 sedangkan nilai t tabel dengan 
df=38 pada taraf signifikansi 0,05 adalah 
1,304. Oleh karena t hitung 2,560 > t 
tabel 1,304 maka H0 ditolak dan H1 
diterima. Berdasarkan gambaran tersebut 
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dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 
biologi siswa yang memiliki motivasi 
belajar tinggi lebih tinggi dibandingkan 
hasil belajar biologi siswa yang memiliki 
motivasi belajar rendah. Hal tersebut 
dikarenakan siswa  yang memiliki 
motivasi belajar yang tinggi  memiliki  
keinginan  lebih  baik  untuk  
mendapatkan  hasil belajar  yang  tinggi  
sehingga  menuntut  dirinya  untuk  lebih  
baik dalam proses pembelajaran 
dibandingkan dengan siswa yang 
memiliki motivasi belajar yang rendah. 

Terdapat  pengaruh  interaksi  antara  
pemanfaatan  model pembelajaran 
kontekstual dan motivasi belajar 
siswa terhadap hasil belajar biologi 
siswa. 

 Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan terdapat pengaruh 
interaksi yang signifikan antara model 
pembelajaran kontekstual dan  motivasi  
belajar terhadap  hasil  belajar biologi  
siswa.Hal  ini dibuktikan dengan hasil 
perbandingan nilai F hitung dengan F 
tabel yang menunjukkan nilai F hitung 
3,931 > F tabel 3,522 sehingga H0 
ditolak H1 diterima.  Pemanfaatan model 
pembelajaran  yang efektif sebagai salah 
satu kompetensi guru yang 
dikembangkan merupakan faktor luar 
yang berpengaruh terhadap motivasi dan 
hasil belajar siswa.Motivasi belajar 
sebagai salah satu unsur instrinsik siswa 
yang sangat berperan penting dalam 
menunjang aktivitas dalam 
pembelajaran. 

 Selain itu, pengaruh interaksi antara 
model pembelajaran, motivasi belajar 
dan hasil belajar biologi siswa 

dibuktikan dengan koefisien korelasi 
yaitu 0,506 yang menunjukkan tingkat 
korelasi yang sangat tinggi. Nilai 
koefisien determinasi (r square) antara 
penggunaan model  pembelajaran  dan  
motivasi  belajar  terhadap hasil belajar 
biologi siswa adalah sebesar 0,256 yang 
mengandung pengertian bahwa 
pemanfaatan model pembelajaran dan 
motivasi belajar berkontribusi positif 
secara berkesinambungan terhadap hasil  
belajar  biologi  siswa  sebesar  95%  
sedangkan  sisanya dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak dibahas dalam 
peneltian ini seperti latar belakang siswa 
dan lingkungan sekitarnya. Beberapa 
faktor yang berpengaruh terhadap hasil 
belajar dan kreatifitas guru yang tiada 
henti perlu dikembangkan sebagai upaya 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
Pemanfaatan model pembelajaran 
kontekstual merupakan salah satu cara 
guru dalam upaya meningkatkan hasil 
belajar siswa. 

Hasil  belajar  biologi  siswa  yang  
menggunakan  model pembelajaran 
kontekstual dan motivasi belajar 
siswa yang tinggi  lebih  tinggi  
dibandingkan  hasil  belajar  biologi  
siswa yang menggunakan 
pembelajaran langsung dan motivasi 
belajar siswa yang tinggi. 

 Berdasarkan perolehan nilai rata-rata 
siswa yang menggunakan model 
pembelajaran kontekstual motivasi 
belajar tinggi nilai rata-ratanya adalah 80 
lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 
yang menggunakan model pembelajaran 
langsung motivasi belajar tinggi yang 
nilai rata-ratanya 75. Dari hasil tersebut, 
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model pembelajaran  kontekstual  dan  
motivasi  belajar  yang  tinggi  dari siswa  
dapat  dikatakan  lebih  efektif  dalam  
meningkatkan  hasil belajar biologi 
siswa dibandingkan model pembelajaran 
langsung dengan motivasi yang sama 
dari siswa. 

 Berdasarkan hasil analisis juga 
menunjukkan bahwa nilai t hitung yang 
diperoleh adalah 1,936 sedangkan nilai t 
tabel dengan df=18  pada  taraf  
signifikansi  0,05  adalah  1,330.  Oleh  
karena  t hitung 1,936  > t  tabel  1,330  
maka  H0   ditolak  dan  H1   diterima. 
Kesimpulannya, hasil belajar biologi 
siswa yang menggunakan model 
pembelajaran kontekstual dan motivasi 
belajar siswa yang tinggi lebih tinggi 
dibandingkan hasil belajar biologi siswa 
yang menggunakan pembelajaran 
langsung dan motivasi belajar siswa 
yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan 
model pembelajaran kontekstual lebih 
menarik bagi siswa dibandingkan model 
pembelajaran langsung di dalam kelas 
walaupun dengan motivasi belajar yang 
sama dari siswa. 

Hasil  belajar  biologi  siswa  yang  
menggunakan  model pembelajaran 
kontekstual dan motivasi belajar 
siswa yang rendah lebih rendah 
dibandingkan hasil belajar yang 
menggunakan model pembelajaran 
langsung dan motivasi belajar siswa 
yang rendah. 

 Berdasarkan data hasil penelitian 
yang menggunakan model pembelajaran 
kontekstual motivasi belajar rendah 
memiliki rata-rata hasil belajar 75 lebih 
besar dibandingkan kelas yang 

menggunakan model pembelajaran 
langsung motivasi belajar rendah yang 
nilai rata-ratanya   adalah   70.   Hasil 
analisis menunjukkan bahwa nilai   t 
hitung yang diperoleh adalah 1,936 
sedangkan nilai t tabel dengan df=18  
pada  taraf  signifikansi  0,05  adalah  
1,330.  Oleh  karena  t hitung  1,936  >  t  
tabel  1,330  maka  H0   ditolak  dan  H1   
diterima dengan pernyataan bahwa hasil 
belajar biologi siswa yang menggunakan   
model   pembelajaran   kontekstual   dan   
motivasi belajar siswa yang rendah lebih 
tinggi dibandingkan hasil belajar biologi 
siswa yang menggunakan pembelajaran 
langsung dan motivasi  belajar  siswa  
yang  rendah.  Berdasarkan  
perbandingan nilai rata-rata dan hasil 
pengujian hipotesis manyatakan bahwa 
model   pembelajaran   kontekstual   
mampu   meningkatkan   hasil belajar 
siswa di mana model pembelajaran yang 
digunakan memberikan kemudahan 
pemahaman dan daya tarik bagi siswa 
selama kegiatan pembelajaran. Dengan 
demikian semakin efektif penggunaan 
model pembelajaran kontekstual dan 
motivasi belajar siswa maka hasil belajar 
siswa akan semakin tinggi. 

Hasil belajar biologi siswa dengan 
menggunakan model pembelajaran 
kontekstual dan motivasi belajar 
siswa yang tinggi  lebih  tinggi  
dibandingkan  hasil  belajar  biologi  
siswa yang menggunakan model 
pembelajaran kontekstual dan 
motivasi belajar siswa yang rendah. 

 Pada kelompok siswa yang  
menggunakan  model  pembelajaran  
kontekstual  motivasi belajar tinggi 
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memiliki rata-rata hasil belajar 80 lebih 
tinggi dibandingkan dengan siswa yang 
menggunakan model pembelajaran   
kontekstual   dan   motivasi   belajar   
rendah   yang memiliki rata-rata hasil 
belajar 70. Selain itu, hasil analisis 
menunjukkan bahwa nilai t hitung yang 
diperoleh adalah 3,873 sedangkan nilai t 
tabel dengan df=18 pada taraf 
signifikansi 0,05 adalah 1,330. Oleh 
karena t hitung 3,873 > t tabel 1,330 
maka H0 ditolak dan H1  diterima. 
Kesimpulannya hasil belajar biologi 
siswa dengan menggunakan model 
pembelajaran kontekstual dan motivasi 
belajar siswa yang tinggi lebih tinggi 
dibandingkan hasil belajar biologi siswa 
yang menggunakan model pembelajaran 
kontekstual dan motivasi belajar siswa 
yang rendah. 

Hasil    belajar    biologi    siswa    
dengan    menggunakan pembelajaran 
langsung dan motivasi belajar siswa 
yang tinggi lebih rendah 
dibandingkan hasil belajar biologi 
siswa dengan menggunakan 
pembelajaran langsung dan motivasi 
belajar siswa yang rendah.  

 Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  
nilai  t hitung  yang  diperoleh adalah 
1,936 sedangkan nilai t tabel dengan 
df=18 pada taraf signifikansi 0,05 adalah 
1,330. Oleh karena t hitung 1,936 > t 
tabel 1,330 maka H0 ditolak dan H1 
diterima. Kesimpulannya hasil belajar 
biologi siswa dengan menggunakan 
model pembelajaran langsung dan 
motivasi belajar siswa yang tinggi lebih 
rendah dibandingkan hasil belajar 
biologi siswa yang menggunakan model 

pembelajaran langsung dan motivasi 
belajar siswa yang rendah. 

 Berdasarkan perbandingan nilai rata-
rata dan uji hipotesis tersebut, 
penggunaan model pembelajaran sangat 
berpengaruh terhadap  hasil  belajar  
siswa  dengan  tingkatan  motivasi  yang 
berbeda. Siswa yang memiliki motivasi 
belajar yang tinggi lebih mampu dan 
mudah menerima materi pembelajaran 
dengan menggunakan model 
pembelajaran langsung dibandingkan 
dengan siswa yang memiliki motivasi 
belajar yang rendah dengan 
menggunakan model pembelajaran yang 
sama. 

 Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  
pengujian  hipotesis yang dirumuskan, 
secara keseluruhan model pembelajaran 
kontekstual terbukti lebih efektif 
dibandingkan model pembelajaran 
langsung. Pembelajaran kontekstual 
tidak hanya berpengaruh terhadap siswa 
yang memiliki motivasi belajar yang 
tinggi akan tetapi secara signifikan 
berpengaruh pula terhadap hasil belajar 
siswa dengan motivasi belajar yang 
rendah. Pembelajaran kontekstual tidak 
hanya mampu meningkatkan hasil 
belajar tetapi lebih mendasar pada 
motivasi belajar siswa sehingga 
menunjang partisipasi dan aktivitas 
belajar siswa yang efektif dalam 
mencapai hasil belajar yang lebih baik. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan   hasil   penelitian   yang   
telah   dilakukan   diperoleh simpulan 
sebagai berikut : 
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1. Hasil belajar biologi siswa yang 
menggunakan model pembelajaran 
kontekstual lebih tinggi dibandingkan 
hasil belajar biologi siswa yang 
menggunakan pembelajaran langsung. 
Hal ini menunjukkan, proses 
pembelajaran yang menggunakan model 
pembelajaran kontekstual lebih efektif 
dibandingkan proses pembelajaran yang 
menggunakan model pembelajaran 
langsung. 

2. Hasil belajar biologi siswa yang 
memiliki motivasi belajar yang tinggi 
lebih tinggi dibandingkan dengan siswa 
yang memiliki motivasi belajar rendah. 
Hal ini menunjukkan, hasil belajar siswa 
yang memiliki motivasi belajar tinggi 
lebih besar dibandingkan siswa yang 
memiliki motivasi belajar rendah. 

3. Terdapat pengaruh interaksi antara    
pemanfaatan model pembelajaran 
kontekstual dan motivasi belajar siswa 
terhadap hasil belajar biologi siswa. Hal 
ini menunjukkan bahwa model 
pembelajaran kontekstual lebih tepat 
untuk siswa yang memiliki motivasi 
belajar yang  tinggi  sedangkan  model  
pembelajaran  langsung  lebih  tepat 
untuk siswa yang memiliki motivasi 
belajar yang rendah. 

4. Hasil belajar biologi siswa yang 
menggunakan model pembelajaran 
kontekstual dan motivasi belajar siswa 
yang tinggi lebih tinggi dibandingkan 
hasil belajar biologi siswa yang 
menggunakan pembelajaran langsung 
dan motivasi belajar siswa yang tinggi. 
Hal ini menunjukkan  bahwa  model  
pembelajaran  kontekstual  lebih  tepat 
untuk siswa yang memiliki motivasi 

yang tinggi dibandingkan siswa yang 
memiliki motivasi yang rendah. 

5. Hasil belajar biologi siswa yang 
menggunakan model pembelajaran 
kontekstual dan motivasi belajar siswa 
yang rendah lebih tinggi dibandingkan 
hasil belajar yang menggunakan model 
pembelajaran langsung dan motivasi 
belajar siswa yang rendah. Menunjukkan 
bahwa  model  pembelajaran  
kontekstual  lebih  baik  dibandingkan 
model pembelajaran langsung bagi siswa 
yang memiliki motivasi rendah. 

6. Hasil belajar biologi siswa dengan 
menggunakan model pembelajaran 
kontekstual dan motivasi belajar siswa 
yang tinggi lebih tinggi dibandingkan 
hasil belajar biologi siswa yang 
menggunakan model pembelajaran 
kontekstual dan motivasi belajar siswa 
yang rendah. Hal ini menunjukkan 
bahwa model pembelajaran kontekstual 
lebih cocok untuk siswa yang memiliki 
motivasi belajar yang tinggi. 

7. Hasil belajar biologi siswa dengan 
menggunakan pembelajaran langsung 
dan motivasi belajar siswa yang tinggi 
lebih rendah dibandingkan hasil belajar 
biologi siswa dengan menggunakan 
pembelajaran langsung dan motivasi 
belajar siswa yang rendah. Hal ini  
menunjukkan  bahwa  model  
pembelajaran  langsung  lebih  tepat 
untuk siswa yang memiliki motivasi 
belajar yang rendah 
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PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR MEMBACA INTENSIF 
RAGAM WACANA TULIS MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF  TIPE 

NHT (NUMBERED HEADS TOGETHER)  PADA KELAS XI IPA MAN 
CIHIDEUNG KABUPATEN PANDEGLANG 

 

D. Sudrajat 

 

ABSTRAK 

Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Membaca Intensif Ragam Wacana Tulis melalui 
Pembelajaran Kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) pada kelas XI IPA MAN 
Cihideung Kabupaten Pandeglang. Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XI IPA MAN Cihideung 
Kabupaten Pandeglang dalam membaca intensif ragam wacana tulis melalui model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together).Metode penelitian yang 
digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Adapun desain penelitian ini  terdiri 
atas  2 (dua) siklus yang masing-masing siklusnya memiliki 4 (empat) komponen; 
rencana, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Dengan memanfaatkan instrumen penelitian, 
antara lain: lembar pengamatan (observasi), kamera digital, dokumentasi, dan soal tes, 
untuk memperoleh data hasil penelitian.Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan 
dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, aktivitas belajar siswa 
dalam membaca intensif ragam wacana tulis pelajaran Bahasa Indonesia dapat 
ditingkatkan melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Hal ini terbukti dari skor 
perolehan dan persentase pengamatan aktivitas belajar siswa pada setiap siklusnya; pada 
siklus I skor diperoleh 42 dari skor ideal 52 atau 80,77%, dan pada siklus II skor diperoleh 
50 dari skor ideal 52 atau 96,15%, terjadi kenaikan sebesar 15,38%. Kedua. Hasil belajar 
siswa  setelah dilakukan metode pembelajaran dalam dua siklus melalui model 
pembelajaran kooperatif  tipe NHT, nilai rata-rata kelasnya mencapai 73,75 pada akhir 
siklus I, dan meningkat menjadi 80,25 pada akhir siklus II. Ketiga, Penguasaan materi di 
atas KKM (75%) yang ditetapkan oleh Madrasah terjadi peningkatan, pada akhir siklus I, 
tingkat penguasaannya mencapai 80,00% atau sejumlah 16 orang siswa dari 20 orang 
siswa, dan  setelah dilakukan perbaikan di akhir siklus II mencapai 90,00% atau 18 orang 
siswa dari 20 orang siswa.Keempat, Guru hendaknya dapat lebih memotivasi siswa untuk 
mengembangkan model pembelajaran kooperatif dalam kehidupan bermasyarakat siswa. 
Model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) perlu terus 
dikembangkan dan diterapkan pada pokok bahasan yang lain dan perlu adanya penelitian 
lebih lanjut sebagai pengembangan dari penelitian ini. 

Kata Kunci : Aktivitas, Hasil Belajar, Cooverative Learning, Numbered Heads Together 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan upaya 
yang terus menerus dan tidak pernah 
berhenti harus diaplikasikan, baik itu 
oleh seorang individu maupun institusi. 
Walaupun disadari bahwa pendidikan ini 
merupakan proses yang panjang dengan 
modal dan pengorbanan yang besar 
disertai hasil yang lama, namun 
demikian setiap individu maupun 
institusi selalu menjadikan pendidikan 
ini sebagai suatu keharusan yang 
diterima oleh semua pihak. Mengapa 
pendidikan dianggap sedemikian 
penting? Hal ini tidak lain disebabkan 
karena pendidikan merupakan pondasi 
terpenting yang mendasari keberhasilan 
manusia dalam bidang-bidang 
kehidupan, khususnya keberhasilan 
siswa dalam belajar dengan ditunjukkan 
oleh kemampuan siswa dalam meraih 
suatu prestasi terbaik.   
 Keberhasilan tersebut tidak 
terlepas dari peran guru, yang 
memberikan pelayanan terbaik bagi 
siswa serta mampu mengemas metode 
pembelajaran yang dapat diterima 
sepenuhnya oleh siswa di 
sekolah/Madrasah. Keberhasilan 
pengajaran sangat ditentukan manakala 
pengajaran tersebut mampu mengubah 
perilaku dan pola pikir peserta didik 
dalam belajar. Perubahan tersebut dalam 
arti mampu menumbuhkembangkan 
potensi-potensi yang dimiliki peserta 
didik, sehingga peserta didik dapat 
memperoleh manfaatnya secara langsung 
dalam perkembangan pribadinya. 
 Tanggung jawab keberhasilan 
anak didik dalam belajar, tentunya 
berada di tangan guru. Artinya, guru 
harus berupaya semaksimal mungkin 
untuk mengatur proses pembelajaran 
sedemikian rupa, sehingga komponen-
komponen yang diperlukan dalam 
pengajaran tersebut dapat berinteraksi 
antarsesama komponen. 

 Rogers dalam Sagala (2010:30) 
mengemukakan ada 7 (tujuh) langkah 
dan sasaran pembelajaran yang perlu 
dilakukan guru, yaitu: 
1) Guru memberi kepercayaan kepada 
kelas agar kelas memilih belajar secara 
terstruktur; 
2) Guru dan siswa membuat kontrak 
belajar; 
3) Guru menggunakan metode 
inquiriatau belajar menemukan 
(discovery learning); 
4) Guru menggunakan metode simulasi; 
5) Guru mengadakan latihan kepekaan 
agar siswa mampu menghayati perasaan 
dan berpartisipasi dengan kelompok lain; 
6) Guru bertindak sebagai fasilitator 
belajar; dan 
7) Sebaiknya guru menggunakan 
pengajaran terperogram agar tercipta 
peluang bagi siswa untuk timbulnya 
kreativitas dalam belajar (Dimyati dan 
Mujiono, 1999:17).  
Untuk menciptakan terjadinya 7 (tujuh) 
langkah dan sasaran pembelajaran yang 
perlu dilakukan guru di atas, antara lain 
diperlukan penggunaan model 
pembelajaran yang tepat, agar tercapai 
kesamaan bahasa dan persepsi yang 
diterima secara rasional oleh siswa. 
Untuk mencapai harapan tersebut, 
seorang guru harus terampil dalam 
memilih model yang tepat dan sesuai 
dengan karakter pokok bahasan yang di 
sajikan. 
 Dalam menyampaikan materi di 
kelas, khususnya guru yang mengajar di 
MAN Cihideung Kabupaten Pandeglang 
masih jarang menggunakan model 
pembelajaran, kebanyakan guru 
mengajar di kelas masih menggunakan 
metode ceramah (konvensional). Dengan 
penggunaan model pembelajaran 
konvensional tersebut, siswa pada 
umumnya cenderung pasif yang hanya 
menerima informasi-informasi yang 
disampaikan oleh guru, siswa lebih 
banyak mendengar, membaca apa yang 
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diinformasikan guru dan latihan 
mengerjakan soal. Sebagai akibatnya 
proses belajar mengajar dirasakan oleh 
siswa membosankan, bahkan siswa 
memperlihatkan sikap kurang bergairah, 
kurang bersemangat, dan kurang siap 
dalam mengikuti proses belajar 
mengajar. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa kemampuan siswa dalam 
membaca intensif  masih kurang (di 
bawah KKM).  Hal ini terbukti dari rata-
rata hasil ulangan harian selama 3 (tiga) 
tahun ke belakang, yakni tahun pelajaran 
2010-2011 dengan nilai rata-rata 58,23; 
tahun pelajaran 2011-2012 nilai rata-rata 
61,17; dan tahun pelajaran 2012-2013 
nilai rata-rata 60,28. Hal ini terjadi 
karena beberapa alasan berikut: 
1) Pengakuan guru, yang 
menyatakan kurang menguasai metode-
metode pembelajaran.  
2) Dalam proses pembelajaran 
selalu menggunakan metode ceramah 
atau konvensional dan penugasan yang 
monoton.  
3) Guru mengakui sulitnya 
menerapkan model pembelajaran yang 
sesuai dengan karakteristik bahan ajar, 
khususnya pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia.  
 Keterampilan membaca selalu 
ada dalam setiap tema pembelajaran, hal 
tersebut membuktikan pentingnya 
penguasaan membaca. Penguasaan 
membaca yang dimaksud adalah 
kemampuan membaca intensif. Menurut 
Brooks dalam Tarigan (1985:35) 
membaca intensif atau intensive reading 
adalah studi seksama, telaah teliti, serta 
pemahaman terinci terhadap suatu 
bacaan.   Membaca intensif adalah 
kegiatan membaca dengan penuh 
saksama terhadap suatu bacaan sehingga 
timbul pemahaman yang tinggi. Dengan 
demikian Pembelajaran membaca di 
kelas menekankan pada tujuan 
pemahaman, penyerapan informasi 
perolehan kesan dan pesan atau gagasan 

yang tersurat maupun yang tersirat. 
Untuk tujuan tersebut seorang siswa 
harus dapat mengenali kata-demi kata, 
pemahaman kelompok kata/frasa, klausa, 
kalimat atau teks secara keseluruhan. 
Selain itu juga dilakukan dengan 
berbagai tingkat kecepatan, bergantung 
kepada tujuan membaca serta kondisi 
bahan bacaan.  
 Dari uraian di atas jelas bahwa 
kegiatan membaca yang dilaksanakan di 
kelas melibatkan pemikiran, penalaran, 
emosi, dan sikap siswa sesuai dengan 
tema dan jenis bacaan yang dihadapinya.  
Namun, proses pembelajaran membaca 
yang terjadi selama ini, khususnya 
pembelajaran membaca ragam wacana 
tulis menurut pengamatan sementara 
cenderung monoton dan tidak menarik. 
Hal ini disebabkan karena kurang 
dikemasnya pembelajaran membaca  
dengan metode yang lebih menarik, 
menggairahkan, dan menyenangkan.  
 Dengan adanya masalah-masalah 
tersebut di atas, maka berdasarkan hasil 
pengamatan sementara, terlihat dalam 
proses belajar mengajar  di kelas XI IPA 
MAN Cuhideung Kabupaten 
Pandeglang, hal-hal sebagai berikut: 
a) Rendahnya hasil belajar siswa. 
b) Kurangnya aktivitas siswa dalam 
mengikuti proses pembelajaran. 
c) kurang terjadinya pembelajaran 
yang menarik, merangsang, atau 
menggairahkan. 
 Untuk mengatasi kesulitan proses 
pembelajaran dalam pelajaran Bahasa 
Indonesia di atas, maka usaha yang akan 
ditempuh dalam meningkatkan aktivitas 
dan hasil belajar siswa adalah dengan 
penggunaan model pembelajaran. 
Dengan demikian akan terjadi 
pembelajaran aktif, menarik, menantang, 
menggairahkan, dan menyenangkan 
khususnya pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia.  
 Dalam Proses pembelajaran pada 
pelajaran Bahasa Indonesia, memerlukan 
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model yang tepat agar siswa mampu 
memahami pesan yang terkandung 
dalam pelajaran tersebut. Model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT 
(Numbered Heads Together) diharapkan 
mampu meningkatkan aktivitas dan hasil 
belajar siswa, yang akan dilaksanakan 
melalui Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) dalam beberapa tahap 
pembelajaran (siklus).  
 Berdasarkan deskripsi di atas, 
maka peneliti menetapkan judul 
penelitian ini adalah  “Peningkatan 
Aktivitas dan Hasil Belajar Membaca 
Intensif Ragam Wacana Tulis melalui 
Pembelajaran kooperatif tipe NHT 
(Numbered Heads Together) pada Kelas 
XI IPA MAN Cihideung Kabupaten 
Pandeglang”.  
 
 
Pembelajaran Kooperatif 
Pengertian pembelajaran Kooperatif 
(Cooperative Learning) 

Secara umum Slavin (2010:4) 
menjelaskan bahwa pembelajaran 
kooperatif (cooperative learning) adalah 
suatu model pembelajaran di mana para 
siswa bekerja dalam kelompok-
kelompok kecil untuk saling membantu 
satu sama lainnya dalam mempelajari 
materi pelajaran. Dalam kelas 
kooperatif, para siswa diharapkan dapat 
saling membantu, saling mendiskusikan 
dan berargumentasi, untuk mengasah 
pengetahuan yang mereka kuasai saat itu 
dan menutup kesenjangan dalam 
pemahaman masing-masing. 

Menurut Nur (2005:1-2) 
pembelajaran kooperatif merupakan 
strategi pembelajaran di mana siswa 
bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 
yang beranggotakan siswa yang berbeda 
kemampuannya, jenis kelamin bahkan 
latar belakangnya untuk membantu 
belajar satu sama lainnya sebagai sebuah 
tim. Semua anggota kelompok saling 

membantu anggota yang lain dalam 
kelompok yang sama dan bergantung 
satu sama lain untuk mencapai 
keberhasilan kelompok dalam belajar. 
Sedangkan menurut Roger dan Johnson 
dalam Lie (2010:31) mengatakan bahwa 
pembelajaran kooperatif dapat mencapai 
hasil yang maksimal apa bila 
menerapkan lima unsur pembelajaran 
kooperatif, yaitu; saling ketergantungan 
positif, tanggung jawab perseorangan, 
tatap muka, komunikasi antaranggota, 
dan evaluasi proses kelompok.1 Isjoni 
(2010:11) menjelaskan bahwa 
pembelajaran kooperatif (cooperative 
learning) adalah salah satu bentuk 
pembelajaran yang berdasarkan faham 
konstruktivis. Pembelajaran kooperatif 
(cooperative learning) merupakan 
strategi belajar dengan sejumlah siswa 
sebagai anggota kelompok kecil yang 
tingkat kemampuannya berbeda. Dalam 
menyelesaikan tugas kelompoknya, 
setiap siswa membantu untuk memahami 
materi pelajaran. Dalam pembelajaran 
kooperatif, belajar dikatakan belum 
selesai jika salah satu teman dalam 
kelompok belum menguasai bahan 
pelajaran. 

Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran 
kooperatif dilakukan dengan membentuk 
kelompok kecil yang anggotanya 
heterogen untuk bekerja sebagai sebuah 
tim dalam menyelesaikan masalah, 
tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk 
mencapai tujuan. 

Tujuan pembelajaran 
kooperatif (Cooperative Learning) 

Menurut Muslimin Ibrahim, dkk. 
(2000) dalam Isjoni (2010:27-28) 
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terdapat tiga tujuan intruksional penting 
yang dapat dicapai dalam pembelajaran 
kooperatif yaitu hasil belajar akademik, 
penerimaan terhadap keragaman, dan 
pengembangan keterampilan sosial. 

1) Hasil belajar akademik 
Dalam pembelajaran kooperatif 

(cooperative learning) meskipun 
mencakup beragam tujuan sosial, juga 
memperbaikai prestasi siswa atau tugas-
tugas akademis penting lainnya. 
Beberapa ahli perpendapat bahwa model 
ini unggul dalam membantu siswa 
memahami konsep-konsep sulit. Para 
pengembang model ini telah 
menunjukkan, bahwa model struktur 
penghargaan kooperatif telah dapat 
meningkatkan nilai siswa pada belajar 
akademik dan perubahan norma yang 
berhubungan dengan hasil belajar. Selain 
mengubah norma yang berhubungan 
dengan hasil belajar, pembelajaran 
kooperatif dapat memberi keuntungan, 
baik pada siswa kelompok bawah 
maupun kelompok atas yang bekerja 
sama menyelesaikan tugas-tugas 
akademik. 

2) Penerimaan terhadap perbedaan 
individu 

Tujuan lain dari model pembelajaran 
kooperatif adalah penerimaan secara luas 
orang-orang yang berbeda berdasarkan 
ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, 
dan ketidakmampuannya. Pembelajaran 
kooperatif memberi peluang bagi siswa 
dari berbagai latar belakang dan kondisi 
untuk bekerja dengan saling pergantung 
pada tugas-tugas akademik dan melalui 
struktur penghargaan kooperatif akan 
beljar saling menghargai satu sama lain. 

3) Pengembangan keterampilan sosial 

Tujuan penting ketiga, 
pembelajaran kooperatif adalah 
mengajarkan kepada siswa keterampilan 

bekerja sama dan kolaborasi. 
Keterampilan-keterampilan sosial, 
penting dimiliki oleh siswa, sebab saat 
ini banyak anak muda masih kurang 
dalam keterampilan sosial. 

 

Unsur-unsur Pembelajaran 
Kooperatif 

Unsur-unsur dasar dalam 
pembelajaran kooperatif (cooperative 
learning) menurut Lungdren (1994) 
dalam Isjoni (2010:13-14) sebagai 
berikut: 

1) Para siswa harus memiliki persepsi 
bahwa mereka ”tenggelam atau 
berenang bersama.” 

2) Para siswa harus memiliki tanggung 
jawab terhadap siswa peserta didik 
lain dalam kelompoknya, selain 
tanggung jawab terhadap diri 
sendiri dalam mempelajari materi 
yang dihadapi. 

3) Para siswa harus berpandangan 
bahwa mereka semua memiliki 
tujuan yang sama. 

4) Para siswa membagi tugas dan 
berbagi tanggung jawab di antara 
para anggota kelompok. 

5) Para siswa diberikan satu evaluasi 
atau penghargaan yang akan ikut 
berpengaruh terhadap evaluasi 
kelompok. 

6) Para siswa berbagi kepemimpinan 
sementara mereka memperoleh 
keterampilan bekerja sama selama 
belajar. 

7) Setiap siswa akan diminta 
mempertanggungjawabkan secara 
individual materi yang ditangani 
dalam kelompok kooperati. 

 
Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 
(Numbered Heads Together) 

NHT (Numbered Heads 
Together) merupakan model 
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pembelajaran kooperatif yang terdiri atas 
empat tahap yang digunakan untuk 
meninjau kembali (review) fakta-fakta 
dan informasi dasar yang berfungsi 
untuk mengatur interaksi siswa. Model 
pembelajaran ini juga dapat digunakan 
untuk memecahkan masalah yang 
tingkat kesulitannya terbatas. Struktur 
NHT (Numbered Heads Together) sering 
disebut berpikir secara kelompok. NHT 
digunakan untuk melibatkan lebih 
banyak siswa dalam menelaah materi 
yang tercakup dalam suatu pelajaran dan 
mengecek pemahaman mereka terhadap 
isi pelajaran tersebut. 

Menurut Spencer Kagan dalam 
Ibrahim, dkk. (2000:28) NHT 
(Numbered Heads Together) merupakan 
suatu tipe model pembelajaran 
kooperatif yang merupakan struktur 
sederhana dan terdiri atas empat tahap 
yang digunakan untuk meninjau kembali 
(review) fakta-fakta dan informasi dasar 
yang berfungsi untuk mengatur interaksi 
siswa. Model pembelajaran kooperatif 
tipe ini juga dapat digunakan untuk 
pemecahan masalah yang tingkat 
kesulitannya terbatas. NHT (Numbered 
Heads Together) memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
membagikan ide-ide dan 
mempertimbangkan jawaban yang paling 
tepat. Selain itu NHT (Numbered Heads 
Together) juga mendorong siswa untuk 
meningkatkan kerja sama antarsiswa.2 
Hal senada diungkapkan Spencer Kagan 
(1992) dalam Anita Lie (2010:59) teknik 
ini memberikan kepada siswa untuk 
saling membagikan ide-ide dan 
mempertimbangkan jawaban yang paling 
tepat. Selain itu, teknik ini juga 
mendorong siswa untuk meningkatkan 
semangat kerja sama mereka. Teknik ini 
bisa digunakan dalam semua mata 
                                                           
 

 

pelajaran dan untuk semua tingkatan usia 
anak didik.  

NHT (Numbered Heads 
Together) sebagai model pembelajaran 
pada dasarnya merupakan sebuah variasi 
diskusi kelompok. Adapun ciri khas dari 
NHT adalah guru hanya menunjuk 
seorang siswa yang mewakili 
kelompoknya. Dalam menunjuk siswa 
tersebut, guru tanpa memberi tahu 
terlebih dahulu siapa yang akan 
mewakili kelompok tersebut. Dengan 
cara tersebut akan menjamin keterlibatan 
total semua siswa dan merupakan upaya 
yang sangat baik untuk meningkatkan 
tanggung jawab individual dalam diskusi 
kelompok. Selain itu model ini memberi 
kesempatan kepada siswa untuk 
membagikan ide-ide dan 
mempertimbangkan jawaban yang paling 
tepat.  

Dengan adanya keterlibatan total 
semua siswa tentunya akan berdampak 
positif terhadap motivasi belajar siswa. 
Siswa akan berusaha memahami konsep-
konsep atau pun memecahkan 
permasalahan yang disajikan oleh guru 
seperti yang diungkapkan oleh Ibrahim, 
dkk. (2000:7) bahwa dengan belajar 
kooperatif akan memperbaiki prestasi 
siswa atau tugas-tugas akademik penting 
lainnya serta akan memberi keuntungan 
baik pada siswa kelompok bawah 
maupun kelompok atas yang bekerja 
bersama menyelesaikan tugas-tugas 
akademis. 

Menurut Ibrahim, dkk. (2000:27-
28) tahapan Model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 
Together) mempunyai empat tahap 
dalam pelaksanaannya, yaitu: 
penomoran, mengajukan pertanyaan, 
berfikir bersama, dan menjawab. 

Tahap 1 : Penomoran Guru membagi 
siswa ke dalam kelompok yang 
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beranggotakan 3-5 orang, setiap 
kelompok mempunyai anggota yang 
heterogen, dan setiap anggota kelompok 
diberi nomor 1-5.  

Tahap 2 : Mengajukan pertanyaan Guru 
mengajukan sebuah pertanyaan kepada 
siswa. Pertanyaan dapat bervariasi. 
Pertanyaan dapat spesifik dan dalam 
bentuk kalimat Tanya. 

Tahap 3 : Berfikir bersama Siswa 
menyatukan pendapat terhadap jawaban 
pertanyaan itu dan meyakinkan tiap 
anggota dalam timnya mengetahui 
jawaban itu.  

Tahap 4 : Menjawab Guru memanggil 
salah satu nomor secara acak, kemudian 
siswa yang nomornya sesuai 
mengacungkan tangan, dan mencoba 
menjawab pertanyaan untuk seluruh 
kelas. Dalam memanggil suatu nomor, 
guru secara acak menyebut nomor  dan 
kelompoknya. Anak yang terpilih dari 
tahap 4 adalah anak yang diharapkan 
menjawab. 

Adapun langkah-langkah 
pembelajaran NHT adalah: 

a. Pendahuluan 
Fase 1 : Persiapan 

1) Guru melakukan apersepsi 

2) Guru menjelaskan tentang model 
pembelajaran NHT 

3) Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

4) Guru memberikan motivasi  

b. Kegiatan Inti 
 

Fase 2 : Pelaksanaan pembelajaran 
kooperatif tipe NHT 

Tahap pertama 

1) Penomoran: guru membagi siswa 
dalam kelompok yang beranggotakan 
3-5 orang dan kepada anggota diberi 
nomor 1-5. 

2) Siswa bergabung dengan anggotanya 
masing-masing 

 

Tahap kedua 

Mengajukan pertanyaan: guru 
mengajukan pertanyaan berupa tugas 
untuk mengerjakan soal-soal di LKS 

 

Tahap ketiga 

Berfikir bersama:  Siswa berfikir 
bersama dan menyatukan pendapatnya 
terhadap jawaban pertanyaan dalam LKS 
tersebut dan meyakinkan tiap anggota 
dalam timnya mengetahui jawaban 
tersebut. 

 

 Tahap keempat  

1)   Menjawab: guru memanggil siswa 
dengan nomor tertentu, kemudian 
siswa yang nomornya sesuai 
mengacungkan tangannya dan 
mencoba untuk menjawab 
pertanyaan atau mempresentasekan 
hasil diskusi kelompoknya untuk 
seluruh kelas. Kelompok lain diberi 
kesempatan untuk berpendapat dan 
bertanya terhadap hasil diskusi 
kelompok tersebut. 

2)   Guru mengamati hasil yang 
diperoleh masing-masing kelompok 
dan memberikan semangat bagi 
kelompok yang belum berhasil 
dengan baik.  

3)   Guru memberikan soal latihan 
sebagai pemantapan terhadap hasil 
dari pengerjaan LKS. 

c. Penutup 
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Fase 3 : Penutup 

1) Siswa bersama guru menyimpulkan 
materi yang telah diajarkan; 

2) Guru memberikan tugas pekerjaan 
rumah; 

3) Guru mengingatkan siswa untuk 
mempelajari kembali materi    yang 
telah diajarkan dan materi 
selanjutnya. 

 

Aktivitas Belajar 
Menurut Anton M. Moeliono 

(1996:20) aktivitas artinya 
“keaktifan/kegiatan”. Jadi aktivitas 
belajar adalah kegiatan siswa yang 
menunjang keberhasilan belajar. Dalam 
hal ini belajar, Rousseau dalam 
Sardiman (2004:96) memberikan 
penjelasan bahwa segala pengetahuan itu 
diperoleh dengan pengamatan sendiri, 
penyelidikan sendiri, bekerja sendiri baik 
secara rohani maupun teknis. Tanpa 
adanya aktivitas, proses belajar tidak 
mungkin terjadi. 

 Aktivitas belajar adalah segala 
bentuk kegiatan yang dilakukan dalam 
proses interaksi (guru dan siswa) dalam 
rangka pencapaian  tujuan belajar, 
aktivitas yang dimaksudkan di sini 
penekanannya adalah para siswa, sebab 
dengan adanya aktivitas siswa dalam 
proses pembelajaran tercapailah situasi 
belajar aktif. Belajar aktif merupakan 
suatu system belajar mengajar yang 
menekankan keaktifan siswa secara fisik, 
mental, intelektual, dan emosional, guru 
memperoleh hasil belajar yang berupa 
perpaduan antara aspek kognitif, apektif 
dan psikomotor.  

Belajar bukanlah proses dalam 
kehampaan. Tidak pula sepi dari 
berbagai aktivitas. Belum pernah terlihat 
orang belajar tanpa melibatkan aktivitas 
raganya, apalagi bila aktivitas belajar itu 

berhubungan dengan masalah belajar 
menulis, membaca, memandang, 
mengingat, berfikir, latihan atau praktik 
dan sebagainya. Dengan demikian 
aktivitas belajar sangat dituntut keaktifan 
siswa, guna menunjang keberhasilan 
proses belajar mengajar. Peningkatan 
aktivitas siswa ditandai dengan 
meningkatnya siswa yang terlibat 
langsung, meningkatnya jumlah siswa 
yang bertanya, menjawab, dan 
meningkatnya jumlah siswa yang 
berinteraksi dalam pembahasan materi 
pelajaran yang berlangsung.  

Hasil Belajar 
Hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh 
pembelajar setelah mengalami aktivitas 
belajar. Perolehan aspek-aspek 
perubahan perilaku tersebut tergantung 
pada apa yang dipelajari oleh 
pembelajar. Dalam pembelajaran 
perubahan perilaku yang harus dicapai 
oleh pembelajar setelah melaksanakan 
aktivitas belajar dirumuskan dalam 
tujuan pembelajaran. Menurut Hamalik 
(2003:155) hasil belajar tampak sebagai 
terjadinya perubahan tingkah laku pada 
diri siswa, yag dapat diamati dan diukur 
dalam perubahan pengetahuan, sikap, 
dan keterampilan. 

Perubahan dapat diartikan 
terjadinya peningkatan dan 
pengembanganyang lebih baik 
dibandingkan dengan sebelumnya, 
misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, 
sikap tidak sopan menjadi sopan, dan 
sebagainya. Dimyati dan Mudjiono 
(1999:4-5) menjelaskan dampak 
pembelajaran adalah hasil yang dapat 
diukur seperti tertuang dalam “raport”, 
angka dalam ijazah atau kemampuan 
meningkat setelah latihan. 

Dalam proses pembelajara, hasil 
belajar merupakan hal yang penting 
karena dapat menjadi tolak ukur untuk 
mengetahui sejauh mana keberhasilan 
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siswa dalam kegiatan belajar yang sudah 
dilakukan. Hasil belajar dapat diketahui 
melalui evaluasi untuk mengukur dan 
menilai apakah siswa sudah menguasai 
ilmu yang dipelajari atas bimbingan guru 
sesuai dengan tujuan yang dirumuskan.  

Hasil belajar sering pergunakan 
dalam arti yang sangat luas yakni untuk 
bermacam-macam aturan terhadap apa 
yang telah dicapai oleh siswa, misalnya 
ulangan harian, tugas-tugas pekerjaan 
rumah, tes lisan yang dilakukan selama 
proses pembelajaran berlangsung, tes 
akhir semester, dan sebagainya. Dalam 
penelitian ini, hasil belajar yang 
dimaksudkan adalah hasil tes tiap siklus. 

Dari uraian di atas jelas bahwa 
suatu proses belajar mengajar pada 
akhirnya akan menghasilkan 
kemampuan siswa yang mencakup 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 
Dalam hal ini bahwa perubahan 
kemampuan merupakan indikator untuk 
mengetahui hasil prestasi belajar siswa. 
Dan dari beberapa pendapat di atas maka 
dapat dikatakan bahwa hasil belajar 
merupakan hasil yang diperoleh siswa 
setelah ia menerima suatu pengetahuan 
yang berupa angka (nilai). Jadi aktivitas 
siswa mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam proses belajar mengajar, 
jika aktivitas belajar meningkat maka 
hasil belajar pun tinggi. 

Dalam penelitian ini yang 
dimaksud dengan hasil belajar siswa 
adalah hasil nilai ulangan harian yang 
diperoleh siswa dalam mata pelajaran 
Bahasa Indonesia. Ulangan harian 
dilakukan setelah selesai proses 
pembelajaran pada kompetensi dasar 
atau tema tertentu. 
 
Membaca Intensif 

Seseorang membaca sebuah 
bahan bacaan secara teliti dengan tujuan 
memahaminya secara rinci, maka ia 
telah melakukan membaca intensif.  
Membaca intensif adalah kegiatan 

membaca yang dilakukan secara 
saksama, dan merupakan salah satu 
upaya untuk menumbuhkan dan 
mengasah kemampuan membaca secara 
kritis. Tarigan  (1990:35) yang mengutip 
pendapat Brooks (1964) tentang 
membaca intensif menyatakan bahwa 
membaca intensif (intensive reading) 
adalah studi saksama, telaah teliti, serta 
pemahaman terinci terhadap suatu 
bacaan.  

Jadi membaca intensif 
merupakan kegiatan membaca dengan 
penuh saksama terhadap suatu bacaan 
sehingga timbul pemahaman yang tinggi. 

Suatu hal yang sangat baik bila 
pada saat membaca, guru memantau 
kegiatan baca anak didik bukan hanya 
sekedar dituntut untuk memeriksa hasil 
kegiatan baca anak, melainkan 
memperhatikan pula bagaimana proses 
membaca itu berlangsung. 

Dari uraian di atas jelas bahwa 
kegiatan membaca intensif di tingkat 
SMA/MA menekankan pada tujuan 
pemahaman yang tinggi, penyerapan 
informasi perolehan kesan dan pesan 
atau gagasan yang tersurat maupun yang 
tersirat. Untuk tujuan tersebut siswa 
harus dapat mengenali kata demi kata, 
pemahaman kelompok kata/frasa, kalusa, 
kalimat atau teks secara keseluruhan. 
Selain itu juga dilakukan dengan 
berbagai tingkat kecepatan, bergantung 
pada tujuan membaca serta kondisi 
bahan bacaan. 

Kegiatan membaca intensif yang 
laksanakan di SMA/MA juga melibatkan 
pemikiran, penalaran, emosi, dan sikap 
siswa sesuai dengan tema dan jenis 
bacaan yang dihadapinya. 
Ragam Wacana Tulis 

Wacana tulis (written discourse) 
menurut Tarigan (2009:52) merupakan  
pengungkapan kembali wacana tanpa 
mengutip harfiah kata-kata yang dipakai 
oleh pembicara dengan mempergunakan 
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kontruksi gramatikal atau kata tertentu, 
antara lain dengan klausa subordinatif, 
kata  ‘bahwa’ dan sebagainya. Wacana 
tulis mulai dikenal setelah ditemukan 
huruf. Huruf dibuat untuk mengganti 
peran bunyi bahasa sehingga biasanya 
orang mengatakan bahwa huruf adalah 
lambang bunyi. Huruf-huruf itu 
dipelajari manusia dan kemudian 
digunakan untuk menyampaikan 
informasi kepada orang lain yang tinggal 
berjauhan. 

Ragam bahasa tulis juga dapat 
diartikan sebagai ragam bahasa yang 
digunakan melalui media tulis, tidak 
terkait ruang dan waktu sehingga 
diperlukan kelengkapan struktur sampai 
pada sasaran secara visual atau bahasa 
yang dihasilkan dengan memanfaatkan 
tulisan dengan huruf sebagai unsur 
dasarnya. Dalam ragam tulis selalu 
berkaitan dengan tata cara penulisan dan 
kosakata. Ada pun Ciri-ciri ragam 
bahasa tulis sebagai berikut. 

a) tidak memerlukan kehadiran orang 
lain; 

b) unsur gramatikal dinyatakan secara 
lengkap; 

c) tidak terkait ruang dan waktu; 
d) dipengaruhi oleh tanda baca atau 

ejaan. 
 
Ada pun ragam wacana tulis dilihat 

dari jenis dan bentuknya, dapat 
dibedakan menjadi lima, yaitu wacana 
narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, 
dan persuasi. 

 
 Aktivitas Siswa dalam Proses 

Pembelajaran 
Penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (numbered heads 
together) telah menunjukkan 
pengaruhnya terhadap pembelajaran 
Bahasa Indonesia, khususnya tentang 
membaca intensif. Model pembelajaran 

tersebut dapat menghadirkan suasana 
yang baru dalam proses pembelajaran. 
Siswa dapat menerima suasana baru 
tersebut ditandai dengan adanya  
perubahan aktivitas belajar yang 
signifikan ke arah yang positif. Dari  
hasil pengamatan yang dilakukan 
observer terhadap aktivitas belajar siswa  
pada siklus I dan siklus II telah terjadi 
perubahan sikap yang cukup 
menggembirakan.  

aktivitas belajar siswa dalam 
proses pembelajaran telah terjadi 
perubahan sikap yang cukup 
menggembirakan, yaitu pada siklus I, 
memperoleh skor 42 dari skor ideal 52 
atau mencapai rata-rata 80,77%. 
Sedangkan pada siklus II, memperoleh 
skor 50 dari skor ideal 52 atau 
mencapai rata-rata 96,15%. Dalam  hal 
ini  aktivitas belajar siswa telah terjadi 
peningkatan sebesar 15,38% antara 
siklus I dan siklus II. Hal ini ditunjukkan 
dengan adanya peningkatan aktivitas 
belajar pada siklus II, di antaranya: 
bahwa aktivitas siswa dalam proses 
pembelajaran telah terjadi perubahan 
sikap yang cukup menggembirakan, 
yaitu siswa sangat serius dengan penuh 
kesungguhan dan tekun dalam mengikuti 
materi pelajaran, aktif dalam 
mengajukan pertanyaan yang relevan, 
berani dalam menyatakan pendapat, aktif 
dalam menyumbangkan pikiran, aktif 
mengemukakan pendapat, aktif dalam 
menyumbangkan pikiran dan 
pengalamannya, aktif dalam 
menggunakan kesempatan 
mengemukakan masalah-masalah aktual 
pembelajaran, siap dalam menjawab 
pertanyaan yang diajukan tenaga 
pengajar, aktif dalam mengikuti setiap 
KBM (termasuk aktif menyumbangkan 
pikirannya), aktif mengikuti kegiatan 
diskusi kelompok dan kelas, aktif dalam 
melakukan presentasi yang ditugaskan 
guru, taat mematuhi seluruh tata tertib 
kegiatan belajar di dalam kelas, hadir 
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tepat waktu dalam setiap kegiatan belajar 
di kelas, dan terampil berpakaian dalam 
setiap mengikuti pelajaran di dalam 
kelas.  

 
Kemampuan Guru dalam Mengelola 
Pembelajaran 

Data perolehan skor kegiatan 
pembelajaran guru dalam persentase di 
bawah ini diambil dari lembar observasi 
yang dibuat oleh kolaborator (teman 
sejawat) di Madrasah tempat peneliti 
melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). 

 
Persentase Data Perolehan Kegiatan 

pembelajaran Guru pada Siklus I dan 
Siklus II 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel (20) di atas, 
bahwa Data Perolehan Skor  Kegiatan 
pembelajaran Guru pada Siklus I dan 
Siklus II telah terjadi perubahan yang 
signifikan. atau mendekati 
kesempurnaan, hal ini terlihat dari 
perolehan skor rata-rata pada siklus I 
mencapai 87,50%, dan  pada siklus II 
memperoleh skor rata-rata 97,32%. Guru 
dalam melaksanakan model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT 
(Numbered Heads Together) antara 
siklus I dan siklus II telah mengalami 
peningkatan sebesar 9,82%. Hal ini 
berdampak positif terhadap aktivitas dan 
hasil belajar siswa. 

Ketuntasan Hasil belajar Siswa 

Berdasarkan tabel di bawah ini terlihat, 
bahwa tingkat penguasaan terhadap 

materi pelajaran semakin meningkat 
dengan adanya perbaikan pembelajaran 
melalui penggunaan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT (numbered heads 
together) pada siklus I dan siklus II. 

Data Nilai Hasil Tes Formatif Siklus I 
dan Siklus II 

 

Berdasarkan hasil pengolahan 
data, terlihat adanya perubahan nilai 
rata-rata kelas yang cukup baik pada 
proses pembelajaran yang telah 
dilaksanakan, hal ini dibuktikan dengan 
perolehan hasil rata-rata tes formatif 
siswa pada akhir siklus I adalah 73,75, 
dan pada akhir siklus II mencapai 80,25.  

Selanjutnya dari kedua siklus 
yang telah dilaksanakan, dapat dilihat 
pada tabel berikut: 

Rekapitulasi Nilai Hasil Tes Formatif 
Siklus I dan Siklus II 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas tampak 
terjadi perubahan hasil belajar pada 
setiap akhir siklus. Nilai rata-rata tes 
formatif pada akhir siklus I sebesar 
73,75 meningkat menjadi 80,25 pada 
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akhir siklus II. Seperti terlihat pada 
grafik di bawah ini. 

Grafik Nilai rata-rata tes 
formatif 

 
 
 
 
 
 
Tingkat kemampuan siswa dalam 

penguasaan materi menunjukkan 
peningkatan yang signifikan. Jumlah 
siswa yang sudah mampu menguasai 
materi di atas KKM (75%) semakin 
bertambah, hal ini dibuktikan dari awal 
pengamatan sampai akhir siklus II terus 
meningkat persentasenya, yaitu pada 
siklus I sebanyak 16 orang siswa dari 20 
orang siswa  atau 80% dan pada siklus II 
menjadi 18 orang siswa dari 20 orang 
siswa atau 90%.  Seperti terlihat pada 
grafik di bawah ini. 
 

Grafik Jumlah Siswa yang Tuntas 
Belajar 

 

 
 

Sedangkan jika dilihat dari 
persentase ketuntasan belajar pada siklus 
I sebesar 80% dan pada siklus II telah 
meningkat menjadi 90%. Hal ini 
menandakan bahwa persentase 
ketuntasan berdasarkan Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM)  yang 
ditetapkan oleh Madrasah yakni 75% 
telah terpenuhi. Seperti terlihat pada 
grafik di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pembahasan 
tersebut di atas, peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa model 
pembelajaran kooperatif (cooverative 
learning) tipe NHT (numbered heads 
together) sangat tepat digunakan dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia 
khususnya membaca intensif. Dengan 
demikian hipotesis tindakan yang 
menyatakan bahwa “Dengan 
menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT (numbered heads 
together) dapat meningkatkan aktivitas 
dan hasil belajar membaca intensif 
ragam wacana tulis siswa kelas XI IPA 
MAN Cihideung Kabupaten 
Pandeglang” dapat diterima. Oleh karena 
itu hasil penelitian ini 
merekomendasikan bahwa model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT 
(numbered heads together) dapat 
dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai 
salah satu model pembelajaran Bahasa 
Indonesia. 

KESIMPULAN 

Dari data hasil perbaikan 
pembelajaran dalam upaya 
meningkatkan aktivitas, hasil belajar, 
dan observasi teman sejawat mengenai 
kegiatan guru dalam proses 
pembelajaran yang telah dilaksanakan 
dapat disimpulkan bahwa: 

1) Aktivitas siswa mendapat 
kemajuan yang baik dari setiap 
siklusnya, hal ini dibuktikan dengan data 
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aktivitas belajar siswa, antara lain; siswa 
sangat serius dengan penuh kesungguhan 
dan tekun dalam mengikuti materi 
pelajaran, aktif dalam menyumbangkan 
pikiran, aktif mengemukakan pendapat, 
aktif mengikuti kegiatan diskusi 
kelompok dan kelas, aktif melakukan 
presentasi yang ditugaskan guru pada 
saat proses belajar mengajar 
berlangsung.  

2) Dengan menggunakan 
kooperatif tipe NHT, pembelajaran 
terlihat lebih bervariasi dan menantang 
siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan 
pembelajaran dan fokus dalam belajar.  

3) Pemahaman siswa 
terhadap materi lebih meningkat, karena 
siswa diberikan kesempatan untuk 
berdiskusi atau bekerja sama, dan 
bertanya. 

4) Hasil pengamatan teman 
sejawat, pembelajaran dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT 
(numbered heads together) cukup 
berhasil dalam memotivasi semangat dan 
aktivitas belajar siswa saat proses 
pembelajaran berlangsung. Hal ini 
terbukti dari skor perolehan dan 
persentase aktivitas belajar siswa pada 
setiap siklusnya; pada siklus I skor 
diperoleh 42 dari skor ideal 52 atau 
80,77%, dan pada siklus II skor 
diperoleh 50 dari skor ideal adalah 52 
atau 96,15%, terjadi kenaikan sebesar 
15,38%. 

Keberhasilan pembelajaran yang 
telah dilaksanakan, terbukti dengan 
meningkatnya aktivitas dan hasil belajar 
siswa yang lebih baik di akhir siklus, 
antara lain: 

a) Hasil belajar  
sebelumnya, yakni nilai ulangan harian 
pada tahun 2012/2013 nilai rata-rata 
kelasnya hanya mencapai 60,28. Setelah 

dilakukan metode pembelajaran dalam 
dua siklus melalui model pembelajaran 
kooperatif (Cooperative Learning) tipe 
NHT (Numbered Heads Together), nilai 
rata-rata kelasnya mencapai 73,75 pada 
akhir siklus I, dan meningkat menjadi 
80,25 pada akhir siklus II. 

b)   Penguasaan materi 
di atas KKM (75%) yang ditetapkan oleh 
Madrasah terjadi peningkatan, sebelum 
perbaikan pembelajaran atau  pada akhir 
siklus I tingkat penguasaannya mencapai 
80% atau sejumlah 16 orang siswa dari 
20 orang siswa, sedangkan penguasaan 
materi di atas KKM yang diperoleh 
siswa setelah dilakukan perbaikan di 
akhir siklus II mencapai 90%, atau 
sejumlah 18 orang siswa dari 20 orang 
siswa. 

Kegiatan guru dalam proses 
pembelajaran terdapat perbaikan, hal ini 
terlihat dari skor rata-rata yang diperoleh 
Guru  pada siklus I adalah 87.50%, 
sedangkan pada siklus II menjadi 
97,32%, ada kenaikan yang signifikan 
dari nilai baik menjadi sangat baik. 
Kenaikan diperoleh dari beberapa 
kegiatan yaitu pada awalnya 75,00%, 
kemudian pada  kegiatan  pembelajaran 
dengan model kooperatif tipe NHT  
menjadi 100%. Sedangkan pada kegiatan 
memberikan penghargaan kepada siswa 
terdapat kenaikan yaitu dari 75% 
menjadi 100%, pada kegiatan apersepsi 
terdapat kenaikan sedikit yaitu dari 
87,50% menjadi 93,75, karena guru 
masih dianggap kurang dalam 
memberikan pertanyaan sebagai 
motivasi, begitu juga pada kegiatan 
mengatur waktu terdapat kenaikan 
sedikit yaitu dari 83,33% menjadi 
91,67%, karena guru masih dianggap 
kurang tepat mengatur waktu 
pelaksanaan sesuai rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP). 
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K. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, 
ada beberapa hal yang perlu dilakukan 
dan ditingkatkan oleh guru dalam proses 
pembelajaran di dalam kelas agar siswa 
lebih aktif, kreatif, dan tercipta suasana 
belajar yang menyenangkan bagi siswa, 
antara lain: 

1) Guru harus mencoba 
metode pembelajaran dengan 
menerapkan pembelajaran yang 
bervariasi, dan meninggalkan proses 
pembelajaran model lama yang 
konvensional.  

2) Guru harus menguasai 
model pembelajaran dan mampu 
menerapkannya dalam proses 
pembelajaran, untuk menghindari 
pembelajaran monoton dan kurang 
bervariasi agar siswa tidak merasa jenuh 
dan malas belajar. 

3) Guru harus menguasai 
materi pembelajaran dengan baik serta 
mampu menjelaskan pokok bahasan 
dengan lugas, agar siswa cepat mengerti 
dan memahami pesan yang terkandung 
dalam materi yang dibahas tersebut. 

4) Guru harus memiliki dan 
menguasai keterampilan dasar seperti; 
keterampilan bertanya, keterampilan 
memberikan alasan, keterampilan 
melakukan variasi belajar, kemampuan 
menjelaskan yang efektif, kemampuan 
mengelola waktu belajar, keterampilan 
membuka dan menutup pelajaran. 
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Abstrak : Pendidikan dalam pengertian lebih luas dapat diartikan sebagai suatu proses 
pembelajaran kepada peserta didik dalam upaya mencerdaskan dan mendewasakan peserta 
didik. Dalam rangka mencerdaskan dan mendewasakan peserta didik tentunya tidak 
terlepas dari peran seorang pendidik. Karena lahirnya seorang peserta didik yang kompeten 
tidak terlepas dari keahlian seorang pendidik dalam mendidik peserta didiknya. Oleh 
karena itu menurut KH. Hasyim Asy’ari pendidikan hendaknya diarahkan pada 
pembentukan seorang pribadi muslim yang tujuan akhirnya bisa menjadikan seorang 
muslim tersebut bertakwa kepada Allah SWT. Sedangkan Menurut KH. Ahmad Dahlan 
Pendidikan hendaknya diarahkan pada pembentukan seorang muslim yang tidak hanya 
sekedar mengerti ilmu Agama, melainkan harus berwawasan luas, dan mengerti tentang 
ilmu keduniaan. 
 
Kata Kunci : Perbandingan Pemikiran Pendidikan 

 
Abstract. Education in the broader sense can be defined as a process of learning to 
students in an effort to educate and mature learners. In order to educate and mature learners 
must not be separated from the role of an educator. Due to the rise of a competent learner 
can not be separated from the expertise of an educator in educating learners. Therefore, 
according to KH.HasyimAshari education should be aimed at the establishment of a 
Muslim personal goal can finally make a Muslim the fear of Allah SWT. Meanwhile, 
According to KH. Ahmad Dahlan Education should be aimed at the establishment of a 
Muslim who does not just understand the science of religion, but must be knowledgeable 
and understand the science of the mundane. 
 
Keywords : Comparative Education Thought 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan di dunia 
pendidikan ikut berubah seiring dengan 
perkembangan zaman dimana pola pikir 
pendidik berubah dari konservatif 
menjadi lebih modern.  Hal ini memiliki 
implikasi terhadap metode pendidikan. 
Menyikapi hal ini, para pakar pendidikan 
memberi kritisi dengan acara 
menjelaskan teori pendidikan yang 
mengungkapkan teori pendidikan yang 
sesungguhnya. Dalamhal ini Pemikiran  
KH. Hasyim Asy’ari dalam bidang 
Pendidikan lebih banyak ditinjau dari 
segi etika dalam pendidikan. Etika dalam 
pendidikan banyak diungkapkan oleh 
Imam Al-Ghazali dalam Ihya 
Ulumuddin pada bagian adab kesopanan 
pelajar dan pengajar. Dalam dunia 
pendidikan sekarang, banyak disinggung 
dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip 
pelaksanaan pendidikan. dan para ahli 
psikologi pendidikan, menyinggungnya 
dalam kepribadian yang efektif bagi 
pelajar dan mengajar. Di antara adab 
pelajar menurut Al-Ghazali adalah : 
mendahulukan kesucian batin dari 
kerendahan budi dan sifat-sifat tercela, 
jangan menyombongkan diri dan jangan 
menentang guru, memulai belajar dalam 
bidang ilmu yang lebih penting, dan 
menghiasi diri dengan sifat-sifat utama. 
Sedangkan di antara adab seorang 
pengajar adalah : memulai pelajaran 
dengan membaca basmalah, mempunyai 
rasa belas kasihan kepada murid-murid 
dan memperlakukannya seperti anak 
sendiri, mengikuti jejak Rasul, mengajar 
bukan untuk mencari upah tetapi semata-
mata karena ibadah kepada Allah SWT. 
mengamalkan sepanjang ilmunya, dan 

jangan perkataannya membohongi 
perbuatannya (Haidar Putra Daulay, 
2007 : 43-45).  

Adapun metode yang ditawarkan 
KH. Ahmad Dahlan merupakan 
metodesintesis antara metode pendidikan 
Barat dengan metode pendidikan 
tradisional. Amal usaha KH. Ahmad 
Dahlan merupakan refleksi dan 
manifestasi pemikiran beliau dalam 
bidang pendidikan dan ke-Agamaan. 
Istilah pendidikan disini dipergunakan 
dalam konteks yang luas tidak hanya 
terbatas pada sekolah formal tetapi 
mencakup semua usaha yang 
dilaksanakan secara sistematis untuk 
mentransformasikan ilmu pengetahuan, 
nilai dan keterampilan dari generasi 
terdahulu kepada generasi muda, dalam 
konteks ini termasuk dalam pengertian 
pendidikan adalah kegiatan pengajian, 
tabligh dan sejenisnya (Ramayulis, 2011 
: 328). 
 
Pemikiran Pendidikan Menurut Para 
Ahli 

Menurut M.J. Langeveld 
Pendidikan adalah merupakan upaya 
manusia dewasa membimbing manusia 
yang belum dewasa kepada kedewasaan. 
Pendidikan ialah usaha menolong anak 
untuk melaksanakan tugas-tugas 
hidupnya, agar bisa mandiri, akil-baliq, 
dan bertanggung jawab secara susila. 
Pendidikan adalah usaha mencapai 
penentuan diri susila dan tanggung 
jawab. Tujuan Pendidikan menurut M.J. 
Langeveld adalah Pendewasaan diri, 
dengan ciri-cirinya yaitu : kematangan 
berpikir, kematangan emosional, 
memiliki harga diri, sikap dan 
tingkahlaku yang dapat diteladani serta 
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kemampuan pengevaluasian diri. 
Kecakapan atau sikap mandiri, yaitu 
dapat ditandai pada sedikitnya 
ketergantungan pada orang lain dan 
selalu berusaha mencari sesuatu tanpa 
melihat orang lain. Menurut Driyarkara 
Pendidikan didefinisikan sebagai upaya 
memanusiakan manusia muda atau 
pengangkatan manusia muda ke taraf 
insani. Menurut Stella Van Petten 
Henderson Pendidikan merupakan 
kombinasai dari pertumbuhan dan 
perkembangan insani dengan warisan 
sosial. Kohnstamm dan Gunning 
Pendidikan adalah pembentukan hati 
nurani. Pendidikan adalah proses 
pembentukan diri dan penentuandiri 
secara etis, sesuai denga hati nurani 
(Muhaimin, 2012 : 48). 

Pandangan Ibnu Qayyim dalam 
Pendidikan adalah bahwa akal, jiwa, dan 
jasmani merupakan unsur totalitas 
sebagai potensi dasar manusia yang bisa 
dididik dan dikembangkan sehingga 
manusia dapat mengoptimalkan potensi-
potensi akal, jiwa, dan jasmaninya agar 
bisa memberikan dampak dan manfaat 
yang baik bagi manusia itu sendiri. 
Pandangan Ibnu Hazm dalam bidang 
pendidikan adalah penekanananya pada 
keutamaan mencari ilmu. Kajiannya 
dimulai pada proses mencari ilmu, 
metode memperoleh ilmu, dan urutan 
mencari ilmu. Ketiga aspek tersebut 
merupakan bekal utama bagi seorang 
manusia mengarungi hidupnya didunia 
ini karena tanpa ilmu seseorang akan 
ditinggalkan dan dijauhi.Pandangan Ibnu 
Sahnun dalam bidang pendidikan adalah 
penekanannya pada kompetensi yang 
harus dimiliki oleh pendidik. Pendidikan 
yang diharapkan oleh Ibnu Sahnun 

adalah model pendidikan kejiwaan, 
pendidikan yang memadukan antara 
tujuan Duniawi dan Ukhrawi. 
Pendidikan kejiwaan adalah sesuatu 
yang penting untuk menghubungkan 
manusia dengan penciptanya. 
Pendidikan kejiwaan ditekankan untuk 
membentuk kepribadian anak agar 
memiliki kepribadian yang sempurna. 
Pandangan Hasan Al-Banna dalam 
bidang pendidikan adalah materi 
pendidikan meliputi tiga aspek yaitu 
materi pendidikan akal, jasmani dan hati 
(Qalbu). Ketiga materi itu dapat 
diperoleh dari ilmu pengetahuan Agama, 
eksakta, ilmu sosial, dan cabang-
cabangnya. Sedangkan metode yang 
dapat diterapkan dalam proses 
pendidikan meliputi enam model, yaitu 
metode diakronis, sinkronik, analitik, 
hallul, tajribiyat, al-istqraiyyat, dan 
metode al-istinbathiyyat. Pandangan 
Abdul Hamid Al-Khatib tentang 
pendidikan adalah mengenai adab dan 
persyaratan bagi seseorang pendidik 
dalam berperilaku dan bersikap agar 
dapat menjadi panutan bagi masyarakat, 
diantaranya mengetahui tugas yang 
diembannya, berhati-hati dalam bersikap 
dan bertutur kata, dan terus belajar untuk 
menambah ilmu pengetahuan dan 
pengalamannya (Ahmad Susanto, 2010 : 
34-37). 

Berdasarkan uraian penjelasan 
tentang pemikiran pendidikan menurut 
para ahli, maka dapat kita lihat beberapa 
penjelasan tentang tujuan pendidikan 
menurut para ahli pendidikan barat 
maupun pendidikan Islam. Menurut para 
ahli pendidikan barat tujuan akhir dari 
pendidikan adalah membentuk pribadi 
manusia yang baik, dengan pembinaan 
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olah pikir, manusia diharapkan semakin 
meningkat kecerdasannya dan meningkat 
pula kedewasaan berpikirnya, terutama 
memiliki kecerdasan dalam memecahkan 
permasalahan dalam kehidupannya. 
Pendidikan pada hakikatnya pelatihan 
keterampilan setelah manusia 
memperoleh ilmu pengetahuan yang 
memadai dari hasil olah pikirnya. 
Keterampilan yang dimaksud adalah 
suatu objek tertentu yang membantu 
kehidupan manusia karena dengan 
keterampilan tersebut manusia mencari 
rezeki dan mempertahankan 
kehidupannya. Pendidikan bertujuan 
untuk mewujudkan masyarakat yang 
memiliki kebudayaan dan peradaban 
yang tinggi dengan indikator utama 
adanya peningkatan kecerdasan 
intelektual yang baik dan berwibawa, 
serta terbentuknya kepribadian yang 
luhur. Sedangkan tujuan akhir 
pendidikan Islam Menurut para ahli 
pendidikan Islam adalah beribadah 
kepada Allah SWT. Karena dengan 
pendidikan manusia dapat mengenal 
siapa dia sebenarnya dan siapa 
Tuhannya. Hakikat pendidikan Islam itu 
sendiri merupakan kewajiban mutlak 
yang dibebankan kepada semua umat 
Islam, bahkan kewajiban pendidikan 
atau mencari ilmu dimulai semenjak bayi 
dalam kandungan hingga masuk keliang 
lahat (Hasan Basri, 2014 : 56). 
 
TUJUAN DAN MATERI 
PENDIDIKAN MENURUT KH. 
HASYIM ASY’ARI 

K.H. Hasyim Asy’ari 
berpendapat bahwa Tujuan Pendidikan 
Islam merupakan ibadah untuk mencari 
ridha Allah, yang mengantarkan manusia 

untuk memperoleh kebahagiaan dunia 
dan akhirat. Karenanya belajar harus 
diniatkan untuk mengembangkan dan 
melestarikan nilai-nilai Islam, bukan 
hanya untuk sekedar menghilangkan 
kebodohan. Pendidikan hendaknya 
mampu menghantarkan umat manusia 
menuju kemaslahatan, menuju 
kebahagiaan dunia dan akhirat. 
Pendidikan hendaknya mampu 
mengembangkan serta melestarikan 
nilai-nilai kebajikan dan norma-norma 
Islam kepada generasi penerus umat, dan 
penerus bangsa. Umat Islam harus maju 
dan jangan mau dibodohi oleh orang 
lain, umat Islam harus berjalan sesuai 
dengan nilai dan norma-norma Islam. 
K.H. Hasyim Asy’ari mengemukakan 
dua tujuan pendidikan Islam bagi 
manusia, yaitu : Menjadi insan purna 
yang bertujuan mendekatkan diri kepada 
Allah SWT dan Menjadi insan purna 
yang bertujuan mendapatkan 
kebahagiaan dunia dan akhirat 
(Ramayulis, 2011 : 335-336). 

Terlihat sangat kental sekali 
nuansa teologi atau ketauhidan dari 
pemikiran K.H. Hasyim Asy’ari. Tidak 
hanya ditujukan dalam aktivitas 
kesehariannya, bahkan sampai merembet 
kepada pemikiran pendidikannya. Di 
atas juga sudah dipaparkan mengenai 
definisi pendidikan Islam yang sangat 
kentara sekali nilai-nilai Ilahiyahnya. 
Dan sekarang merumuskan tujuan 
pendidikan Islam juga mengedepankan 
nilai-nilai ketuhanan. Dengan 
mengedepankan nilai-nilai tersebut, 
harapan semua manusia yang 
melaksanakan dan ikut dalam proses 
pendidikan selalu menjadi insan purna 
yang bertujuan selalu mendekatkan diri 
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kepada Allah SWT. Sehingga 
mendapatkan kebahagiaan dalam dunia 
dan akhirat.Di samping itu, dalam Islam, 
tujuan pendidikan Islam yang 
dikembangkan adalah mendidik budi 
pekerti. Oleh karenanya, pendidikan 
budi pekerti dan akhlak merupakan jiwa 
dari pendidikan Islam. Mencapai suatu 
akhlak yang sempurna adalah tujuan 
yang sesungguhnya dari proses 
pendidikan. Pemahaman ini tidak berarti 
bahwa pendidikan Islam tidak 
memperhatikan terhadap pendidikan 
jasmani, akal, dan ilmu pengetahuan 
(science). Namun, pendidikan Islam 
memperhatikan segi pendidikan akhlak 
seperti memperhatikan segi-segi lainnya 
(Ahmad Tafsir, 1994 : 193-196). 

Seperti yang telah dijelaskan oleh 
K.H. Hasyim Asy’ari bahwa Tujuan 
Pendidikan Islam merupakan ibadah 
untuk mencari ridha Allah SWT, yang 
bisa mengantarkan manusia untuk 
memperoleh kebahagiaan dunia dan 
akhirat. Pendidikan hendaknya mampu 
menghantarkan umat manusia menuju 
kemaslahatan, menuju kebahagiaan 
dunia dan akhirat. Pendidikan hendaknya 
mampu mengembangkan serta 
melestarikan nilai-nilai kebajikan dan 
norma-norma Islam kepada generasi 
penerus umat, dan penerus bangsa. 
Artinya tujuan utamanya adalah 
menyiapkan calon-calon Kyai atau 
ulama yang hanya menguasai masalah 
Agama. Sehingga ilmu yang dimiliki 
tidak berkembang kearah paripurna ilmu 
itu, melaikan hanya terbatas pada ilmu 
Agama. Namun pada perkembangan 
selanjutnya, karena terjadi perubahan 
sosial pada masyarakat yang mengikuti 
perkembangan zaman, akhirnya 

pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tidak 
terbatas pada Agama saja, melainkan 
perubahan sosial di masyarakat pun 
perlu di perhatikan. Sehingga pada 
akhirnya ketika melihat kondisi 
masyarakat tersebut KH. Hasyim Asy’ari 
mulai merubah pola pendidikannya 
dengan tujuan bahwa pendidikan pada 
hakikatnya adalah tetap tujuan akhirnya 
adalah beribadah kepada Allah SWT. 
namun, kedati demikian tujuan 
pendidikan juga harus bisa 
menyelesaikan segala permasalahan 
yang ada pada masyarakat pada 
umumnya. Maka tidak heran jika pada 
perkembangan selanjutnya pesantren 
tebu ireng mulai mempelajari ilmu-ilmu 
umum, tetapi ciri khas pendidikan 
salafiyahnya tetap terjaga, karena yang 
banyak dipelajari masih tetap ilmu ke-
Agamaan. 

Dalam lembaga pendidikan Islam 
tradisional pengajaran kitab-kitab Islam 
klasik merupakan satu-satunya 
pengajaran formal yang diberikan 
kepada para santri. Keseluruhan kitab-
kitab klasik yang diajarkan di lembaga 
pendidikan salafiyah digolongkan 
kedalam delapan kelompok yaitu : 1. 
Ilmu Nahwu dan Sharaf, 2. Fiqih, 3. 
Ushul Fiqih, 4. Hadits, 5. Tafsir, 6. 
Tauhid, 7. Tasawuf dan Etika, 8. 
Cabang-cabang lain seperti Tariqh dan 
Balaghah. Kitab-kitab tersebut meliputi 
teks yang sangat pendek samapi teks 
yang terdiri dari berjilid-jilid tebal 
mengenai Hadits, Tafsir, Fiqih, Ushul 
Fiqih Dan Tasawuf. Kesemuanya ini 
dapat pula digolongkan kedalam tiga 
kelompok yaitu : kitab-kitab dasar, 
kitab-kitab menengah, dan kitab-kitab 
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besar (Zamakhsyari Dhofier, 1984 : 50-
51). 

Adapun Pembagian bidang 
keahlian para lulusan atau produksi 
pendidikan pesantren umumnya berkisar 
pada hal-hal berikut : Nahwu-Sharaf 
yaitu  kemampuan mengaji dan 
mengajarkan kitab-kitab seperti 
Ajurumiyah, ‘Imrity, Alfiyah, atau 
tingkat tingginya Ibnu Aqil. Banyak 
orang yang berhasil memperoleh status 
sosial-keagamaan dengan mendapatkan 
gelar titel Kyai, Ustadz  dan seterusnya, 
hanya karena dianggap ahli gramatika 
bahasa  Arab. Fiqih yaitu pengetahuan 
tentang hukum-hukum (Agama atau 
Syariat) memang untuk jangka waktu 
yang lama sekali memegang dominasi 
dunia pemikiran atau intelektual Islam. 
Jadi tidaklah aneh jika keahlian dalam 
fiqih merupakan konotasi terkuat bagi 
kepemimpinan Agama Islam. Aqidah 
yaitu bidang pokok-pokok kepercayaan 
atau Aqaid ini disebut Ushuluddin 
(pokok-pokok Agama). Untuk 
membedakannya dengan Fiqih ada yang 
disebut dengan furu’ (cabang-cabang), 
namun kenyataanya perhatian kepada 
bidang pokok ini kalah besarnya, kalah 
antusias dibanding dengan perhatian 
kepada fiqih yang furu itu. Agaknya 
karena kaitan aqa’id dengan struktur 
kekuasaan (sosial-politik) yang kecil saja 
dibandingkan dengan fiqih dan 
kemungkinan bagi bidang yang disebut 
dengan ilmu kalam ini membuka pintu 
bagi pemikiran filsafat yang kadang 
sangat spekulatif (Dawam Raharjo, 1985 
: 7-9). 

Tasawuf yaitu ajaran bidang 
yang amat mendalam dan berkaitan 
dengan rasa atau semangat keagamaan 

itu sendiri. Dan sebenarnya bidang ini 
adalah hal yang paling menarik dalam 
struktur kehidupan beragama. Tetapi 
pesantren-pesantren tidak ada yang 
secara sungguh-sungguh menggarapnya 
sehingga menjadi proses pemupukan 
rasa keagamaan yang sadar penuh, yang 
melahirkan budi pekerti yang mulia. 
Tafsir yaitu kemampuan menjelaskan 
totalitas ajaran Agama Islam. Pemikiran-
pemikiran yang fundamental dalam 
dunia Islam biasanya dikemukakan 
melalui penafsiran-penafsiran Al-
Qur’an. Tetapi pesantren-pesantren 
kurang berminat dalam bidang ini, 
tercermin dengan kurangnya ragam kitab 
tafsir yang dimiliki, apalagi dikuasai. 
Biasanya tidak jauh melangkah dari 
kitab Jalalain saja. Hadits yaitu 
kemampuan penguasaan terhadap 
riwayat dan dirayat. Pentingnya bidang 
keahlian ini dari sudut pengembangan 
pengetahuan Agama jika diingat bahwa 
kedudukan hadits adalah kedua setelah 
Al-Qur’an sebagai sumber Agama. 
Bahasa Arab yaitu penguasaan terhadap 
bahasa baik pasif maupun aktif. 
Keahlian dibidang ini harus dibedakan 
dengan keahlian Nahwu-Sharaf, sebab 
titik beratnya kepada materi bahasa itu 
sendiri. Fundamentalis yaitu sebuah 
semangat yang tinggi untuk menjunjung 
tinggi Agama Islam. Jenis ini biasanya 
dapat berfungsi terbatas, mengingat 
kadar fundamentalisme dan puritanisme 
mereka yang sering melahirkan sikap-
sikap kaku (Dawam Raharjo, 1985 : 9-
10). 

Tampaknya lembaga-lembaga 
pendidikan klasikal sampai tahun 1930 
hanya mengajarkan pelajaran Agama, 
kecuali ada sebagian kecil yang 
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mengajarkan pelajaran umum, seperti 
pesantren tebuireng dibawah pimpinan 
KH. Ilyas tahun 1929 memasukan 
pelajaran-pelajaran berikut ini dalam 
kurikulum yaitu : membaca dan menulis 
huruf latin, bahasa Indonesia, ilmu bumi, 
sejarah Indonesia, dan berhitung. 
Metodologi pengajaran masih lebih 
didominasi oleh sistem Sorogan, dimana 
guru membaca buku yang berbahasa 
Arab dan menerangkannya dengan 
bahasa daerah kemudian murid-murid 
mendengarkannya. Dengan kata lain, 
evaluasi pembelajaran kurang 
diperhatikan. Secara umum kurikulum 
lembaga pendidikan Islam samapi tahun 
1930 meliputi ilmu-ilmu : bahasa Arab 
dengan tata bahasanya, Fiqih, Akidah, 
Akhlak, dan pendidikan. Sarana 
pendidikan biasanya tidak lebih dari 
masjid dan madrasah (kelas). Kelas itu 
tidak diukur dari hasil evaluasi, tapi 
kelas menurut tahun masuk, atau 
periodisasi. Tidak ada istilah kenaikan 
kelas. Begitu selesai enam tahun atau 
tujuh tahun, mereka dianggap sudah 
tamat dan berhak untuk mengajar. Maka 
dapat diduga guru-guru alumni pesantren 
atau lembaga pendidikan Islam lainnya 
tidak semua mampu menguasai apa yang 
mereka pelajari (Abudin Nata, 2013 : 
195-196). 

Mengenai materi pendidikan 
Islam Salafiyah seperti : Ilmu Nahwu 
dan Sharaf, Fiqih, Ushul fiqih, Hadits, 
Tafsir, Tauhid, Tasawuf dan etika, 
Cabang-cabang lain seperti Tariqh dan 
Balaghah, atau materi-materi yang 
merupakan materi pelajaran Agama. 
Jenis-jenis hasil dari Pendidikan Islam 
Salafiyah ini dengan sendirinya 
mencerminkan tujuan pendidikan 

sekalipun terumuskan menginsafkan kita 
bahwa tidak mungkin membuat sikap 
yang serba absolut, baik membenarkan 
maupun menyalahkan. Artinya, suatu 
kekhususan bidang keahlian tidak akan 
merupakan ciri kelebihan suatu lembaga 
pendidikan Islam. Tetapi dari segi lain, 
jenis bidang keahlian tersebut hanyalah 
bersifat sektoral. Bidang tersebut baru 
memiliki arti jika merupakan bidang 
spesialisasi yang mendalam. Oleh karena 
itu tidak mungkin diterapkan untuk 
setiap orang, karena tidak setiap orang 
memiliki kemampuan atau merasa 
tertarik kepada jenis spesialisasi itu, dan 
memang spesialisasi bukan merupakan 
kebutuhan setiap orang. Setiap orang 
memerlukan sesuatu dari Agama yang 
lebih universal sifatnya. 

Seseorang dikatakan cukup 
sebagai Agamawan atau religius karena 
telah taat menjalakan norma-norma 
hukum Agama sebagaimana terdapat 
dalam fiqih, atau memegang teguh 
kaidah-kaidah kepercayaan sebagaimana 
diajarkan oleh ilmu ‘aqaid, atau dengan 
khusyu’ dan rajin menjalankan ibadah 
sunnat serta wirid-wirid sebagaimana 
anjuran tasawuf atau tarekat. Tetapi 
kiranya jelas bukanlah termasuk 
kedalam kategori ke-Agamawanan jika 
seseorang hanya ahli, biarpun mendalam 
dalam bahasa Arab, apalagi Nahwu-
Sharaf saja. Sebetulnya memang begitu 
keadaanya, maka ilmu-ilmu itu 
dinamakan sebagai ilmu-ilmu alat, yaitu 
alat untuk mempelajari Agama itu 
sendiri. Hanya saja patut disayangkan 
banyak orang ibarat pepatah tenggelam 
dalam syarat lupa tujuan, karena banyak 
menghabiskan tenaga, harta dan umur 
hanya untuk mempelajari ilmu-ilmu alat 
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saja, tanpa sampai kepada pengetahuan 
Agama itu sendiri. Karena memang pada 
hakikatnya bahwa segala ilmu apapun 
sudah terangkum dalam Al-Quran, baik 
itu ilmu tentang kehidupan manusia 
maupun ilmu tentang ketuhanan 
(Dawam Raharjo, 1985 : 11-12). 

Jika dilihat dari materi 
pelajarannya jelaslah bahwa materi yang 
diajarkan pada pendidikan Islam 
Salafiyah ala K.H. Hasyim Asy’ari lebih 
menekankan pada aspek pendalaman 
atau penghayatan terhadap materi dan 
sangat sedikit diarahkan pada aspek 
pengembangan teori, metodologi dan 
wawasan. Artinya semua ilmu yang 
diajarkan tidak berkembangkan kearah 
paripurnanya ilmu tersebut, karena 
semua peserta didik dianjurkan untuk 
menghafal semua materi pelajaran 
sehingga tidak semua peserta didik 
mampu memahami terhadap materi yang 
diajarkan. Padahal ketiga aspek itu justru 
menjadi unsur-unsur keilmuan yang 
mendasar. Hingga akibatnya, di 
kalangan pendidikan salafiyah kaya akan 
materi, namun kurang akan teori dan 
metodologi. Sehingga kekayaan materi 
itu sulit dikembangkan dan 
diekspresikan secara kontekstual dan 
mengesankan, apalagi sampai berambisi 
melakukan pembaharuan pemikiran ke-
Islaman. Dengan demikian dalam ajaran 
Islam tradisional terdapat ajaran berupa 
trio komponen yaitu Iman, Islam dan 
Ihsan (doktrin, ritual dan mistik). 
Kemudian berkembang dengan 
penyajian ilmu seperti Ilmu Nahwu, 
Sharaf, Fiqih, Tafsir, Ilmu Kalam 
(Tauhid), Ilmu Tasawuf dan sebagainya. 
Pada tahapan ini ilmu Tasawuf memiliki 
posisi yang kuat karena kondisi sosio-

psikis dan sosio-religius masyarakat 
sekitar pendidikan tradisional 
menghendaki kehadiran Islam dalam 
bentuk sufistik. Selain itu, tekanan pada 
bahasa didasarkan pada pertimbangan 
bahwa bahasa Arab adalah alat utama 
untuk memahami dan menjalankan 
ajaran Islam baik dalam Al-Quran, 
Hadits maupun kitab-kitab klasik. 
Sedangkan tekanan pada fiqih memiliki 
cakupan yang sangat luas mulai dari soal 
ekonomi, sosial, politik, dan militer. 
Fiqih dalam tradisi pemikiran Islam 
lebih dari sekedar hukum yang dikenal 
pada umumnya. Maka tidak heran jika di 
pendidikan salafiyah banyak dipelajari 
ilmu-ilmu tersebut dengan tujuan 
menyelsaikan sebuah permasalahan di 
masyarakat. 
 
TUJUAN DAN MATERI 
PENDIDIKAN MENURUT KH. 
AHMAD DAHLAN 
 

Tujuan Pendidikan Islam 
menurut perspektif K.H. Ahmad Dahlan 
adalah merupakan suatu sarana dan 
upaya sadar yang dilakukan dalam 
rangka mengentaskan pikiran manusia 
yang statis menuju pemikiran yang 
dinamis yang bertujuan melahirkan 
manusia yang siap tampil sebagai ulama 
intelek yang memiliki keteguhan iman 
dan ilmu yang luas, serta kuat jasmani 
dan rohani yang tetap mendasarkan 
semua itu pada Al-Qur’an dan Hadits, 
serta pemahaman terhadap ilmu 
umum/sekuler.Tujuan Pendidikan Islam 
Menurut KH. Ahmad Dahlan adalah 
Arus dinamika pembaharuan yang terus 
mengalir dan bergerak menuju kepada 
berbagai persoalan kehidupan yang 
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semakin kompleks. Dengan demikian, 
peranan pendidikan Islam menjadi 
semakin penting dan strategis untuk 
senantiasa mendapat perhatian yang 
serius. Hal ini disebabkan, karena 
pendidikan merupakan media yang 
sangat strategis untuk mencerdaskan 
umat. Melalui media ini, umat akan 
semakin kritis dan memiliki daya analisa 
yang tajam dan membaca peta kehidupan 
masa depannya yang dinamis. Dalam 
konteks ini, setidaknya pemikiran 
pendidikan KH. Ahmad Dahlan dapat 
diletakkan sebagai upaya sekaligus 
wacana untuk memberikan inspirasi bagi 
pembentukan dan pembinaan peradaban 
umat masa depan yang lebih 
proporsional (Hasan Basri, 2009 : 234-
236). 

K.H. Ahmad Dahlan 
menganggap bahwa pembentukan 
kepribadian sebagai target penting dari 
tujuan-tujuan pendidikan. K.H. Ahmad 
Dahlan berpendapat bahwa tak 
seorangpun dapat mencapai kebesaran di 
dunia ini dan di akhrat ini kecuali 
mereka yang memiliki kepribadian yang 
baik. Seseorang yang memiliki 
kepribadian yang baik adalah orang yang 
mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur’an 
dan Hadis. Karena Nabi merupakan 
contoh pengalaman Al-Qur’an dan 
Hadits, maka dalam proses pembentukan 
kepribadian siswa harus diperkenankan 
pada kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi. 
Selain  itu, K.H. Ahmad Dahlan juga 
berpandangan bahwa pendidikan harus 
membekali siswa dengan pengetahuan 
dan keterampilan yang diperlukan untuk 
mencapai kemajuan material. Oleh 
karena itu pedidikan yang baik adalah 
pendidikan yang sesuai dengan tuntutan 

masyarakat di mana siswa itu hidup 
(Imam munawir, 1980 : 247).  

Dengan pendapatnya yang 
demikian itu, sesunggunya K.H. Ahmad 
Dahlan mengkritik kaum tradisionalis 
yang menjalankan model pendidikan 
yang diwariskan secara turun temurun 
tanpa mencoba melihat relevansinya 
dengan perkembangan zaman. Selain itu 
KH. Ahmad Dahlan juga berpendapat 
bahwa, pendidikan Islam hendaknya 
diarahkan pada usaha membentuk 
manusia muslim yang berbudi pekerti 
luhur, alim dalam Agama, luas 
pandangan dan paham masalah ilmu 
keduniaan, serta bersedia berjuang untuk 
kemajuan masyarakatnya. Tujuan 
pendidikan tersebut merupakan 
pembaharuan dari tujuan pendidikan 
yang saling bertentangan pada saat itu 
yaitu pendidikan pesantren dan 
pendidikan sekolah model Belanda. Di 
satu sisi pendidikan pesantren hanya 
bertujuan untuk menciptakan individu 
yang salih dan memahami ilmu Agama. 
Sebaliknya, pendidikan sekolah model 
Belanda merupakan pendidikan sekuler 
yang didalamnya tidak diajarkan Agama 
sama sekali. Akibat dualisme pendidikan 
tersebut lahirlah dua kutub intelegensia : 
lulusan pesantren yang menguasai 
Agama tetapi tidak menguasai ilmu 
umum dan sekolah Belanda yang 
menguasai ilmu umum tetapi tidak 
menguasai ilmu Agama. Melihat 
ketimpangan tersebut K.H. Ahamd 
Dahlan berpendapat bahwa tujuan 
pendidikan yang sempurna adalah 
melahirkan individu yang utuh 
menguasai ilmu Agama dan ilmu umum, 
material dan spritual serta dunia dan 
akhirat. Bagi K.H. Ahmad Dahlan kedua 
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hal tersebut (Agama-umum, material-
spritual dan dunia-akhirat) merupakan 
hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama 
lain. Inilah yang menjadi alasan 
mengapa K.H. Ahmad Dahlan 
mengajarkan pelajaran Agama dan ilmu 
umum sekaligus di Madrasah 
Muhammadiyah (Ramayulis, 2010 : 327-
330). 

Muhammadiyah menekankan 
pentingnya kesalehan hidup yang 
didasarkan pada berbagai kewajiban 
yang dinyatakan didalam Al-Qur’an dan 
Hadits Nabi, tetapi menolak sistem 
filsafat dan Sistem hukum kewarisan 
muslim zaman pertengahan dan otoritas 
para wali untuk digantikan dengan 
pelaksanaan ijtihad atau penalaran 
individu dalam berbagai usaha urusan 
ke-Agamaan. Upaya Muhammadiyah 
yang utama adalah pembentukan pola 
pendidikan modern sekolah Agama. 
Sekolah Muhammadiyah mengajarkan 
prinsip-prinsip dasar Agama Islam, 
Bahasa Arab, Bahasa Belanda, dan 
beberapa pelajaran sekuler. Sekolah-
sekolah Muhammadiyah 
memperkenalkan model belajar program 
belajar yang berjenjang, 
merasionalisasikan metode pengajaran, 
dan menekankan pemahaman dan 
penalaran daripada penghafalan. 
Muhammadiyah memprakarsai berbagai 
jenis sekolah, sebagian merupakan 
sekolah dasar Agama, dan sekolah dasar 
sekuler. Pada tahun 1929 
Muhammadiyah telah mendirikan 64 
sekolah kampung dan sejumlah kursus 
pelatihan keguruan. Muhammadiyah 
juga mengorganisir sejumlah 
perpustakaan, klinik, panti asuhan anak 
yatim, rumah sakit, dan pondokan orang 

miskin dan sejumlah perkumpulan yang 
terkait. Bagian dari pergerakan 
Muhammadiyah antara lain sebuah 
gerakan wanita Muhammadiyah, dan 
kelompok pemuda Muhammadiyah. 
Fungsi utama Muhammadiyah yang 
berhubungan langsung dengan 
masyarakat adalah fungsi tabligh, atau 
penyampaian ajaran Islam modern (Ira 
M. Lapidus, 2000 : 328-329).  

Seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya bahwa Tujuan Pendidikan 
Islam yang dikemukakan oleh K.H. 
Ahmad Dahlan adalah merupakan suatu 
sarana dan upaya sadar yang dilakukan 
dalam rangka mengentaskan pikiran 
manusia yang statis menuju pemikiran 
yang dinamis dan bertujuan melahirkan 
manusia yang siap tampil sebagai ulama-
intelek yang memiliki keteguhan iman 
dan ilmu yang luas, serta kuat jasmani 
dan rohani yang tetap mendasarkan 
semua itu pada Al-Qur’an dan Hadits. 
Strategi ini dimodifikasi bagi 
perkembangan individu muslim yang 
sudah dewasa melalui pengembangan 
cakrawala pandang, mempertebal ruang 
lingkup komitmen, dan memperdalam 
kesadaran akan kompleksitas lingkungan 
manusia dan kekuatan solodaritasnya 
dengan menghayati proses kejadian 
manusia tanpa memperhatikan ideologi 
politik, etnis, budaya, dan kepercayaan 
Agama. Sikap untuk mendapatkan 
objek-objek itu merupakan 
perkembangan sikap rasional kaum 
muslimin dalam menghadapi perubahan 
kehidupan. Strategi ini menekankan 
dialog terbuka (open dialogue) dengan 
semua ideologi dan pikiran filsafat 
dengan tujuan untuk mempertajam 
seluruh bentuk pengetahuan dan 
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informasi semaksimal mungkin. Sikap 
ini secara praksis, menghindarkan 
seluruh pendidikan Islam dari usaha-
usaha formalisasi, mempersempit 
mereka dengan sikap eksklusifnya dan 
langkah-langkahnya, dan menghambat 
kebebasan untuk mengeluarkan pendapat 
dan pemikiran liberal yang diukur 
dengan strategi ini. Yang demikian ini 
adalah ide-ide sekular, hanya bentuk 
pemerintahan yang cukup objektif 
sajalah akan menjamin kebebasan. 

Untuk mewujudkan ide 
pembaharuannya dibidang pendidikan, 
maka KH. Ahmad Dahlan mendirikan 
lembaga pendidikan yang berorientasi 
pada pendidikan modern yaitu dengan 
menggunakan sistem klasikal. Dimana 
pada sistem klasikal ini diajarkan 
berdasarkan kurikulum yang telah baku 
dengan menggabungkan Pelajaran 
Agama dan juga umum. Materi yang 
diajarkan adalah pengajaran Al-Qur’an 
dan Hadits, membaca, menulis, 
berhitung, ilmu bumi, dan menggambar. 
Materi al-Qur’an dan hadits meliputi : 
Ibadah, persamaan derajat, fungsi 
perbuatan manusia dalam menentukan 
nasibnya, musyawarah, pembuktian 
kebenaran Al-Qur’an dan Hadits 
menurut akal, kerjasama antara Agama 
kebudayaan kemajuan peradaban hukum 
kausalitas perubahan, nafsu dan 
kehendak, demokrasi dan liberalisasi, 
kemerdekaan berfikir, dinamika 
kehidupan dan peranan manusia 
didalamnya, dan akhlak (Budi pekerti). 
Modern dan profesional, sehingga 
pendidikan Islam perlu membuka diri, 
inovatif dan progresif (Ramayulis, 2010 
: 332-333). 

Dalam materi pendidikan Islam 
moderen (khlafiyah) berusaha untuk 
mengintegrasikan disiplin ilmu-ilmu ke-
Agamaan dengan disiplin ilmu umum. 
Jika dikembalikan pada salah satu 
karakteristik kurikulum pendidikan 
Islam, proses ini termasuk ideal. Sejak 
masa-masa sebelum kemerdekaan sudah 
pula disajikan kurikulum terpadu dengan 
memasukan mata pelajaran : ilmu bumi, 
ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, 
ilmu tubuh manusia, ilmu berhitung, 
bahasa inggris, dan gerak badan. 
Sedangkan ilmu-ilmu Agama seperti 
Tafsir Al-Qur’an, Hadits, tauhid, fiqih, 
ushul fiqih, bahasa arab, dan tarikh 
Islam. 

Berangkat dari tujuan pendidikan 
tersebut KH. Ahmad Dahlan 
berpendapat bahwa kurikulum atau 
materi pendidikan hendaknya meliputi: 
a. Pendidikan moral, akhlaq yaitu 

sebagai usaha menanamkan karakter 
manusia yang baik berdasarkan Al-
Qur’an dan As-Sunnah.  

b. Pendidikan individu, yaitu sebagai 
usaha untuk menumbuhkan 
kesadaran individu yang utuh yang 
berkesinambung antara 
perkembangan mental dan gagasan, 
antara keyakinan dan intelek serta 
antara dunia dengan akhirat.  

c. Pendidikan kemasyarakatan yaitu 
sebagai usaha untuk menumbuhkan 
kesediaan dan keinginan hidup 
bermasyarakat. 

Di sekolah ini, selain belajar 
Agama, siswa juga belajar ilmu 
pengetahuan yang disajikan oleh guru 
dengan menggunakan metode barat. Di 
samping itu ilmu kesehatan juga pernah 
diajarkan kepada murid-muridnya oleh 
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K.H. Ahmad Dahlan sendiri. Segi 
menarik yag lain dari sekolah 
Muhammadiyah adalah dalam hal 
pemisahan Bahasa Arab sebagai mata 
pelajaran yang berdiri sendiri. Hal ini 
merupakan langkah yang menentukan 
dalam pandangan kaum pembaharu. Di 
pondok pesantren, bahasa Arab diajarkan 
sebagai bagian membaca Al-Qur’an. 
Setelah mempelajari huruf Arab dan cara 
pengucapan, ayat-ayat Al-Qur’an 
dipelajari secara urut, dan tafsir ayat-
ayat tertentu diberikan dalam bahasa 
Jawa. Tidak ada pengajaran bahasa Arab 
sebagai bahasa. Namun sekolah 
Muhammadiyah mengajarkan bahasa 
Arab sebagai mata pelajaran yang berdiri 
sendiri. Metode baru yang diajarkan oleh 
Muhammadiyah mendorong pemahaman 
Al-Qur’an dan Hadits secara bebas oleh 
para pelajar sendiri. Dengan sistem 
pendidikan yang dijalankan 
Muhammadiyah, bangsa Indonesia 
dididik menjadi bangsa yang 
berkepribadian utuh, tidak terbelah 
menjadi pribadi yang berilmu umum 
atau yang berilmu Agama saja (Samsul 
Nizar, 2011 : 290-293).  

Jadi, mengenai materi pendidikan 
di lembaga pendidikan Islam Khalafiyah 
memberikan ruang untuk melakukan 
manuver dan eksperimentasi dengan ide-
ide dan gagasan dari pemikir. Hasil 
keterampilan dari lembaga pendidikan 
Islam khalafiyah untuk merespon 
metode konstruktif dari tantangan 
eksternal seperti sekolah barat pada saat 
itu, adalah situasi otonom yang diberikan 
oleh lembaga pendidikan Islam 
khalafiyah dan cukup fleksibel dalam 
rangka mempelopori konsep pendidikan 
baru. Dalam perspektif kebudayaan, 

melaksanakan peraturan pelengkap 
dengan kesadaran ideologis memberikan 
landasan kuat untuk transformasi sosial 
yang fundamental dan dibutuhkan oleh 
Negara di masa depan. Oleh karena itu 
materi pendidikan Khalfiyah selalu 
mencoba untuk merealisasikan 
pengetahuan terhadap  materi kearah 
yang lebih rasional. 
 
ANALISA PERBANDINGAN 
PEMIKIRAN KH. HASYIM 
ASY’ARI DAN KH. AHMAD 
DAHLAN TENTANG TUJUAN DAN 
MATERI PENDIDIKANDAN 
APLIKASINYA DI LEMBAGA 
PENDIDIKAN 
 

Dari beberapa penjelasan yang 
telah dipaparkan mengenai tujuan dan 
materi pendidikan Islam dan aplikasinya 
pada pendidikan Islam Salafiyah dan 
Pendidikan Islam Kalafiyah, maka dapat 
dilihat analisa dari pemikiran KH. 
Hasyim Asy’ari dan KH. Ahmad Dahlan 
yaitu sebagai berikut : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika dilihat dari materi 

pendidikannya, sebut saja dalam 
pendidikan Islam tradisional yaitu “kitab 
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kuning”, Meliputi berbagai cabang 
keilmuan Islam yang berjumlah empat 
belas cabang ilmu pengetahuan. Akan 
tetapi, sepanjang diketahui secara 
populer di lembaga pendidikan Islam 
tradisional, dari jumlah itu hanya ada 
beberapa saja yang diajarkan, yakni fiqih 
(fiqh), akidah (‘aqidah), tata bahasa arab 
(al’qawaid al-‘arabiyyah) yang meliputi 
nahwu (nahw), sharaf (sharf), dan 
balaqah hadis (hadits), tasawuf 
(tashawwuf), dan sejarah Nabi (as-sirah-
nabawiyyah) hingga periode empat 
khalifah sesudah Nabi (al-khulafa’ ar-
rasyidun). Disamping itu diajarkan juga 
ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, yakni 
tafsir Al-Qur’an (tafsir), teologi (‘ilm al-
kalam), ushul fiqih (ushul al-fiqh), 
logika (manthiq), sejarah peradaban 
Islam hingga dunia Islam kontemporer 
(hadhir al-‘alam al-Islami). Dari 
paparan materi tersebut dapat kita lihat 
bahwa kitab kuning yang diajarkan di 
lembaga pendidikan Islam tradisional 
lebih menitikberatkan kepada 
pendalaman dan pengayaan materi dan 
sangat sedikit diarahkan pada aspek 
pengembangan teori, metodologi, dan 
wawasan (Zamakhsyari Dhofier, 1984 : 
50-51). 

Dari sini, dapat terlihat perbedaan 
antara pendidikan Islam tradisional dan 
pendidikan Islam modern, dimana 
pendidikan Islam tradisional lebih kaya 
materi namun kurang dalam hal teori dan 
metodologi. Berbeda halnya dengan 
pendidikan Islam modern yang lebih 
mengutamakan teori, metodologi dan 
wawasan luas. Maka tidak heran jika di 
lembaga pendidikan Islam tradisional 
ketika aspek teori dan metodologi 
terabaikan, kekayaan materi menjadi 
sulit dikembangkan dan diekspresikan 
secara kontekstual dan mengesankan. 
Apalagi kekayaan yang dimiliki 
pendidikan Islam tradisional lebih 
terpusat pada kajian fiqih sebagai produk 
pemikiran saja dan bukan dipandang 

sebagai  proses pemikiran dinamis yang 
tengah merespon perkembangan di 
zamannya. Kajian fiqih dalam 
pendidikan Islam tradisional 
kapasitasnya lebih menyempit lagi, 
yakni dalam (bab) ibadah saja. Bab-bab 
lainnya seperti mu’amalah, jinayah, 
murafa’ah, siyasah dan al-alaqah ad-
dawliyyah kurang serius dipelajari 
(Marjuki wahid, 1999 : 270-272). 

Dalam kitab kuning yang beredar 
luas di lembaga pendidikan Islam 
tradisional, tampak bahwa pola dasarnya 
menggunakan pola pemikiran ahl al-
hadits danbukan ahl-ar-ra’y. pola 
pemikiran pertama dimaksudkan sebagai 
cara dan kecenderungan dalam mengkaji 
dan menyelesaikan suatu persoalan 
dengan lebih memperhatikan aspek 
lahiriah dan riwayat dari suatu teks. 
Sementara itu, aspek rasional (manath 
al-amr) sebagaimana menjadi pola 
kecenderungan pola kedua (ahl ar-ra’y) 
kurang banyak dibicarakan. Karena itu, 
kritik atas teks (nash ata ‘ibarah) 
seakan-akan ditabukan. Lebih dari itu, 
upaya-upaya menuju pertimbangan 
sosiologis atau teks dalam kitab kuning 
hampir sulit ditemukan. Disamping pola 
ahl al-hadits, kitab kuning juga 
mendapat pengaruh dari ahl-at-tashawuf 
dengan cukup kuat. Sejumlah besar kitab 
kuning yang dipelajari di lembaga 
pendidikan Islam salafiyah mengandung 
nuansa-nuansa tasawuf-tarekat, selain 
kitab tasawuf itu sendiri. Beberapa 
diantaranya adalah Durrah an-Nashihin, 
Bidayah al-Hidayah, Minaj al-Abidin, 
Ihya ‘Ulum ad-Din, Mizan al-Kubra, 
dan Syarh al-Hikam. Tampaknya, ahl al-
hadits dan ahl at-tasawwuf memiliki 
korelasi yang kuat. Orientasi kitab 
kuning seperti ini jelas sangat 
mempengaruhi pandangan, pemikiran, 
dan sikap hidup masyarakat pendidikan 
Islam salfiyah. Disatu sisi, orientasi itu 
dapat membentuk kepribadian yang 
luhur, dan disisi lain pemahaman atas 
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Sufisme dan kehidupan tarekat 
seringkali mengalahkan dimensi nalar 
atau intelektualitas. Keadaan ini terbukti 
ketika kajian kitab kuning manthiq 
(logika) kurang dan bahkan tidak 
memperoleh perhatian dan kajian filsafat 
menjadi terlarang di lembaga pendidikan 
Islam salafiyah (Marjuki wahid, 1999 : 
272-275). 

Modernisasi sarana dakwah dan 
pendidikan Islam  dalam perkembangan 
penyelenggaraan pendidikan 
kontemporer tidak hanya mengubah 
basis sosio-kultural dan pengetahuan elit 
santri, melainkan juga mengimbas pada 
umat Islam secara keseluruhan. Elit 
santri dan ulama yang semula tumbuh 
dan berkembang dalam sistem 
pendidikan Islam salafiyah kini tumbuh, 
berkembang, dan didewasakan oleh 
sistem pendidikan modern serta media 
sosialisasi Islam  lainnya. Perluasan 
jaringan modernisasi teknologi 
transportasi, komunikasi, media 
informasi, dan pembaharuan pendidikan 
meningkatkan mobilitas sosial dengan 
daya jangkau yang luas dan kompleks. 
Kemajuan teknologi beserta dampaknya 
telah menguasai hampir seluruh 
masyarakat dunia. Proses ini karena 
kebudayaan modern seantiasa didasarkan 
pada : 1. Teknologi maju dan semangat 
dunia ilmiah, 2. Pandangan hidup yang 
rasional, 3. Pendekatan sekuler dalam 
hubungan-hubungan sosial, 4. Rasa 
keadilan sosial dalam masalah-masalah 
umum (public affairs), terutama dalam 
bidang politik, dan 5. Menerima 
keyakinan bahwa unit utama politik 
mesti berupa Negara-kebangsaan 
(nation-state). 
 
 
 
 
 
 
 

PENUTUP  

Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari 
dan KH. Ahmad Dahlan pada dasarnya 
bertujuan untuk membawa umat Islam 
untuk bertakwa kepada Allah SWT. 
hanya terdapat beberapa perbedaan 
diantara Tujuan dan Materi 
pendidikannya yaitu KH. Hasyim 
Asy’ari menginginkan agar umat Islam 
tetap mempertahankan dan menjaga 
kelestarian ajaran Islam yang di bawa 
oleh para ulama-ulama terdahulu, 
sehingga dalam pengajaran materi 
Pendidikan Islam KH. Hasyim Asy’ari 
Lebih menitikberatkan pada Pendidikan 
Agama (Al-Quran dan Hadits) dan 
cenderung Sufistik, hingga pada 
Akhirnya umat Islam benar-benar 
menjadi Kyai ulama Salaf yang mahir 
dibidang Agama (Ihya Ulumuddin) dan 
terhindar dari hal-hal keduniaan. 
Sedangkan KH. Ahmad Dahlan 
menginginkan agar umat Islam tidak 
statis, melainkan umat Islam harus 
dinamis dan mengikuti perkembangan 
zaman. Sehingga dalam pengajarannya 
KH. Ahmad Dahlan tidak terbatas pada 
pengajaran Ilmu Agama dan kitab-kitab 
ulama klasik, melainkan kitab-kitab 
ulama moderen dan ilmu umum/sekuler 
pun dipelajari. Sehingga pengetahuan 
umat Islam tidak terbatas pada Ilmu 
Agama melainkan mengerti juga ilmu 
keduniaan, yang kelak pada akhirnya 
umat Islam akan menjadi seorang Kyai 
ulama intelek yang mahir di bidang 
Agama maupun ilmu umum/sekuler. 
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PENGARUH GAYA MENGAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR 
TERHADAP HASIL BELAJAR PASSING ATAS BOLAVOLI 

 
 

N. Komariah 
 
 

ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya mengajar dan 
motivasi terhadap upperhand lewat keterampilan dalam permainan bola voli. 
 Sampel dari penelitian ini adalah 40 siswa dari SMP Negeri 1 Pandeglang 
Banten, dan dilakukan oleh studi eksperimental dengan desain kelompok 2 X 2 faktorial. 
Data dianalisis dengan menggunakan ANAVA (Analisis Varian) yang kemudian 
dilanjutkan dengan Tukey Test.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara umum, ada 
perbedaan yang signifikan antara perintah dan gaya pelatihan, (2) siswa dengan motivasi 
tinggi tetapi menerima gaya mengajar pelatihan mencapai hasil lebih tinggi dibandingkan 
dengan motivasi yang lebih tinggi tetapi menerima gaya mengajar komando, ( 3) tidak ada 
perbedaan antara mahasiswa dengan motivasi yang lebih rendah tetapi menerima gaya 
mengajar komando dan orang-orang dengan motivasi yang lebih rendah tetapi menerima 
gaya mengajar pelatihan, (4) ada interaksi antara gaya mengajar dan motivasi terhadap 
keterampilan upperhand lewat siswa ini. 
 Berdasarkan hasil penelitian, maka perlu untuk mempertimbangkan motivasi 
siswa dalam pengembangan pencapaian keterampilan upperhand lewat belajar, karena 
motivasi berfungsi sebagai drive positif bagi pembelajaran siswa ini, maka tujuan 
pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Hal ini juga diperlukan untuk memilih gaya 
mengajar cocok bagi siswa dengan motivasi yang berbeda. 

 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research is to find out the influence of teaching style and 
motivation toward upperhand passing skill in volleyball game. 

The sample of the research is 40 students of State Junior High School 1 of 
Pandeglang Banten, and done by experimental study with 2 X 2 factorial group design. 
The data were analysed by using ANAVA (Analysis Variants) which then continued by 
Tukey Test. 

Results of the research show that (1) in general, there is a significant difference 
between command and training style, (2) students with higher motivation but receiving 
training style teaching  achieve higher result than those with higher motivation but 
receiving command style teaching, (3) there is no difference between students with lower 
motivation but receiving command style teaching  and those with lower motivation but 
receiving training style teaching, (4) there is an interaction between teaching style and 
motivation toward students's  upperhand passing skill. 
Based on the result of the research, it is necessary to consider students's motivation in the 
development of learning achievement of upperhand passing skill, since motivation serves 
as a positive drive for students's learning, hence the learning objective could be achieved 
properly. It is also necessary to choose the suitable teaching style for students with 
different motivation. 
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PENDAHULUAN 

Olahraga sebagai salah satu 
model karya cipta manusia, merupakan 
suatu bentuk aktivitas fisik yang 
memiliki dimensi sangat kompleks. 
Keterkaitan antara kegiatan olahraga 
dengan keberadaan manusia adalah 
sesuatu yang tak dapat dipisahkan. 
Olahraga adalah gerak dan gerak 
merupakan kodrat manusia. Berawal dari 
gerak dan bergerak, selanjutnya 
berkembang menjadi suatu perilaku yang 
bermakna dan memiliki tujuan tertentu. 
Adapun bentuk kegiatannya berkaitan 
erat dengan perilaku manusia dan 
tinjauannya akan lebih luas dan 
mendalam, karena manusia pada 
dasarnya memiliki berbagai potensi 
dibandingkan dengan mahluk lainnya, 
oleh sebab itu olahraga sebagai suatu 
kegiatan jasmani dan rohani perlu makin 
ditingkatkan sebagai salah satu cara 
untuk meningkatkan kualitas manusia. 
Peningkatan kualitas manusia dapat 
diwujud nyatakan melalui olahraga 
sebagai bagian dari pendidikan, 
kesehatan dan rekreasi, serta sebagai 
olahraga prestasi.  

Di Pandeglang, bola voli 
merupakan cabang olahraga yang 
diminati para pelajar maupun kalangan 
masyarakat. Ini terlihat dari hampir 
setiap sekolah memiliki sarana/prasarana 
lapangan bola voli, hanya dalam hal 
pembinaan di kalangan pelajar masih 
belum berjalan lancar, akibatnya 
berdampak pada perkembangan prestasi 
yang sangat lambat. Pembinaan olahraga 
bola voli di kalangan siswa di 
Pandeglang, pada umumnya masih 
tergantung pada kegiatan 

ekstrakurikuler, dengan demikian 
berkembang tidaknya permainan bola 
voli di kalangan pelajar sangat 
tergantung dari aktivitas dan kreativitas 
guru penjas dan olahraga tersebut.  

Fenomena yang terjadi sekarang, 
bahwa terkadang para siswa kurang 
berminat pada mata pelajaran permainan 
bola voli, jika terdapat jam mata 
pelajaran penjas dan olahraga, mereka 
cenderung menginginkan permainan 
lainnya, seperti bolabasket, futsal atau 
olahraga lainnya, sehingga 
perkembangan dan pembinaan 
permainan bola voli sangat lambat. 
Kenyataan seperti ini menggugah hati 
penulis untuk mencari solusi terbaik dan 
sekaligus menjadikannya sebagai pokok 
permasalahan dalam penelitian ini. 

Olahraga bola voli sebagai 
bagian dari materi pendidikan jasmani 
secara keseluruhan masuk ke dalam 
olahraga yang bercirikan permainan, 
seperti halnya sepak bola, bola basket, 
bola tangan, softball, futsal dan lain-lain. 
Dilihat dari segi karakteristiknya 
permainan bola voli mengandung unsur 
keterampilan gerak, yaitu berupa teknik-
teknik memainkan bola di dalam 
permainan bola voli; dilihat dari nilai-
nilai sosial, permainan bola voli 
mengandung unsur kerjasama di antara 
teman seregu, memahami keterbatasan 
diri atau regu, memahami keunggulan 
teman bermain di luar regu sendiri dan 
lain-lain; dilihat dari nilai-nilai 
kompetitif, permainan bola voli 
memaknai keberhasilan dan ketidak-
berhasilan; dilihat dari unsur kebugaran 
fisik, permainan bola voli mendorong 
anak untuk senantiasa bergerak dan 
dalam memainkan bola untuk mencapai 
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suatu keberhasilan regu, sehingga 
dituntut untuk memecahkan persoalan 
yang berkaitan dengan taktiknya, agar 
regunya dapat memperoleh angka 
menuju keberhasilan secara keseluruhan, 
disamping itu suasana emosi terbiasakan 
dan terlatih untuk belajar memaknai 
keberhasilan dan kegagalan dalam setiap 
kegiatan permainan, serta terbiasa untuk 
menghormati aturan.  

Setiap siswa mempunyai hak 
untuk mencapai potensinya masing-
masing sehingga strategi mengajar harus 
memberikan kesempatan kepada siswa 
agar memperoleh pengalaman 
sebagaimana yang dikehendaki. Para 
siswa harus berkembang dalam 
kecepatan yang sesuai dengan iramanya, 
dan strategi mengajar harus mampu 
meningkatkan perkembangan 
penguasaan keterampilan mereka. 
Perbedaan-perbedaan individual harus 
menjadi pedoman dalam menerapkan 
strategi mengajar, sehingga tujuan, 
kegiatan, dan pengalaman belajar dapat 
memenuhi kebutuhan individual dari 
para siswa. 

Guru hendaknya bertanggung 
jawab dalam mengembangkan aspek-
aspek yang lengkap dari siswa, bukan 
saja keterampilan fisik dan kebugaran 
jasmani, tetapi mencakup keterampilan 
kognitif dan keterampilan sosial. Dalam 
wilayah kognitif misalnya, pembelajaran 
yang terpadu harus sejalan dengan 
perkembangan kebugaran fisik dan 
keterampilan. Kegiatan pembelajaran 
pendidikan jasmani yang dilaksanakan 
harus meyakinkan bahwa nilai-nilai yang 
terkandung dalam pendidikan jasmani 
tidak dicapai secara otomatis atau 
kebetulan saja. Namun sifat-sifat seperti 

kejujuran, fair-play, disiplin diri, dan 
kerjasama kelompok dapat terbentuk 
melalui  program pengajaran yang 
memanfaatkan strategi mengajar yang 
bernuansa pendidikan. 

Salah satu masalah utama dalam 
pendidikan jasmani di Indonesia adalah 
belum efektifnya pengajaran pendidikan 
jasmani di sekolah-sekolah. Kondisi 
kualitas pengajaran pendidikan jasmani 
yang memprihatinkan mulai dari jenjang 
sekolah dasar, sekolah lanjutan dan 
bahkan perguruan tinggi telah 
dikemukakan dan ditelaah dalam 
berbagai forum oleh beberapa pengamat 
pendidikan jasmani dan olahraga. 
Kondisi ini disebabkan oleh beberapa 
faktor, diantaranya ialah terbatasnya 
kemampuan guru pendidikan jasmani 
dan terbatasnya sumber-sumber yang 
digunakan untuk mendukung proses 
pengajaran pendidikan jasmani. 

Gaya mengajar yang dilakukan 
oleh guru dalam praktek pendidikan 
jasmani cenderung tradisional. Model 
metode pembelajaran berpusat pada guru 
(teacher centered) dimana para siswa 
melakukan latihan fisik berdasarkan 
perintah yang ditentukan oleh guru. 
Latihan-latihan tersebut hampir tidak 
pernah dilakukan oleh siswa sesuai 
dengan inisiatif sendiri (student 
centered). Guru pendidikan jasmani 
tradisional cenderung menekankan pada 
penguasaan keterampilan cabang 
olahraga. Dalam pendekatan ini, guru 
menentukan tugas-tugas ajarnya kepada 
siswa melalui kegiatan fisik tak bedanya 
seperti melatih suatu cabang olahraga.  

Guru pendidikan jasmani harus 
berusaha seoptimal mungkin untuk 
mempengaruhi siswa dalam proses 
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pembelajaran khususnya pembelajaran 
keterampilan passing atas, yaitu dengan 
cara menyajikan bentuk pembelajaran 
keterampilan passing atas yang baik dan 
benar, agar dapat mendorong siswa 
untuk memahami dan mampu 
melakukannya. Peran guru dalam proses 
pendidikan jasmani di antaranya adalah 
menentukan dan memilih gaya mengajar 
yang tepat dan efektif agar siswa dapat 
mengerti dan memahami materi 
pembelajaran yang disajikan sesuai 
dengan tujuan yang diharapkan. 
Kemampuan guru dalam memilih dan 
menyajikan materi pembelajaran tersebut 
bukan saja ditentukan oleh kemampuan 
dan pengalamannya dalam 
pembelajaran, namun juga melalui  
hasil-hasil penelitian yang relevan di 
bidang pembelajaran.  

Sehubungan dengan hal itu, maka 
untuk melakukan proses pembelajaran 
passing atas, dipilih gaya pembelajaran 
yang tepat dan mudah diterapkan kepada 
siswa, sehingga berbagai aktivitas gerak 
latihan passing atas dapat dikuasai 
dengan baik dan benar. Gaya mengajar 
komando dan gaya mengajar latihan 
merupakan bagian dari gaya 
pembelajaran yang digunakan dalam 
pembelajarankan pasing atas dalam bola 
voli.  

Berdasarkan deskripsi singkat 
harapan dan kenyataan di atas, maka 
dapat dirumuskan tema sentral dalam 
penelitian ini sebagai berikut: “Ketidak 
jelasan penyebab kurangnya perhatian 
siswa SMP Negeri 1 Pandeglang 
terhadap permainan bola voli yang 
teramati pada setiap pemberian materi 
pelajaran passing atas bola voli”. Hal ini 
mungkin disebabkan dari proses 

pembelajaran passing atas bola voli 
tanpa metode dan strategi mengajar yang 
tepat sehingga diperlukan gaya mengajar 
yang efektif dan efisien. Gaya mengajar 
yang dimaksud adalah gaya mengajar 
komando dan gaya mengajar latihan. 
Dalam hal faktor pendukung pesatnya 
proses belajar mengajar para siswa, 
kemungkinan para guru penjas dan 
olahraga di Pandeglang tidak melibatkan 
faktor internal atau unsur motivasi yang 
dimilikinya, sehingga para siswa tidak 
tertarik dalam proses pembelajaran 
passing atas bola voli.  

 
Deskripsi Teoretik  
Hasil Belajar Passing Atas Bolavoli  
 

a) Belajar  
Belajar adalah suatu proses dari 

tidak tahu menjadi tahu. Belajar 
merupakan suatu kebutuhan bagi setiap 
orang, sebab dengan belajar seseorang 
dapat memahami dan menguasai sesuatu 
sehingga kemampuannya dapat 
ditingkatkan.  

Menurut Wittrock sebagaimana 
dikutip oleh Good dan Brophy , belajar 
merupakan istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan proses perubahan 
melalui pengalaman. Selanjutnya 
dikatakan bahwa perubahan yang terjadi 
akibat proses belajar, bersifat relatif 
permanen dan meliputi perubahan 
dalam; pengertian, sikap, pengetahuan, 
informasi, kemampuan, dan 
keterampilan.    Gagne mendefinisikan: 
Belajar sebagai perubahan disposisi 
melalui usaha yang sungguh-sungguh 
yang dilakukan dalam waktu tertentu dan 
bukan karena proses pertumbuhan. Dari 
definisi tersebut, ada 3 (tiga) hal penting 
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dalam belajar, yaitu; (1) proses 
perubahan yang didapat melalui 
pengalaman, (2) perubahan yang terjadi 
bersifat permanen,           (3) perubahan 
yang dimaksud meliputi ranah 
pengertian, sikap, pengetahuan, 
informasi, kemampuan, dan 
keterampilan.  Berdasarkan pendapat 
ahli diatas yang dimaksud dengan belajar 
adalah Poses perubahan  yang didapat 
melalui pengalaman yang bersifat 
permanen yang mengubah perilaku dan 
sikap seseorang melalui pengetahuan 
yang didapat untuk mencapai suatu 
tujuan yang diinginkan. 

Yanuar Kiram menjelaskan 
bahwa: Belajar motorik adalah 
perubahan internal dalam bentuk (motor) 
yang dimiliki secara permanen dan 
memua ini merupakan hasil dari suatu 
latihan.  Sedangkan Rahantoknam 
memberikan pengertian tentang tahap-
tahap yang dilalui dalam proses belajar 
gerak adalah; (1) tahap kognitif, (2) 
tahap fiksasi untuk gerak tertutup dan 
tahap asosiasi untuk gerak terbuka, dan 
(3) tahap otonom.   

Sedangkan Lutan menerapkan 
theori thorndike dalam belajar 
keterampilan motorik adalah sebagai 
berikut : 1) kesiapan  siswa, baik fisik 
maupun mental sangat penting dalam 
menerima stimulus, 2) latihan harus 
dilakukan dalam kondisi yang baik untuk 
memperoleh hasil belajar yang efektif. 
Oleh karena itu, melakukan latihan yang 
berulang-ulang sangat penting, 3) 
guru/pelatih harus memperhatikan 
rangkaian urutan gerakan yang tepat 
artinya tugas utama guru/pelatih adalah 
mengorganisasi pengalaman belajar dari 
yang sederhana hingga ke yang 

kompleks. Keterampilan  harus dilatih 
bagian demi bagian hingga keseluruhan 
yaknik pemainan diperkenalkan, 4) 
Elemen teknik akan mempermulus 
proses transfer, dan 5) hadiah hingga 
derajat tertentu dapat dipergunakan 
untuk mempermulus proses belajar.  

Berdasarkan teori serta 
penjelasan para ahli tersebut, maka 
pengertian belajar gerak adalah upaya 
pembelajaran dengan menggunakan 
aktivitas gerak secara permanen, melalui 
proses belajar gerak berdasarkan 
pengetahuan untuk mencapai suatu 
tujuan yang ingin dicapai. 

b) Belajar Gerak 
(1) Konsep Belajar Gerak 
Gerak merupakan satu ciri dari 

kehidupan. Setiap mahluk memiliki 
dorongan untuk bergerak. Belajar 
merupakan kapasitas yang terdapat 
setiap individu, manusia memiliki 
kapasitas mempelajari tipe-tipe belajar 
lebih kompleks. Dalam realita kehidupan 
manusia, bahwa belajar ditandai dengan 
karakteristik berupa perubahan prilaku 
atau pembentukan kebiasaan, hanya 
terjadi pada kegiatan individu yang 
bersangkutan.  

Proses belajar gerak memiliki 
prinsip-prinsip yang hampir sama 
dengan proses belajar pada umumnya. 
Istilah belajar motorik tak terlepas dari 
pengertian istilah belajar pada umumnya. 
Belajar motorik adalah perubahan 
internal dalam bentuk yang dimiliki 
parmanen dan semua ini merupakan 
hasil dari suatu latihan. 

Kemampuan gerak biasanya di 
kategorikan sebagai suatu bagian dengan 
prilaku gerak tubuh.  Gerakan dan 
kontrol gerakan tubuh merupakan 
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aktivitas yang bersifat psikomotor. 
Aktivitas psikomotor terutama 
berorientasi pada gerak tubuh dan 
menekankan pada respon-respon fisik 
yang dapat dilihat atau prilaku gerakan 
tubuh. 

Kemampuan gerak dasar 
fundmental (movement ability) 
mengalami kemajuan secara bertahap, 
dan kemudian dibagi dalam tahap-tahap. 
Secara kognitif dan fisik anak 
berkembang tergantung dari tingkat 
kematangan dan pengalaman. 
Pengalaman dimaksud terkait dengan 
kesempatan mempraktikkan suatu 
keterampilan, dorongan atau rangsang 
yang diberikan, dan pembelajaran. 

Gerakan dasar fundamental 
adalah gerakan-gerakan dasar yang 
berkembangnya sejalan dengan 
pertumbuhan tubuh dan tingkat 
kematangan pada anak-anak.  Gerakan 
ini pada dasarnya berkembang menyertai 
gerakan refleks yang sudah dimiliki 
sejak lahir. Gerakan dasar fundamental 
mula-mula di lakukan pada masa bayi 
dan masa anak-anak, dan di 
sempurnakan melalui proses berlatih 
yaitu dalam melakukan berulang-ulang. 

Gerakan dasar fundamental dapat 
diklasifikasi menjadi tiga jenis yaitu: (1) 
gerakan lokomotor adalah gerakan 
berpindah dari suatu tempat ke tempat 
lain. Misalnya; merangkak, berjalan dan 
berlari; (2) gerakan non lokomotor 
adalah gerakan yang melibatkan tangan 
atau kaki dan togok (gerakan ini berupa 
gerakan yang berporos pada suatu sumbu 
di bagian tubuh tertentu). Misalnya; 
memutar lengan, mengayun kaki, 
membungkuk, dan memutar togok; (3) 
gerakan manipulatif adalah gerakan 

manipulasi atau memainkan objek 
tertentu dengan menggunakan tangan, 
kaki, atau bagian tubuh lainnya. 
Misalnya; memainkan bola dengan 
menggunakan tangan, menggunakan 
kaki, atau menggunakan kepala. 

 Kemampuan gerak merupakan 
hal utama yang harus diperhatikan. 
Ketika mereka memperlihatkan 
kemahiran dengan tanpa gerak 
perceptual.   Di dalam pendidikan 
jasmani, belajar gerak berperan aspek-
aspek pengembangan keterampilan gerak 
tubuh, penguasaan pola-pola gerak 
keterampilan olahraga, dan 
pengekspresian pola-pola prilaku 
personal dan interpersonal yang baik 
didalam pertandingan dan tari. Schmid 
mengutip pendapat Fitts dan Posner yang 
menjelaskan bahwa belajar keterampilan 
motrik (gerak) berlangsung melalui tiga 
fase yaitu: (1) fase kognitif; (2) fase 
asosiatif; (3) fase otomatisasi.  

Kemampuan gerak umum adalah 
suatu yang diperoleh dan kemampuan 
dari keterampilan gerak yang umum atau 
yang mendasari tingkat penampilan yang 
baik pada olahraga spesialisasi.  Motor 
ability merupakan kemampuan untuk 
mempelajari suatu gerakan tertentu 
dengan mengambil keputusan untuk 
menjawab suatu rangsangan melalui 
penglihatan, pendengaran dan rasa. 

Tingkat motor ability akan 
mencerminkan kemampuan geraknya 
dalam mempelajari suatu gerakan secara 
kualitas dan kuantitas yang baik. Oleh 
karena itu kemampuan gerak dapat 
dipandang sebagai suatu yang 
memberikan keberhasilan masa datang 
di dalam melakukan tugas keterampilan 
gerak. Seorang yang memiliki derajat 
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kemampuan gerak yang lebih baik dari 
yang lainnya, akan cepat berhasil dalam 
menyelesaikan tugas keterampilan gerak 
khusus. Atau dengan kata lain semakin 
tinggi kemampuan motorik seseorang 
akan semakin tinggi pula daya kerjanya. 

Berdasarkan uraian diatas maka 
yang dimaksud dengan kemampuan 
gerak adalah kemampuan gerak yang 
diwujudkan melalui respon-respon 
muskular yang di ekspresikan dalam 
gerakan tubuh atau bagian tubuh, yang 
mendasari tingkat penampilan yang baik 
pada cabang olahraga melalui 
rangsangan, penglihatan, pendengaran, 
dan rasa. 

(2) Tahap Belajar Motorik 
Belajar keterampilan gerak 

banyak berhubungan dengan 
kemampuan menggunakan gerakan 
anggota tubuh, sehingga memiliki 
rangkaian urutan gerak teratur, tetap, 
cepat, luwes, dan lancar. Belajar gerak 
memerlukan intelektual dan sikap, sebab 
belajar gerak bukan hanya semata-mata 
hanya gerakan dan lain-lain. Gagne 
mengatakan bahwa aspek utama dalam 
belajar gerak adalah tercapainya 
otomatisasi gerak. Gerakan sudah 
otomatis merupakan puncak motorik.  

Sedangkan Singer berpendapat, 
bahwa belajar gerak memiliki tujuan 
untuk mengembangkan berbagai 
keterampilan gerak secara efisien dan 
efektif. Berdasarkan pelaksanaan gerak 
dan interaksinya dengan lingkungan, 
keterampilan dapat diklasifikasikan 
menjadi: (1) keterampilan tertutup, yaitu 
dimana faktor  lingkungan dapat 
diprediksi karena tidak berubah-ubah, 
misalnya olahraga bowling, panaha, 
menembak, dan lain-lain; (2) 

ketrampilan terbuka, dimana lingkungan 
selalu berubah-ubah atau sukar 
diprediksi, sehingga pelaku tidak dapat 
merencanakan secara efektif respons 
yang tepat, misalnya dalam permainan 
bola voli dan bola basket. 

Abdulkadir Ateng membedakan 
gerakan menjadi: (1) gerak tertutup 
apabila tak ada faktor luar mengarahkan 
jalannya gerak; (2) gerak terbuka apabila 
gerak harus disesuaikan dengan keadaan 
luar yang tidak dapat diduga 
sebelumnya. 

Istilah keterampilan memiliki 
berbagai pengertian, namun lazim 
digunakan adalah: (1) keterampilan 
dipandang sebagai perbuatan atau tugas, 
keterampilan itu akan lebih dari 
sejumlah respon motorik; (2) 
keterampilan dipandang sebagai 
indikator dari tingkat kemahiran, maka 
keterampilan diartikan sebagai 
kompetensi yang diperagakan oleh 
seseorang dalam menjalankan suatu 
tugas dengan pencapaian suatu tujuan. 

Beberapa tingkatan penguasaan 
keterampilan dalam proses belajar 
motorik, Fitts dan Posner dalam Singer 
mengelompokkan pembelajaran gerak 
menjadi tiga tahapan yaitu: (1) tahapan 
kognitif, pada tahapan ini terjadi proses 
terbentuknya prencanaan cara 
melakukan keterampilan motorik (motor 
Plan). Informasi yang diterima 
merupakan stimulus yang akan dipahami 
dan diformulasikan dalam rencana 
pelaksanaan tugas dalam bentuk konsep; 
(2) tahap asosiatif, memasuki tahapan ini 
respon yang diterima disesuaikan dengan 
keterampilan yang direncanakan pada 
tahap pertama tadi. Dan di mulai 
melaksanakan apa yang sudah diformat 
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pada konsep verbal, proses pelaksanaan 
keterampilan pada tahap ini memerlukan 
pengulangan-pengulangan agar 
menghasilkan rangkaian gerakan yang 
lebih terkoordinasi dan akan 
menghasilkan suatu gerakan yang lebih 
konsisten dan akan menfokuskan pada 
pelaksanaan gerakan yang sebaik-
baiknya; (3) tahap otomatisasi, pada 
proses ini akan terkadi pengulangan 
dalam bentuk latihan yang akan 
menghasilkan suatu gerakan-gerakan 
yang terkoordinasi, konsisten dan dalam 
merangsang pergerakannya secara 
otomatis. 

Pelaksanaan akan mendapat 
suatu gerakan yang simultan dan 
terorganisir dengan baik. Hal tersebut di 
dapatkan karena telah melalui suatu 
proses pengulangan gerakan secara 
terencana dan sistematis.  

Suatu sistem pembelajaran yang 
dikembangkan atau sistem latihan untuk 
pengembangan diperlukan suatu 
sentuhan-sentuhan yang khusus sehingga 
potensi-potensi yang ada pada diri siswa 
akan lebih berkembang sesuai dengan 
potensi awal. Untuk itu Gallahue 
mengemukakan mengenai tingkat-
tingkat belajar yang dimiliki oleh siswa: 
(1) tingkat pemula bergerak melalui 
suatu tahapan eksplorasi dan tahapan 
aplikasi; (2) tingkat latihan, hal ini 
melalui tahapan kombinasi dan tahapan 
aplikasi; (3) tingkat mahir melalui suatu 
tahapan penampilan dan individualisasi. 
Dan pergerakan dari kemampuan gerak 
itu sendiri bergerak dari tahapan yang 
gerakannya sederhana pada suatu 
kemampuan gerakan yang komplek yang 
memiliki integritas kemampuan yang 
sempurna.  Fitts dan Posner, Lawther 

yang dikutip Gallahue  menerangkan 
bahwa pengembangan suatu model 
pembelajaran keterampilan gerak 
sebagai gejalah yang terjadi dengan 
mengikuti urutan-urutan pengembangan 
sebagai berikut: (1) eksplorasi; (2) 
penemuan; (3) koordinasi; (4), a) 
aplikasi, b) penampilan, c) 
individualisasi. 

Berdasarkan teori serta 
penjelasan para ahli tersebut, maka 
pengertian belajar gerak adalah upaya 
pembelajaran dengan menggunakan 
aktivitas sebagai media untuk mencapai 
suatu tujuan dalam jangka waktu 
minimum, meskipun tidak mengabaikan 
faktor kognitif dan efektif. 

Dengan demikian dapat 
diartiakan bahwa belajar gerak 
merupakan: (1) seperangkat peristiwa, 
kejadian, atau perubahan terjadi apabila 
seseorang berlatih yang memungkinkan 
menjadikan seseorang semakin terampil 
dalam melaksanakan suatu  kegiatan; (2) 
belajar gerak adalah hasil langsung dari 
praktek atau pengalaman; (3) belajar 
gerak dapat diukur secara langsung, 
karena proses yang mengantarkan 
pencapaian perubahan prilaku 
berlangsung secara internal; (4) belajar 
gerak adalah preses menghasilkan 
perubahan rencana permanen. 

c) Hasil Belajar 
Berbagai macam pendapat serta 

pandangan yang dikemukakan oleh 
pakar pendidikan tentang pengertian 
belajar dan hasil belajar. Pada dasarnya 
kesamaan sebagai berikut: (1) belajar 
adalah terjadinya perubahan pada 
individu melakukan belajar; (2) hasil 
belajar adalah  kemampuan individu 
setelah melakukan proses belajar, 
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meliputi belajar kognitif, afektif, dan 
psikomotor. 

Menurut Romiszowski, hasil 
belajar diperoleh siswa setelah 
mengalami proses pembelajaran, baik 
dalam bentuk pengetahuan maupun 
keterampilan. Pengetahuan yang 
dimaksud berkaitan dengan informasi 
yang tersimpan dalam pikiran, 
sedangkan keterampilan berkaitan 
dengan aksi dan reaksi yang dilakukan 
seseorang dalam mencapai suatu tujuan.  
Di pihak lain Leslei menjelaskan bahwa 
dalam proses pendidikan, hasil belajar 
adalah seluruh kecakapan yang dicapai 
melalui proses belajar mengajar yang 
dinyatakan dengan angka-angka atau 
nilai-nilai yang diukur dengan tes hasil 
belajar.  

 Berdasarkan pendapat-
pendapat para ahli di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa: Hasil belajar adalah 
tingkat penguasaan yang dicapai oleh 
siswa terhadap suatu atau beberapa tugas 
belajar mengikuti proses belajar dan 
pengalaman pada periode tertentu. 

d) Permainan Bolavoli 
Permainan bola voli merupakan 

cabang olahraga beregu yang dimainkan 
oleh dua regu, masing-masing regu 
terdiri dari 6 (enam) orang pemain. 
Lapangan bola voli berbentuk persegi 
panjang dengan ukuran  9 x 18 meter, 
dengan daerah servis dapat dilakukan di 
sepanjang belakang garis akhir. Ukuran 
jaring adalah 2,43 meter untuk pemain 
putera, dan 2,24 meter untuk puteri.  

Cara bermain dalam cabang 
olahraga bola voli menggunakan sistem 
rally point, yaitu kedua regu berhak 
skornya bertambah setiap kali regu 
tersebut memenangkan suatu kejadian 

dalam permainan. Akan tetapi, sistem 
servisnya tetap sebagaimana biasanya, 
bergantian, bergantung pada kemampuan 
setiap regu memenangkan permainan 
dalam satu kejadian permainan. Batas 
akhir skor setiap regu untuk 
memenangkan permainan adalah 25 
sampai terjadi selisih 2 skor, bila terjadi 
kesamaan pada skor 23 untuk permainan 
set ke-l sampai dengan set ke-4. Pada set 
ke-5 selisih batas akhir skor adalah 15, 
ditambah selisih 2 skor bila terjadi 
kesamaan skor pada angka 13 dan 
berakhir pada angka 17. Permainan bola 
voli memiliki teknik dasar sebagai 
berikut; (1) servis, (2) passing, (3) 
umpan, (4) spike, (5) block, dan (6) 
receive.  

Menurut Amung Ma’mun, 
bahwa; 1) Servis memiliki fungsi untuk 
mengawali permainan, 2) passing, 
memiliki fungsi untuk menerima/ 
memainkan bola yang datang dari daerah 
lawan atau teman seregu, 3) umpan, 
memiliki fungsi untuk menyajikan bola 
kepada teman seregu sesuai dengan 
keinginannya, 4) spike, memiliki fungsi 
untuk melakukan serangan ke daerah 
lawan, sehingga bola yang akan 
diseberangkan ke daerah lawan tersebut 
dapat mematikan minimal menyulitkan 
lawan dalam memainkan bola dengan 
sempurna, 5) bendungan atau block, 
memiliki fungsi untuk menghadang 
serangan lawan dari dekat jaring 
sekaligus sebagai serangan balik ke 
pihak lawan, 6) receive, memiliki fungsi 
untuk menjaga bola menyentuh lantai.   

e) Passing Atas Bolavoli 
 Menurut buku bola voli 

yang diadakan oleh Kementerian Negara 
Pemuda dan olahraga, menjelaskan 
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bahwa: Untuk passing atas baik untuk 
umpan maupun passing biasa, kaki-kaki 
pemain harus mengangkang dengan kaki 
kanan agak sedikit lebih ke depan 
daripada kaki kiri,  lutut pemain harus 
agak ditekuk, dengan berat badan 
diarahkan kebola kaki.  

Setelah memperkirakan posisi 
siap untuk memainkan bola, pemain 
akan melengkungkan kedua tangan di 
atas dahi berbentuk bola yang dibentuk 
dengan ibu jari dan jari telunjuk. 
Pergelangan tangan dimiringkan ke 
belakang, dan jari-jari direntangkan dan 
dikendurkan empat sampai delapan inci 
dari dahi seolah-olah sedang memegang 
sebuah bola voli. Pemain menyentuh 
bola di atas dahi dengan menggunakan 
jari-jarinya, Kemudian pemain 
mengangkat kedua bahu ke arah sasaran 
sebelum menerima bola untuk 
membantu meyakinkan bahwa bola akan 
mengarah ke sasaran yang dimaksud. 
Ketika kontak terjadi, pemain 
mengulurkan lengan dan kaki naik ke 
atas, sambil memindahkan berat badan 
ke arah sasaran.   

Berdasarkan penjelasan para ahli 
diatas Hasil Belajar Bola voli adalah 
tingkat penguasaan yang dicapai oleh 
siswa terhadap suatu atau beberapa tugas 
belajar mengikuti proses belajar dalam 
mempelajari cabang olahraga bola voli 
dengan pengalaman pada periode 
tertentu. 

 
2. Gaya Mengajar 
Gaya mengajar adalah 

kemampuan menggunakan berbagai 
metode atau cara untuk menyiasati 
sistem pengajaran sehingga tujuan 
proses belajar mengajar dapat tercapai 

dengan efektif dan efisien. Supandi 
mengemukakan bahwa metode belajar 
mengajar adalah prosedur atau operasi 
untuk mencapai suatu tujuan. Hubungan 
antara sesuatu jenis metode proses 
belajar-mengajar dengan tujuan proses 
tersebut sangat signifikan. Oleh karena 
itu, kegiatan yang paling strategis dalam 
proses belajar-mengajar adalah 
pemilihan dan penetapan metode 
pembelajaran sebelum proses tersebut 
dilaksanakan.  Lutan mendefinisikan 
metode mengajar sebagai suatu cara 
untuk melangsungkan proses belajar-
mengajar sehingga tujuan dapat tercapai.  
Hal senada dikemukakan  Surakhmad 
bahwa metode mengajar adalah cara 
yang di dalam fungsinya merupakan alat 
untuk mencapai suatu tujuan.  Disisi lain 
Mosston mengemukakan sebelas gaya 
mengajar, sebagai berikut: (1) gaya 
komando (the command style), (2) gaya 
latihan (the practice style), (3) gaya 
resiprokal (reciprocal style), (4) gaya 
periksa diri (the self-eheck style), (5) 
gaya Inklusi  (the inclusion style), (6) 
gaya penemuan terpimpin (the guided 
discovery style), (7) gaya penemuan 
konvergen (the convergent discovery 
style), (8) gaya produk divergen (the 
divergent production style), (9) gaya 
program individual (the individual 
program-learner design style), (10) gaya 
inisiatif siswa (the learner initiated 
style), (11) gaya mengajar sendiri/diri 
(the self-teaching style).   

 
a) Gaya Mengajar 

Komando  
Gaya mengajar komando adalah 

salah satu bentuk strategi belajar-
mengajar dalam pendidikan jasmani 
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dengan berorientasi atau berpusat pada 
guru, sedangkan siswa merupakan objek 
belajar.  “The command style is 
characterized by the teacher making all 
the decisions in the anatomy of the style. 
That means that the role of the teachers 
is to make all decisions in the pre-impact 
set, the impact set and the post-impact  
set.  Supandi mengemukakan bahwa 
metode komando adalah metode yang 
sepenuhnya didominisasi oleh guru.  
Sedangkan Lutan mengartikan bahwa 
gaya komando adalah pendekatan 
mengajar yang paling bergantung pada 
guru.  Di pihak lain Husdarta dkk 
mengemukakan bahwa gaya ini 
bertujuan mengarahkan siswa dalam 
melakukan tugas gerak secara akurat dan 
dalam waktu yang singkat.   

Dengan demikian dapat ditarik 
kesimpulan bahwa di dalam metode 
komando guru yang membuat segala 
keputusan tentang bentuk, tempo, urutan, 
intensitas, penilaian, dan tujuan proses 
belajar mengajar untuk setiap 
pembelajaran. Guru sepenuhnya 
bertanggung jawab dan berinisiatif 
terhadap pengajaran dan memantau 
kemajuan belajar siswa.  

Lutan mengemukakan bahwa 
metode komando termasuk dalam teori 
belajar stimulus-respons (S-R). Gaya 
mengajar ini dipakai bila: 1) Ingin 
mengajarkan keterampilan khas atau 
hasil yang khas pula. 2) Menangani kelas 
yang sukar dikendalikan karena kurang 
disiplin. 3) Ingin mencapai kemajuan 
yang lebih cepat. 4) Sekelompok anak 
memerlukan bantuan khusus untuk 
perbaikan.  Sedangkan Supandi 
menjelaskan bahwa penerapan metode 
komando dalam pengajaran olahraga 

sangat efektif bila ingin membina 
keseragaman dan keserentakan gerakan 
sesuai dengan bentuk yang diinginkan 
guru, mempertinggi disiplin dan 
kepatuhan.   

Di lain pihak Husdarta, dkk 
mengemukakan bahwa Peranan guru 
dalam pengajaran gaya komando adalah: 
1) Membuat segala keputusan dalam 
pembelajaran. 2) Membuat semua 
keputusan yang terkait dengan: mata 
pelajaran, susunan pelaksanaan tugas, 
memulai dan mengakhiri waktu 
pelaksanan, interval, dan mengklarifikasi 
berbagai pertanyaan siswa. 3) Memberi 
umpan balik kepada siswa mengenai 
peran guru dan materi.   

Keuntungan metode mengajar 
dengan gaya komando antara lain: 1) 
Sangat efektif bila ingin membina 
keseragaman dan keserentakkan gerakan 
sesuai dengan bentuk yang diinginkan 
guru. 2) Mempertinggi kedisiplinan dan 
kepatuhan. 3) Tidak terlalu menuntut 
pengetahuan yang banyak dari bahan 
ajarnya. 4) Pengontrolan laju informasi 
sepenuhnya dikuasai guru dan 
pemakaian waktu tergolong efisien.  

Kelemahan yang menonjol dari 
metode mengajar gaya komando antara 
lain: 1) Siswa sering kehilangan 
kemandiriannya. 2) Sangat bergantung 
pada guru dan menurunkan daya 
kreasinya. 3) Penggunaan alat 
pembelajaran tidak efisien karena tidak 
dapat bergiliran. 4) Bisa menimbulkan 
salah ajar yang sukar diperbaiki atau 
bahkan tidak disadari pada guru karena 
terlalu sibuk memberikan aba-aba. 5) 
Modifikasi atau variasi gerakan atau 
bahan ajar yang mungkin timbul dalam 
proses balajar-mengajar menjadi tidak 
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muncul karena tersisihkan oleh aba-aba 
guru. 

b) Gaya Mengajar Latihan  
Latihan menurut Harsono adalah 

proses yang sistematis dari berlatih atau 
bekerja.  Bompa memberi batasan 
latihan adalah aktivitas olahraga yang 
sistematis dalam waktu yang lama, 
ditingkatkan secara progresif dan 
individual yang mengarah kepada ciri-
ciri fungsi fisiologis dan psikologis 
untuk mencapai sasaran yang telah 
ditentukan.  Senada dengan pendapat itu, 
latihan adalah proses ulang dengan kian 
hari kian meningkat jumlah beban 
latihan atau pekerjaannya.  

Gaya mengajar latihan 
merupakan salah satu model pengajaran 
yang cocok diterapkan pada 
pembelajaran gerak, karena memiliki 
keunggulan sebagai berikut: (1) guru 
akan mempunvai peluang untuk 
mengajar dalam jumlah siswa yang 
banyak sekaligus, (2) siswa belajar untuk 
bisa bekerja secara mandiri, (3) siswa 
mempelajari atas keputusan yang sesuai 
dengan ketentuan yang ada, (4) siswa 
belajar mengenai keterbatasan waktu, (5) 
siswa bisa belajar mengenai sasaran 
yang harus dicapai dengan 
melaksanakan tugas-tugas tertentu, (6) 
siswa memiliki kesempatan untuk 
meningkatkan interaksi individual 
dengan setiap siswa.  

Ciri utama dari gaya mengajar 
latihan adalah selama pertemuan 
berlangsung ada beberapa keputusan 
yang dipindahkan dari guru kepada 
siswa. Pemindahan tersebut memberi 
peranan dan perangkat tanggung jawab 
baru kepada siswa. Setiap siswa 
mempunyai kesempatan untuk 

menentukan ketentuan yang ada, 
mengenai: (1) sikap (postur), (2) tempat, 
(3) urutan pelaksanaan tugas, (4) waktu 
untuk memulai tugas, (5) kecepatan dan 
irama, (6) waktu berhenti, (7) waktu sela 
diantara tugas-tugas, (8) memprakarsai 
pertanyaan-pertanyaan, (9) cukup untuk 
melakukan latihan secara berulang-
ulang.   

Berdasarkan pernyataan di atas, 
dapat ditarik kesimpulan bahwa latihan 
adalah suatu proses  secara sistematis 
yang mengarah kepada fungsi fisiologis 
dan psikologis untuk mencapai 
pembentukan individu secara 
keseluruhan. Dengan demikian gaya 
mengajar latihan adalah suatu pedoman 
atau model mengajar yang disusun 
secara sistematis dan terprogram dengan 
baik, dilakukan secara berurutan dan 
berulang-ulang untuk meningkatkan 
fungsi fisiologis dan psikologis serta 
keterampilan gerak. 

Menurut teori Guther yang 
dikutip oleh Rusli Lutan, drill itu 
berguna untuk memperlancar siswa 
melakukan lebih banyak jumlah respons 
yang tepat dan benar. Dikatakan bahwa: 
keterampilan diperoleh melalui 
pengulangan. Penguasaan; "suatu 
keterampilan”, atau pemantapan 
keterampilan baru akan diperoleh 
melalui repetisi dimana setiap fase 
latihan mengembangkan kekompakkan 
kaitan stimulus-respons.     

Sasaran berhubungan dengan 
tugas penampilan adalah: (1) berlatih 
tugas-tugas telah diberikan sebagaimana 
yang telah didemonstrasikan dan 
dijelaskan, (2) 
memperagakan/mendemonstrasikan 
tugas penampilan diberikan, (3) lamanya 
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waktu berkaitan dengan kecakapan 
penampilan, (4) memiliki pengalaman 
dan pengetahuan tentang hasil (balikan) 
diberikan guru dalam berbagai bentuk. 

Anatomi gaya latihan 
digambarkan Mosston dalam tabel  
dibawah ini.  
 

Anatomi gaya latihan 
 

 B 
Pra Pertemuan 
Selama Pertemuan 
Pasca Pertemuan 

(D) 
(M) 
(D) 

 

Keterangan:   
B : gaya latihan 
D : guru 
M : siswa 

 

Sesuai dengan anatomi tersebut diatas, 
maka peran guru  dan siswa dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 

1) Sebelum pertemuan (D) : Guru 
menjelaskan desain  lembar tugas yang 
harus dilakukan siswa dan bagaimana 
cara melakukannya dengan berfokus 
pada tugas. 

2) Selama pertemuan berlangsung 
(M) : (1) siswa menerima tugas, (2) 
siswa membuat keputusan mengenai: 
sikap/postur, tempat, urutan pelaksanaan 
tugas, waktu untuk memulai tugas, 
waktu berhenti, kecepatan dan irama, 
waktu sela diantara tugas-tugas, 
memprakarsai pertanyaan-pertanyaan. 
Sedangkan guru hanya mengawasi 
pelaksanaan tugas oleh siswa, dan 
mengamati kesulitan ataupun kendala 
yang dihadapi oleh siswa. 

3) Pasca pertemuan (D): Guru 
memberi umpan balik kepada seluruh 
siswa. 

Berdasarkan uraian di atas maka 
keuntungan menggunakan gaya 
mengajar latihan (practice style) dalam 
belajar materi passing atas bolavoli 
adalah: 1) Materi pelajaran disajikan 
bagian perbagian secara berurutan. 2) 
Setiap bagian materi diajarkan terlebih 
dahulu diperagakan oleh guru dalam 
melakukannya sehingga memudahkan 
siswa untuk belajar. 3) Pengajaran dapat 
dilakukan secara kelompok mencakup 
banyak siswa sekaligus. 4) Waktu 
dipergunakan dalam belajar akan lebih 
efisien walaupun materi pembelajaran 
diajarkan dalam jumlah yang banyak. 5) 
Memupuk rasa kebersamaan dalam 
belajar sehingga akan meningkatkan 
motivasi belajar siswa. 6) Umpan balik 
dilakukan secara kelompok. 

Sedangkan kelemahan gaya mengajar 
latihan ini adalah: 1) Sulit mengontrol 
bagi siswa berkemampuan kurang. 2) 
Kreativitas siswa kurang berkembang 
karena setiap materi pembelajaran yang 
diajarkan gerakannya harus sama dengan 
yang dicontohkan oleh guru.  

Motivasi Belajar 

a) Motivasi 

Sehubungan dengan motivasi, Gagne 
mengatakan bahwa manusia sejak lahir 
telah membawa motif-motif tertentu. 
Dengan motif itu individu berusaha 
untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya terutama untuk 
kelangsungan hidupnya.  Ini berarti ada 
motif yang bersifat alamiah (natural 
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motives) yang telah ada sejak lahir. 
Dalam perkembangan selanjutnya 
individu memenuhi kebutuhan-
kebutuhan yang manifestasinya dibatasi 
dan dipengaruhi lingkungan (sosial), 
pengalaman, dan karena itu ada motif-
motif  alami dan motif-motif yang 
dipelajari, atau ahli lainnya 
mengistilahkan motif  biologis dan motif 
psikologis.     

Motif itu pada saat-saat tertentu 
akan menjadi aktif. Motif akan menjadi 
aktif  bila kebutuhan untuk mencapai 
tujuan sangat dirasakan. Motif atau daya 
penggerak dan penguat perilaku yang 
menjadi aktif ini dinamakan motivasi. 
Mc. Donald, mengatakan bahwa 
motivasi adalah suatu perubahan energi 
di dalam pribadi seseorang yang ditandai 
dengan adanya afektif (perasaan) dan 
reaksi untuk mencapai tujuan.  Karena 
seseorang mempunyai tujuan tertentu 
dari aktivitasnya, maka ia mempunyai 
motivasi yang kuat untuk mencapainya 
dengan segala upaya yang dapat 
dilakukan untuk mencapainya. James O. 
Whittaker, dalam Soemanto memberikan 
pengertian secara umum bahwa motivasi 
adalah kondisi-kondisi atau keadaan 
yang mengaktifkan atau memberi 
dorongan kepada mahluk untuk 
bertingkah laku mencapai tujuan yang 
ditimbulkan oleh motivasi tersebut.  

Pengertian motivasi berasal dari 
bahasa latin yaitu “movere” yang 
diartikan sebagai “menggerakkan” dan 
dalam bahasa Inggris bersumber dari 
kata “to move” yang bila dihubungkan 
dengan tingkah laku manusia dapat 
berarti sesuatu yang menggerakkan 

timbulnya perilaku.  Thomas L.Good, 
dkk menjelaskan bahwa: Motivasi 
adalah salah satu aspek psikis selain 
persepsi, belajar dan kepribadian, yang 
banyak dikaitkan dengan perilaku 
manusia.   Disisi lain Muhibbin 
mengemukakan bahwa: Motivasi 
merupakan faktor-faktor yang 
mendorong seseorang untuk bertindak 
atau berperilaku. Kecenderungan 
memilih dan mempertahankan perilaku 
sampai tujuan tercapai.  Definisi yang 
identik dengan kedua pengertian 
motivasi di atas, di kemukakan oleh 
Singer yang menjelaskan, bahwa studi 
tentang motivasi adalah untuk menjawab 
pertanyaan : Apa yang menyebabkan 
seseorang melakukan sesuatu aksi? Apa 
yang menyebabkan seseorang bergerak 
ke arah tujuan tertentu? Apa yang 
menyebabkan seseorang berusaha keras 
untuk mencapai tujuan itu?  Lebih lanjut 
Singer menyatakan bahwa: Tinggi 
rendahnya motivasi menentukan pilihan 
untuk dilakukan, bagaimana intensitas ia 
melakukan, dan bagaimana kuat usaha 
dia melakukannya atau bagaimana 
tingkat kinerjanya setiap waktu.                                          

Dari pengertian motivasi yang 
telah dikemukakan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa istilah motivasi 
mengacu pada sebab atau mengapa dari 
tingkah laku, yang berarti untuk 
mengetahui motivasi seseorang harus 
mencari penyebab atau alasan yang 
menyebabkan dia berperilaku atau 
melakukan aktivitas.  

Definisi yang menyatakan 
motivasi sebagai faktor internal yang 
menguatkan dan mengarahkan perilaku 
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seperti di atas, berasumsi bahwa 
seseorang yang dimotivasi akan terjun 
dalam suatu aktivitas secara lebih giat 
dan lebih efisien dari pada yang tanpa 
dimotivasi. Selain menguatkan perilaku, 
motivasi cenderung mengarahkan 
perilaku, seperti orang yang lapar 
dimotivasi untuk mencari makanan 
untuk dimakan; orang yang kesakitan 
dimotivasi untuk melepaskan diri dari 
rangsangan yang menyakitkan. 

Fungsi motivasi adalah: 1) 
Motivasi merupakan sarana untuk 
menerangkan perilaku seseorang. Fungsi 
inilah yang menyebabkan motivasi 
dianggap sebagai “mengapa dari tingkah 
laku” (why of behavior). 2) Motivasi 
sebagai sarana untuk memprediksi 
perilaku. Dengan mengetahui motivasi 
seseorang, dapat diprediksi atau 
diperkirakan kemungkinan apa yang 
akan dilakukan seseorang dalam suatu 
kondisi tertentu. 3) Motivasi berfungsi 
sebagai pengarah perilaku. Individu 
tidak akan bertindak sembarangan atau 
tanpa tujuan, melainkan mencari penguat 
dan kepuasan untuk apa mereka lakukan. 
Motivasi menjadi pengarah perilaku 
untuk memuaskan kebutuhan sebagai 
sumber dari tujuan. 4) Memotivasi 
sebagai penentu intensitas perilaku. 
Perilaku yang dilaksanakan dengan 
motivasi yang kuat, menjadi lebih 
intensif dan dapat berlangsung lebih 
lama daripada perilaku yang kurang 
termotivasi. 

Need theory (teori kebutuhan) 
disampaikan Maslow, bahwa individu-
individu bergerak oleh kebutuhan 
bawaan dan tekanan intrinsik serta  

bukan oleh hadiah atau hukuman 
ekstrinsik . Abdul majid menyampaikan 
bahwa motivasi menjadikan pendorong 
kegiatan individu untuk mencapai 
tujuan, dorongan tersebut dapat 
terbentuk dari tenaga-tenaga yang 
berasal dari diri individu (berupa 
kebutuhan dan keinginan) dan dari luar 
individu tersebut  (seperti tekanan 
lingkungan) . Bandura menyampaikan 
bahwa motivasi merupakan hasil dari 
produk dua hal yaitu; ekspektasi 
peluangnya individu untuk mencapai 
tujuan dan seberapa besar kepuasan yang 
akan didapat jika tujuan tersebut tercapai 
. 

Berdasarkan pada beberapa definisi dan 
fungsi motivasi yang telah diuraikan 
sebelumnya dan bila dihubungkan 
dengan pembelajaran keterampilan 
gerak, maka motivasi adalah keseluruhan 
penggerak yang menimbulkan individu 
untuk memilih dan berlatih olahraga, 
mengarahkan dan menguatkan ia 
berlatih, melanjutkan latihan secara terus 
menerus untuk mencapai suatu tujuan 
untuk kesehatan, rekreasi atau prestasi.  

b) Motivasi Belajar 

Menurut Mc. Donald dalam bukunya 
Sardiman A.M, motivasi adalah 
perubahan energi dalm diri seseorang 
yang ditandai dengan munculnya 
“feeling” dan didahului dengan 
tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari 
pengertian yang dikemukakan ini 
mengandung tiga elemen penting: (1) 
motivasi itu mengawali terjadinya 
perubahan energi pada diri setiap 
individu manusia. Perkembangan 
motivasi akan membawa beberapa 
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perubahan energi di dalam sistem 
“neurophysiological” yang ada pada 
organisme manusia; (2) motivasi 
ditandai dengan munculnya, 
rasa/”feeling”, afeksi seseorang. Dalam 
hal ini motivasi relevan dengan 
persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan 
emosi yang dapat menentukan tingkah-
laku manusia; (3) motivasi akan 
dirangsang karena adanya tujuan. Jadi 
motivasi dalam hal ini sebenarnya 
merupakan respons dari suatu aksi, yakni 
tujuan. Motivasi memang muncul dari 
dalam diri manusia, tetapi 
kemunculannya karena terangsang 
terdorong oleh adanya unsur lain, dalam 
hal ini adanya tujuan.  

Menurut Mc Clelland, bahwa 
seseorang mempunyai motivasi untuk 
bekerja karena adanya kebutuhan untuk 
berprestasi.  Motivasi ini merupakan 
fungsi dari tiga variabel, yaitu (1) 
kebutuhan untuk berhasil (the need to 
achieve), (2) kemungkinan sukses (the 
probability of success), dan (3) persepsi 
tentang nilai tugas tersebut (perception 
of the outcome). Kemudian Thomas M. 
Risk dalam Ahmad Rohani, memberikan 
pengertian bahwa motivasi adalah usaha 
yang disadari oleh pihak guru untuk 
menimbulkan motif-motif pada diri 
peserta didik/pelajar yang menunjang 
kegiatan ke arah tujuan-tujuan belajar.  

Berdasarkan pendapat diatas 
maka motivasi dapat juga dikatakan 
serangkaian usaha untuk menyediakan 
kondisi-kondisi tertentu, sehingga 
seseorang mau dan ingin melakukan 
sesuatu. Jadi  motivasi itu dapat 
dirangsang oleh faktor dari luar akan 

tetapi motivasi itu adalah timbul di 
dalam diri seseorang. 

Motivasi belajar adalah 
merupakan faktor psikis yang bersifat 
non-intelektual. Peranannya yang khas 
adalah dalam hal penumbuhan gairah, 
merasa senang dan semangat untuk 
belajar. Siswa yang mempunyai motivasi 
kuat, akan mempunyai banyak energi 
untuk melakukan kegiatan belajar.  

Persoalan motivasi ini, dapat juga 
dikaitkan dengan persoalan minat. Minat 
diartikan sebagai suatu kondisi yang 
terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri 
atau arti sementara situasi yang 
dihubungkan dengan keinginan-
keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya 
sendiri. Oleh karena itu, apa yang dilihat 
seseorang sudah tentu akan 
membangkitkan minatnya sejauh apa 
yang dilihat itu mempunyai hubungan 
dengan kepentingan sendiri. Hal ini 
menunjukan bahwa minat merupakan 
kecenderungan jiwa seseorang kepada 
orang lain (biasanya disertai dengan 
perasaan senang), karena itu merasa ada 
kepentingan dengan sesuatu itu. 

Motivasi dapat dilihat dari sisi 
instrinsik dan ekstrinstik antara lain: 
motivasi Instrinsik adalah motif-motif 
yang menjadi aktif atau berfungsinya 
tidak perlu dirancang dari luar, karena 
dalam diri setiap individu sudah ada 
dorongan untuk melakukan sesuatu. 
Kemudian kalau dilihat dari segi tujuan 
kegiatan yang dilakukannya (misalnya 
kegiatan belajar), maka yang dimaksud 
dengan motivasi instrinsik ini adalah 
ingin mencapai tujuan yang terkandung 
di dalam perbuatan belajar itu sendiri.  
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Motivasi instrinsik dapat juga 
dikatakan sebagai bentuk motivasi yang 
di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan 
diteruskan berdasarkan suatu dorongan 
dari dalam diri dan secara mutlak 
berkaitan dengan aktivitas belajarnya.  

Motivasi ekstrinsik adalah motif-
motif yang aktif dan berfungsinya karena 
adanya perangsang dari luar. Jadi kalau 
dilihat dari segi tujuan kegiatan yang 
dilakukannya, tidak secara langsung 
bergayut dengan esensi apa yang 
dilakukannya itu. Oleh karena itu, 
motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan 
sebagai bentuk motivasi yang di 
dalamnya aktivitas belajar dimulai dan 
diteruskan berdasarkan dorongan dari 
luar yang tidak secara mutlak berkaitan 
dengan aktivitas belajar. 

Berdasarkan pendapat diatas 
maka, rumusan motivasi belajar dalam 
penelitian ini adalah motivasi instrinsik 
dan ekstrinsik sangat diperlukan dalam 
kegiatan belajar-mengajar. Dengan 
motivasi, pelajar dapat mengembangkan 
aktivititas dan inisiatif, dapat 
mengarahkan dan memelihara ketekunan 
dalam melakukan kegiatan belajar. 

Dimensi dan indikator pada 
motivasi belajar adalah (1). Dimensi 
minat; (2). Dimensi dorongan; (3). 
Dimensi keinginan; dan (3). Dimensi 
tujuan. Penjabaran dimensi dan indikator 
pada butir-butir pernyataan dapat dilihat 
pada tabel kisi-kisi di atas. 

Berdasarkan kajian teoritis yang 
telah dikemukakan, maka kerangka 
berfikir dapat disusun sebagai berikut:  

Perbedaan pengaruh antara  gaya  
mengajar  komando  dan   gaya   
mengajar latihan terhadap hasil 
belajar passing atas bolavoli secara 
keseluruhan. 

Cara melakukan teknik passing 
atas adalah jari-jari tangan terbuka lebar 
dan kedua tangan membentuk mangkuk 
hampir saling berhadapan. Sebelum 
menyentuh bola, lutut sedikit di tekuk 
hingga tangan berada di muka setinggi 
hidung. Sudut antara siku dan badan ± 
45 derajat. Bola disentuhnya dengan cara 
meluruskan kedua kaki dan lengan. 
Sikap pergelangan tangan dan jari-jari 
tidak berubah. Artinya pelaksanaan 
proses gerak passing atas bolavoli 
memerlukan  gerakan yang terkoordinir. 
Proses gerak tersebut dapat dilakukan 
dengan sempurna, jika materi 
pembelajaran disajikan melalui bagian 
perbagian atau dari yang mudah ke yang 
sukar, sehingga terbentuklah koordinasi 
gerakan teknik passing atas bolavoli. 

Penyajian materi seperti ini 
terlihat pada gaya mengajar latihan, 
sedangkan di dalam gaya mengajar 
komando guru yang membuat segala 
keputusan tentang bentuk, tempo, urutan, 
intensitas, penilaian, dan tujuan proses 
belajar mengajar untuk setiap 
pembelajaran. Guru sepenuhnya 
bertanggung jawab dan berinisiatif 
terhadap pengajaran dan memantau 
kemajuan belajar siswa.  

Dengan demikian jika ada dua 
kelompok siswa  diberikan materi 
pembelajaran passing atas bolavoli, 
kelompok A di ajar dengan 
menggunakan gaya mengajar komando 
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dan kelompok B di ajar dengan 
menggunakan gaya mengajar latihan, 
kiranya dapat diduga bahwa secara 
keseluruhan siswa yang di ajar dengan 
menggunakan gaya mengajar latihan 
akan lebih baik hasil belajar passing atas 
bolavolinya jika dibandingkan dengan 
siswa yang diajar dengan menggunakan 
gaya mengajar komando. 

Perbedaan pengaruh antara  gaya  
mengajar  komando  dan   gaya    
mengajar latihan terhadap hasil 
belajar passing atas bolavoli bagi 
siswa yang memiliki motivasi tinggi. 

Siswa yang memiliki motivasi 
tinggi yakin akan kemampuannya untuk 
mengatasi masalah dengan berbagai 
kemampuannya dan merasa setara 
dengan orang lain. Hal inilah yang 
menyebabkan siswa yang memiliki 
motivasi tinggi, memiliki kemampuan 
dan kepercayaan diri untuk berprestasi. 
Hal ini didukung oleh penggunaan 
strategi pembelajaran gaya latihan yang 
mengedepankan aktivitas siswa dalam 
keseluruhan proses pembelajaran. Siswa 
diberi kesempatan untuk 
mengembangkan seluruh potensi yang 
dimiliki dan menyelesaikan sendiri 
permasalahan yang dihadapinya.   

Di dalam metode komando guru 
yang membuat segala keputusan tentang 
bentuk, tempo, urutan, intensitas, 
penilaian, dan tujuan proses belajar 
mengajar untuk setiap pembelajaran. 
Guru sepenuhnya bertanggung jawab 
dan berinisiatif terhadap pengajaran dan 
memantau kemajuan belajar siswa. 
Dengan demikian siswa yang memiliki 
motivasi tinggi merasa jenuh dan tidak 

dapat berkreasi dalam penerapan gaya 
mengajar seperti ini.  

Di lain pihak penerapan gaya 
mengajar latihan dalam penyajian materi 
passing atas bolavoli adalah: 1) Materi 
pelajaran disajikan bagian perbagian 
secara berurutan; 2) Setiap bagian materi 
diajarkan terlebih dahulu diperagakan 
oleh guru dalam melakukannya sehingga 
memudahkan siswa untuk belajar; 3) 
Pengajaran dapat dilakukan secara 
kelompok mencakup banyak siswa 
sekaligus; 4) Waktu dipergunakan dalam 
belajar akan lebih efisien walaupun 
materi pembelajaran diajarkan dalam 
jumlah yang banyak; 5) Memupuk rasa 
kebersamaan dalam belajar sehingga 
akan meningkatkan motivasi belajar 
siswa; 6) Umpan balik dilakukan secara 
kelompok. Hal seperti ini membuat 
siswa yang memiliki motivasi tinggi 
akan lebih bergairah dan berkreasi dalam 
proses pembelajaran passing atas 
bolavoli. 

Dengan demikian dapat diduga 
bahwa siswa yang memiliki motivasi 
tinggi, yang di ajar dengan 
menggunakan gaya mengajar latihan 
akan lebih baik hasil belajar passing atas 
bolavolinya jika dibandingkan dengan 
siswa yang diajar dengan menggunakan 
gaya mengajar komando. 

3.  Perbedaan pengaruh antara  gaya  
mengajar  komando  dan   gaya    
mengajar latihan terhadap hasil 
belajar passing atas bolavoli bagi 
siswa yang memiliki motivasi rendah. 

Sedangkan siswa yang memiliki 
konsep diri rendah, berbeda dengan 
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siswa yang memiliki konsep diri tinggi. 
Mereka membutuhkan contoh gerakan 
yang lebih kongkrit yang dapat 
dicontohkan oleh guru, mereka juga 
harus mendapatkan koreksi sesegera 
mungkin dari guru. 

Gaya mengajar komando, dimana guru 
akan mendemonstrasikan teknik gerakan 
(keterampilan passing bola voli) yang 
selanjutnya akan ditiru oleh siswa secara 
bersamaan. Siswa akan melihat contoh 
kongkrit tentang gerakan teknik dasar 
passing bawah dalam bola voli, dan 
siswa akan mendapat koreksi dari guru. 
Dengan demikian siswa yang memiliki 
konsep diri rendah akan mendapatkan 
pembelajaran yang efektif bila 
menggunakan gaya mengajar komando 

Metode komando guru yang 
membuat segala keputusan tentang 
bentuk, tempo, urutan, intensitas, 
penilaian, dan tujuan proses belajar 
mengajar untuk setiap pembelajaran. 
Guru sepenuhnya bertanggung jawab 
dan berinisiatif terhadap pengajaran dan 
memantau kemajuan belajar siswa. 
Dengan demikian siswa yang memiliki 
motivasi rendah merasa tertarik dengan 
penerapan gaya mengajar komando, 
artinya siswa cenderung dapat 
melakukan perintah jika ada komando.  

Penerapan gaya mengajar latihan 
dalam penyajian materi passing atas 
bolavoli adalah: 1) Materi pelajaran 
disajikan bagian perbagian secara 
berurutan; 2) Setiap bagian materi 
diajarkan terlebih dahulu diperagakan 
oleh guru dalam melakukannya sehingga 
memudahkan siswa untuk belajar; 3) 
Pengajaran dapat dilakukan secara 

kelompok mencakup banyak siswa 
sekaligus; 4) Waktu dipergunakan dalam 
belajar akan lebih efisien walaupun 
materi pembelajaran diajarkan dalam 
jumlah yang banyak; 5) Memupuk rasa 
kebersamaan dalam belajar sehingga 
akan meningkatkan motivasi belajar 
siswa; 6) Umpan balik dilakukan secara 
kelompok. Hal seperti ini membuat 
siswa yang memiliki motivasi rendah 
tidak tertarik dan tidak dapat berkreasi, 
cenderung banyak diam dalam proses 
pembelajaran passing atas bolavoli. 

Dengan demikian diduga bahwa 
siswa yang memiliki motivasi rendah, 
yang di ajar dengan menggunakan gaya 
mengajar komando akan lebih baik hasil 
belajar passing atas bolavolinya jika 
dibandingkan dengan siswa yang diajar 
dengan menggunakan gaya mengajar 
latihan.  

4. Interaksi antara gaya 
mengajar dengan motivasi  terhadap 
hasil belajar passing atas bolavoli. 

Gaya mengajar komando dan 
gaya mengajar latihan masing-masing 
memiliki karakteristik pelaksanaan yang 
berbeda. Pada gaya mengajar komando 
pelaksanaannya menekankan pada 
pemberian komando, sehingga semua 
keputusan ada pada guru, sedangkan  
gaya mengajar latihan pelaksanaannya 
menekankan pada pemberian materi 
secara bagian perbagian atau dari yang 
mudah ke yang sukar, sehingga proses 
pembelajaran terasa hidup dan bergairah. 

Gaya mengajar komando lebih 
efektif diterapkan pada siswa yang 
memiliki motivasi rendah, artinya siswa 
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yang memiliki tingkat motivasi rendah 
akan lebih tertarik dan bergairah 
melakukan gerakan-gerakan passing atas 
bolavoli jika mendengar komando dari 
gurunya. Hal ini akan dapat 
meningkatkan motivasi siswa dalam 
melakukan gerakan-gerakan passing atas 
bolavoli.  

Gaya mengajar komando semua 
perangkat keputusan berada pada satu 
komando, yaitu guru. Siswa dituntut 
untuk melakukan semua instruksi atau 
demonstrasi yang dilakukan oleh guru. 
Dalam gaya komando siswa melakukan 
kegiatan belajar sesuai dengan apa yang 
telah dilakukan oleh guru. Semua 
keputusan, baik sebelum, maupun 
setelah pertemuan, berada pada guru, 
dan siswa tidak berperan aktif dan 
kreatif. Setelah pertemuan berlangsung, 
koreksi langsung diberikan oleh guru, 
selain itu sesama siswa saat pengajaran 
berlangsung tidak terjadi komunikasi, 
semua siswa terfokus pada pengajaran. 
Dengan cara ini siswa diharapkan 
mampu melakukan kegiatan secara 
beragam dan penggunaan waktu yang 
efisien. 

Pembelajaran dengan gaya 
mengajar latihan dalam mata pelajaran 
pendidikan jasmani memungkinkan 
siswa untuk belajar dengan aktif, kreatif, 
inovatif, dan mandiri. Banyak hal yang 
dapat dilakukan oleh siswa, sebab 
pembelajaran dengan gaya mengajar 
latihan banyak memberi kesempatan 
kepada siswa untuk dapat berinteraksi 
dengan lingkungan yang tidak hanya 
terbatas oleh ruang kelas. 

Gaya mengajar latihan 
merupakan strategi pembelajaran yang 
lebih memfokuskan kegiatan belajar 
pada siswa baik secara individu, maupun 
kelompok, sehingga selama proses 
pembelajaran terjadi interaksi antara 
siswa. Pada gaya mengajar latihan, 
keputusan-keputusan ada pada guru dan 
siswa. Pada tahap sebelum pertemuan 
(pre-impact) keputusan dan peranan 
berada pada guru, sedangkan selama 
pertemuan (impact) berlangsung, ada 
beberapa keputusan yang berpindah pada 
siswa.  

Gaya mengajar latihan justru 
lebih efektif diterapkan pada siswa yang 
memiliki tingkat motivasi tinggi, artinya 
siswa  yang memiliki motivasi tinggi 
lebih tertarik dalam mempelajari 
gerakan-gerakan yang beraturan, bagian 
perbagian atau dari yang mudah ke yang 
sukar, sehingga menuju pada gerakan 
yang kompleks guna meningkatkan 
teknik passing atas bolavoli.  

Dengan demikian, dapat diduga 
terdapat interaksi antara gaya mengajar 
dengan motivasi terhadap hasil belajar 
passing atas bolavoli.  

Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kajian teori yang relevan 
dengan variabel penelitian ini, maka 
dapat disimpulkan sebagai pengujian 
hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan, hasil belajar 
passing atas bolavoli melalui gaya 
mengajar latihan lebih baik  jika 
dibandingkan dengan gaya mengajar 
komando. 
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2. Bagi siswa yang memiliki tingkat 
motivasi tinggi, hasil belajar passing atas 
bolavoli melalui gaya mengajar latihan 
lebih baik dari pada gaya mengajar 
komando.    

3. Bagi siswa yang memiliki tingkat 
motivasi rendah, hasil belajar passing 
atas bolavoli melalui gaya mengajar 
komando lebih baik dari pada gaya 
mengajar latihan.    

4. Terdapat interaksi antara gaya 
mengajar dengan tingkat motivasi 
terhadap hasil belajar passing atas 
bolavoli. 

Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh gambaran tentang 
perbedaan pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Terdapat dua 
variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu 
gaya mengajar dan motivasi belajar. 
Sebagai variabel terikat adalah hasil 
belajar passing atas bolavoli.  

Secara operasional penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui:  

1. Secara keseluruhan, perbedaan 
hasil  belajar passing atas bolavoli antara 
gaya mengajar komando dan gaya 
mengajar latihan.  

2. Perbedaan hasil belajar passing 
atas bolavolii bagi siswa yang memiliki 
kemampuan motivasi belajar tinggi yang 
diajar dengan gaya mengajar komando 
dan gaya mengajar latihan. 

3. Perbedaan  hasil  belajar   passing  
atas   bolavoli   bagi  siswa  yang  
memiliki motivasi belajar rendah yang 

diajar dengan gaya mengajar komando 
dan gaya mengajar latihan. 

4. Interaksi antara gaya mengajar 
dan motivasi terhadap hasil belajar 
passing atas bolavoli. 

Deskripsi Data 

Penelitian ini terdiri dari tiga 
variabel, yakni variabel terikat, variabel 
bebas, dan variabel atribut. Variabel 
terikat adalah hasil belajar passing atas 
bolavoli yang diperoleh siswa setelah 
mengalami proses belajar. Variabel 
bebas adalah gaya mengajar latihan dan 
gaya mengajar komando. Variabel 
atribut adalah motivasi belajar siswa 
yang terdiri dari motivasi tinggi dan 
motivasi rendah. 

 
Rangkuman Hasil Perhitungan nilai   

dan SD data hasil penelitian 
 

 
Rangkuman Analisis Varians dari 

Perbedaan Hasil Belajar Passing Atas 
antara Gaya Mengajar Latihan dan 

Gaya Mengajar Komando 
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1. Terdapat perbedaan hasil belajar 
passing atas antara kelompok yang diajar 
dengan gaya mengajar komando dengan 
kelompok yang diajar dengan gaya 
mengajar latihan 

Berdasarkan hasil analisis varian 
(ANAVA) pada taraf signifikan α = 
0.05, didapat Fo = 32.383 dan Ft = 4.085 
(lampiran 6 halaman 119). 
Rangkumannya dapat dilihat pada tabel 
17. Dengan demikian Fo 32.383 > Ft  
4.085, sehingga Ho ditolak, dapat 
disimpulkan bahwa secara keseluruhan, 
terdapat perbedaan yang nyata antara 
gaya mengajar komando dengan gaya 
mengajar latihan terhadap hasil belajar 
passing atas.  

Hasil belajar passing atas setelah 
diajar dengan menggunakan gaya 
mengajar komando (  = 30.900, SD = 
6.49) tidak lebih baik dari pada gaya 
mengajar latihan (  = 39.950, SD = 
7.647). Ini berarti hipotesis penelitian 
yang menyatakan bahwa secara 
keseluruhan hasil belajar passing atas 
dengan menggunakan gaya mengajar 
komando tidak lebih baik dibanding 
dengan menggunakan gaya mengajar 
latihan atau dengan kata lain penggunaan 
gaya mengajar latihan lebih baik 
dibanding gaya mengajar komando. 

Perbedaan Kelompok Gaya Mengajar 
Komando dan Gaya Mengajar latihan 

Secara Keseluruhan. 

 

 

 

Keterangan: 

P1 = Kelompok gaya mengajar 
komando secara keseluruhan 

P2 = Kelompok gaya mengajar 
latihan secara keseluruhan. 

Hal ini terbukti berdasarkan hasil uji 
lanjut dalan analisis varian (ANAVA) 
dengan menggunakan uji Tukey yang 
menunjukkan bawa Qo  8.048 >  Qt 
2.023 yang berarti signifikan, hasilnya 
sebagai berikut: 

2. Terdapat perbedaan hasil 
belajar passing atas antara kelompok 
yang diajar dengan gaya mengajar 
komando dengan kelompok yang 
diajar dengan gaya mengajar latihan 
bagi siswa yang memiliki motivasi 
tinggi. 

Gaya mengajar latihan memberikan 
pengaruh yang lebih baik terhadap hasil 
belajar passing atas bolavoli pada 
kelompok yang memiliki motivasi 
belajar tinggi. Hal ini terbukti 
berdasarkan hasil uji lanjut dalam 
analisis varian (ANAVA) dengan 
menggunakan uji Tukey yang hasilnya 
sebagai berikut: 

Perbedaan Kelompok Gaya Mengajar 
Komando dan Gaya Mengajar 

Latihan Pada Motivasi Belajar Tinggi. 

 

Keterangan: 

P3    = Kelompok motivasi belajar tinggi 
dengan gaya mengajar komando 
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P4   =  Kelompok motivasi belajar tinggi 
dengan gaya mengajar latihan 

Kelompok perlakuan motivasi belajar 
tinggi dengan gaya mengajar komando 
(P3) dibanding dengan kelompok 
perlakuan motivasi belajar tinggi dengan 
gaya mengajar latihan (P4), diperoleh 
Qo = 11.570 dan Qt = 2.262. Dengan 
demikian Qo 11.570 > Qt 2.262, 
berdasar data tersebut H0 ditolak, 
sehingga dapat ditafsirkan bahwa 
terdapat perbedaan hasil belajar passing 
atas bolavoli secara nyata antara gaya 
mengajar komando dengan gaya 
mengajar latihan dengan tingkat 
motivasi belajar tinggi.  

Berdasarkan hasil perhitungan, didapat 
nilai rata-rata bahwa siswa yang 
mempunyai motivasi belajar tinggi 
dengan menggunakan gaya mengajar 
komando (  = 28.000, SD = 5.185) tidak 
lebih baik dari pada gaya mengajar 
latihan (  = 46.400, SD = 2.633) dalam 
hasil belajar passing atas bolavoli. 
Dengan demikian hipotesis penelitian 
dinyatakan bahwa motivasi belajar 
tinggi, gaya mengajar latihan lebih baik 
dibanding dengan gaya mengajar 
komando dalam hasil belajar passing 
atas bolavoli.  

3. Tidak terdapat perbedaan 
antara gaya mengajar komando dan 
gaya mengajar latihan terhadap 
belajar passing atas bola voli bagi 
siswa yang memiliki motivasi rendah. 

Gaya mengajar komando memberikan 
pengaruh yang tidak nyata terhadap hasil 
belajar passing atas bolavoli pada 
kelompok yang memiliki motivasi 

belajar rendah. Hal ini terbukti 
berdasarkan hasil uji lanjut dalam 
analisis varian (ANAVA) dengan 
menggunakan uji Tukey. 

Kelompok perlakuan motivasi 
belajar rendah dengan gaya mengajar 
komando (P5) dibanding dengan 
kelompok perlakuan motivasi belajar 
rendah dengan gaya mengajar latihan 
(P6), diperoleh Qo = 0.189 dan Qt = 
2.262. Dengan demikian Qo 0.189 < Qt  
2.262, berdasar data tersebut maka Ho 
diterima, sehingga dapat ditafsirkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan hasil 
belajar passing atas bolavoli secara nyata 
antara gaya mengajar komando dengan 
gaya mengajar latihan dengan tingkat 
motivasi belajar rendah.  

Perbedaan Kelompok Gaya Mengajar 
Komando dan Gaya Mengajar 
Latihan pada Motivasi belajar 

Rendah. 

 

P5 =  Kelompok motivasi belajar rendah 
dengan gaya mengajar komando 
P6 =  Kelompok motivasi belajar rendah 
dengan gaya mengajar latihan 
 

Berdasarkan perhitungan, didapat 
nilai rata-rata siswa yang mempunyai 
motivasi belajar rendah dengan 
menggunakan gaya mengajar komando  (
X  = 33.800) lebih baik dari pada gaya 
mengajar latihan ( X  = 33.500) dalam 
hasil hasil belajar passing atas bola. 
Tetapi jika diuji secara empirik nilai 
rata-rata kedua kelompok gaya mengajar 
tersebut tidak menunjukkan perbedaan 
yang signifikan dengan ditunjukkan 
Qo0.189 < Qt  2.262, sehingga Ho 
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diterima atau tidak terdapat perbedaan 
yang berarti.  

 
1. Terdapat interaksi antara gaya 

mengajar dan motivasi belajar 
terhadap hasil belajar passing atas 
bolavoli. 

Berdasarkan hasil analisis varian 
tentang interaksi antara gaya mengajar 
dan motivasi belajar terhadap hasil 
belajar passing atas bola voli terlihat 
pada tabel perhitungan anava di atas, 
bahwa harga hitung Fo interaksi (FAB) = 
34.566 dan F tabel = 4.085 terlihat 
bahwa fungsi Fo 34.566 > Ft  4.085, 
sehingga Ho ditolak. Kesimpulannya 
bahwa terdapat interaksi antara dua gaya 
mengajar dengan motivasi belajar 
terhadap hasil belajar passing atas 
bolavoli. Dengan kata lain adanya 
kerjasama antara gaya mengajar (gaya 
mengajar komando dan latihan) dan 
motivasi belajar terhadap hasil belajar 
passing atas bolavoli. 

Terujinya interaksi tersebut, 
maka selanjutnya perlu dilakukan uji 
lanjut. Uji lanjut dimaksudkan untuk 
mengetahui tentang: (1) perbedaan hasil 
hasil belajar passing atas bolavoli antara 
gaya mengajar komando dengan gaya 
menagajar latihan bagi kelompok yang 
memiliki motivasi belajar tinggi; (2) 
perbedaan hasil hasil belajar passing atas 
bolavoli antara gaya mengajar komando 
dengan gaya mengajar latihan bagi 
kelompok yang memiliki motivasi 
belajar rendah.  

 
Keterangan : 
** = Sangat signifikan  
*  = Signifikan 
JK = Jumlah kuadrat 
db = Derajat kebebasan 
RJK = Rata-rata jumlah kuadrat 
Fo = Harga F hitung 
Ft = Harga F tabel 

 

Interaksi antara gaya mengajar 
dengan motivasi belajar dalam 
pengaruhnya terhadap hasil belajar 
passing atas bolavoli dapat 
divisualisasikan secara grafis seperti 
terlihat pada gambar dibawah ini. 

 
Rangkuman Hasil Perhitungan Uji 

Tukey 

 
 

Keterangan: 
P1   =Kelompok gaya mengajar komando 
secara keseluruhan. 
P2  =  Kelompok gaya mengajar latihan 
secara keseluruhan. 
P3  =  Kelompok motivasi belajar tinggi 
dengan gaya mengajar komando 
P4  =  Kelompok motivasi belajar tinggi 
dengan gaya mengajar latihan 
P5  =  Kelompok motivasi belajar rendah 
dengan gaya mengajar komando 
P6  =  Kelompok motivasi belajar rendah 
dengan gaya mengajar latihan 
 

Interaksi antara metode latihan dan 
motivasi belajar terhadap hasil 

belajar passing atas bolavoli 

 

A. Kesimpulan 
Penelitian menggunakan metode 

eksperimen yang melibatkan variabel 
bebas, yaitu gaya mengajar dan motivasi 
belajar, sedangkan sebagai variabel 
terikatnya adalah hasil belajar passing 
atas bolavoli. 
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Implikasi 
Berdasarkan temuan dalam 

penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan implikasi pada 
pengembangan gaya mengajar hasil 
belajar passing atas bolavoli. Adapun 
implikasi dari hasil penelitian dapat 
dikemukakan sebagai berikut; 

Hasil temuan dari penelitian yang 
dilakukan sebagaimana dikemukakan 
pada kesimpulan di atas menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh interaksi antara 
gaya mengajar dengan motivasi belajar 
terhadap hasil belajar passing atas 
bolavoli. Atas ditemukannya pengaruh 
interaksi ini, dapat diartikan bahwa 
kedua jenis gaya mengajar dapat 
memberikan pengaruh yang berbeda 
terhadap hasil belajar passing atas 
bolavoli. Apabila dikaitkan dengan 
motivasi belajar. Pada kelompok siswa 
yang memiliki motivasi belajar tinggi 
ternyata gaya mengajar latihan lebih 
baik, sedangkan pada kelompok siswa 
yang memiliki motivasi belajar rendah 
secara statistika tidak terdapat perbedaan 
yang signifikan. Meskipun pada 
kelompok motivasi belajar rendah tidak 
ada perbedaan yang signifikan, rata-rata 
nilai menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan antara kedua gaya mengajar 
tersebut. 
 
Saran 

Memperhatikan kesimpulan hasil 
penelitian dan implikasi temuan-temuan 
yang diuraikan sebelumnya, maka 
disarankan; 

1. Gaya mengajar dan motivasi belajar 
perlu dipahami oleh setiap tenaga 
pendidik/ guru agar dalam mengajar 
dapat menerapkan gaya mengajar yang 
disesuaikan dengan kondisi motivasi 
belajar yang dimiliki siswanya dengan 
karakteristik masing-masing. 

2. Disarankan kepada para tenaga pengajar 
khususnya guru pendidikan jasmani, 
agar dapat mengunakan gaya mengajar 

latihan, dikarenakan memiliki dampak 
yang lebih baik dari pada gaya mengajar 
komando.  

3. Motivasi belajar rendah yang di ajar 
dengan menggunakan gaya mengajar 
komando dan latihan tidak menunjukkan 
perbedaan hasil belajar yang signifikan, 
hal ini menjadikan pemikiran untuk 
mencari gaya mengajar yang lebih tepat 
untuk meningkatkan hasil belajar 
passing atas bolavoli dengan melakukan 
penelitian lebih lanjut. 

4. Perlu diadakan penelitian atau evaluasi 
tentang peran guru baik itu dalam proses 
pembelajaran sampai dengan proses 
penilaian (assessment) agar tujuan 
pembelajaran lebih dapat tercapai secara 
maksimal. 
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PERANAN ORANG TUA PADA PENDIDIKAN  ANAK USIA DINI 
 

Neni Yuhana 
 
 

ABSTRAK 
 
 Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan sesesorang untuk  memiliki 
pengetahuan atau menambah pengetahuan seseorang. Melalui Pendidikanlahkita yang 
tidak mengetahui menjadi mengetahui, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang bodoh 
menjadi pintar. 
 Untuk mendapatkan itu semua memang perlu proses sehingga dengan proses 
tersebut kita bisa mengangkat diri kita menjadi orang yang memiliki pengetahuan atau 
memiliki pengalaman, dalam pengembangan pendidikan tentunya tidak terlepas dari 
peranan orang tua. Orang tua merupakan penjembatan peroleh pendidikan terhadap anak. 
Mulai dari dalam kandungan, peran orang tua sudah bisa kita rasakan dan kita lihat.  Orang 
tua selalu menjaga janin dalam perutnya supaya kelak dia bisa melahirkan dengan baik. 
 Dalam peranan orang tua dalam pendidikan anak ini tentunya  orangtua pun harus 
memahami tujuan pembelajaran yang kelak dia bisa terapkan dalam mendidik anaknya 
kelak, untuk apa anak perlu belajar dan bagaimana proses dari pembelajarannya itu sendiri. 
 
Kata Kunci : Pendidikan Orang Tua terhadap Anak. 
 

ABSTRACT 
 
 Education is a conscious effort done by someone to have knowledge or increase 
one's knowledge. Through Education we who do not know to know, who could not be 
able, the fool to be smart. 
 To get it all is necessary process so that with the process we can lift ourselves 
become people who have knowledge or have experience, in the development of education 
certainly can not be separated from the role of parents. Parents are the bridge of getting 
education for children. Starting from within the womb, the role of parents we can feel and 
see. Parents always keep the fetus in their stomach so that later he can give birth well. 
 In the role of parents in this child's education of course parents must also 
understand the purpose of learning that later he can apply in educating his children 
someday, for what children need to learn and how the process of learning itself. 
 
Keywords: Parent Education to Children. 
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PENDAHULUAN 

Pengertian tujuan pembelajaran 
merujuk pada tulisan Hamzah B. Uno 
(2008) berikut ini dikemukakan 
beberapa pengertian yang dikemukakan 
oleh para ahli.Robert F. Mager 
mengemukakan bahwa tujuan 
pembelajaran adalah perilaku yang 
hendak dicapai atau yang dapat 
dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan 
tingkat kompetensi tertentu.Kemp dan 
David E. Kapel menyebutkan bahwa 
tujuan pembelajaran suatu pernyataan 
yang spesifik yang dinyatakan dalam 
perilaku atau penampilan yang 
diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk 
menggambarkan hasil belajar yang 
diharapkan.Henry Ellington menyatakan 
bahwa tujuan pembelajaran adalah 
pernyataan yang diharapkan dapat 
dicapai sebagai hasil belajar. Oemar 
Hamalik (2005) menyebutkan bahwa 
tujuan pembelajaran adalah suatu 
deskripsi mengenai tingkah laku yang 
diharapkan tercapai oleh siswa setelah 
berlangsung pembelajaran. Sementara 
itu, menurut Standar Proses pada 
Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, 
tujuan pembelajaran menggambarkan 
proses dan hasil belajar yang diharapkan 
dicapai oleh peserta didik sesuai dengan 
kompetensi dasar. Ini berarti 
kemampuan yang dirumuskan dalam 
tujuan pembelajaran mencakup 
kemampuan yang akan dicapai siswa 
selama proses belajar danhasil akhir 
belajar pada suatu kompetensi dasar. 
Meskipun para ahli memberikan 
rumusan tujuan pembelajaran yang 
beragam tapitampaknya menunjuk pada 
esensi yang sama, yaitu: 

 
1. Tujuan pembelajaran adalah 

tercapainya perubahan perilaku 
pada anak setelahmengikuti 
kegiatan  
Pembelajaran 

2.  Tujuan dirumuskan dalam 
bentuk pernyataan atau 
deskripsi yang spesifik. 
 

 Hampir semua orang  dikenai 
pendidikan dan melaksanakan 
pendidikan, sebab pendidikan tidak 
pernah terpisahkan dari kehidupan  
manusia, pendidikan bisa kita lakukan 
mulai dalam  kandungan orang tua 
sampai dia mulai lahir kedunia. Setelah 
anak lahir tentunya orang tua harus lebih 
berperan,  Hal ini dikarenaka anak-anak 
memang harus menerima  pendidikan 
dari orang tuannya , dan manakala anak 
sudah dewasa  dan berkeluarga mereka 
juga harus mendidik anak-anaknya.  
Dalam pendidikan peran orang tua 
benar-benar terasa,  Dalam 
pengembangan pendidikan  orang tua 
harus memahami karakteriktis setiap 
anak yang kita miliki adapun 
karakteristik  anak dapat kita lihat seperti 
:Kemapuan dalam bidang-bidang 
tertentu, sain teknologi komunikasi dan 
sebagainya. 
 
Karakteristik Anak 

- Anak adalah pembelajar yang 
efektip 

- Anak belaja melalui sensorik dan  
panca indera 

- Anak membangun pengetahuan 
sendiri 

- Anak belajarmelalui benda 
kongrik 

- Anak belajar dari lingkungan  
 
 Dengan memahami karakteristik 
tadi tentunya kita bisa memenaganak 
dengan baik, Kalau kita lihat dari 
penegrtian pendidika secara umum nya, 
yaitu pendidikan yang dilakukan 
masyarakat pada umumnya. Pendidikan 
ini sudah ada semenjak  manusia ada 
dimuka bumi. 
 Pada jaman Purba kebanyakan  
manusiamemperlakukan anak-anaknya 
secara insting, suatu sifat pembawaan , 
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demi kelangsungan hidup  keturunannya.  
Inting merupakapembawaan anak sejak 
lahir , suatu sifat yang tidak perlu  
dipelajari  terlebih dahulu.  Yang 
termasuk insting manusia antara lain 
sikap ingin melindungi anak, rasa cinta, 
terhadp  anak, bayi menangis, keampuan 
menyusu  air susu ibu, dan merasakan 
kehangatan dekapan ibu, merupak suat 
proses pembelajaran yang dirasan anak 
padasaat usiadini. 
 Mendidik  Secara insting segera 
diikuti oleh pendidikan  yang bersumber  
dari pikiran pengalaman.  Manusia  
menciptakan cara mendidik karena  
perkembangan pikirannya.  Demikianlah 
makin lama semakin banyak  ragam cara  
mendidik orang tua terhadp anak-
anaknya,   Untuk itu  harus lah 
diperhatikan oleh orang tua  dalam 
menyiapkan pendidikan anak-anaknya. 
 Dalam hal ini ada beberapa 
konsep  dalam merencanakan pendidikan 
terhadap anaknya; 
 
HARUS DIPERHATIKAN DALAM 
PENYUSUNAN RENCANA 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
o Rencana pembelajaran harus sesuai 

dengan indikator perkembangan anak 
o Rencana pembelajaran harus 

mengembangkan semua aspek 
perkembangan 

o Rencana pembelajaran harus memuat 
rencana kegiatan yang membolehkan 
anak berekplorasi dan berkreasi 
sesuai dengan kebutuhan 
perkembangannya 

o Rencana pembelajaran harus bersifat 
rasional, dapat dilaksanakan, dengan 
didukung oleh bahan dan alat yang 
dapat dimainkan anak 

o Rencana pembelajaran dapat 
dibungkus oleh tema sebagai topik 
bahasan 

 
 Kegiatan pembelajaran dapat 
dilakukan dalam bentuk proyek yang 

dilaksanakan dalam sentral input dan 
proses.  
 Tahap awal dalam peranan orang 
tua terhadap pendidikan anak adalah 
agama dan moral, kemampuan yang 
perlu dikembangkan dalam hal ini 
bagaimana orang tua mampu 
memberikan nilai dan kesopanan 
terhadap anaklam kandungan tahap 
penerapan awal tentunya sudah 
ditanamamkan oleh orang tua dengan 
asupan pembentukan anak untuk 
memiliki nilai agama  dengan baik, 
dengan membiasakan memberikan 
pengetahuan keagamaan terhadap anak, 
orang tua selalu menjalankan kegiatan 
agam secara baik dan benar itupun 
merupakan penompang pembentukan 
moral dan akhlakul karimah terhadap 
anak kita. 
 Tahap kedua fisik  pisik peranan 
orang tua terlihat jelas bagaimana orang 
tua memperlakukan si janin didalam 
kandungan ibunya sehingga dia dapat 
melahirkan anak yang sempurna sehat 
dan  dan baik, stelahanak lahirpun 
orangtua dituntun bagaimana ia mempu 
menularkan seperti  : 
 kemampuannya  secara dalam 

mengkoordinasikan beberapa 
penggerakan kasar seperti melatih 
memenga, melhat dan sebagainya 

 Kemampuan dalam 
mengkoordinasikan beberapa 
gerakan kasar 

 Kemampuan mengontrol otot-otot 
kecil 

 Koordinasi mata dan tangan 
 Tahap ketiga  bahasa, orang tua 
sangat berperan dalam penguatan bahsa 
terhadap anaknya, bagaimana  orang tua 
mampu, melatih anak untuk bisa  
berbicara dengan baik dan benar, 
sehingga anak punya keberania untuk 
berkomunikasi dengan orang tua saudara 
dan teman-temannya yang perlu 
diperhatikan dalam peranan ini adalah 
orangtua harus memiliki kemampuan “ 

- Kemanpuan mendengar 
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- Kemampuan berbicara 
- Kemampuan membaca dan  

kemampuan menulis. 
-  

 Dengan kemapuan kemampuan 
yang dimilikinya tersebut maka kita 
sebagai orang tua bisa melihat 
perkembangan- perkembangan anak jauh 
lebih baik dibandingkan dengan orang 
tua yang tidak pernah memberikan 
perhatian terhadap pendidikan anaknya. 
 Peranan orang  merupakan kunci 
sukses unutk menggapai masa depan 
yang cerah, mempersiapkan generasi 
bangsa dengan wawasan ilmu 
pengetahuan yang tinggi. Yang pada 
akhirnya akan berguna bagi bangsa, 
negara, dan agama. Melihat peran yang 
begitu vital uk memiliki pendidikan yang 
baik dan benar sesuai dengan apa yang 
kita inginkan dalam rangka  
mempersiapkan anaknya kelak Orang 
tua  pelu memahami metode metode 
pembelajaran yang ber kembang dewasa 
inin yang berkembang dewas ini agar 
kelak ia mampu dan bisa menerapkan 
metoda tersebut dalam mempersiapkan 
putra putrinya kelakmaka menerapkan 
metode yang efektif dan efisien adalah 
sebuah keharusan. Dengan harapan 
proses belajar mengajar akan berjalan 
menyenakngkan dan tidak 
membosankan.  
 Dasar dari penulisan peranan 
orang tua ini saya hanya igin mengajak 
bagaimana cara orang tua 
mempersiapkan anak –anak kita 
sehingga mereka memiliki pengetahuan 
yang kita inginkan sesuai dengan tujuan 
kita memberikan pembelajaran terhadap 
anak-anak kita.   Dengan pemahaman 
tentang tujuan dari pembelajaran 
tersebut orang tua akan mampu  
mererapkan perannan sesuai tujuan-
tujuannya seperti : 
 Tujuan pembelajaran dapat 
digunakan sebagai pedoman dan 
panduan dalam kegiatan belajar peserta 
didik.Tujuan yang jelas dan tepat dapat 

membimbing peserta didik dalam 
melaksanakan aktivitas belajar. 
Sehubungan dengan itu, pendidik juga 
dapat merencanakan dan mempersiapkan 
tindakan apa saja yang dilakukan untuk 
membantu peserta didik belajar. 

Tujuan pembelajaran dapat 
membantu dalam mendesain sistem 
pembelajaran.Artinya dengan tujuan 
yang jelas dapat membantu pendidik 
dalam menentukan materi pelajaran, 
metode atau strategi pembelajaran, alat, 
media dan sumber belajar, serta dalam 
menentukan dan merancang alat evaluasi 
untuk melihat keberhasilan belajar 
peserta didik. 
 Tujuan pembelajaran dapat 
digunakan sebagai kontrol dalam 
menentukan batas-batas dan kualitas 
pembelajaran.Artinya, melalui penetapan 
tujuan, pendidik dapat mengontrol 
sampai mana peserta didik telah 
menguasai kemampuan-kemampuan 
sesuai dengan tujuan dan tuntutan 
kurikulum yang berlaku.Lebih jauh 
dengan tujuan dapat dapat ditentukan 
daya serap peserta didik dan kualitas 
suatu sekolah. 
 
 
Kesimpulan 

Dari uraian diatas maka peranan 
orang tua memang harus benar-benar 
diaplikasikan dengan pengetahuan dan 
pemahaman yang harus dimilikinya 
seperti : 

1. Orang tua harus memahami 
tujuan pembelajaran 

2. Orang tua harus memahami 
karakter anaknya sendiri  

3. Orang tua harus memahami 
metode yang bisa diterapkan 

4. Orang tua harus mempersiapkan 
dan memperhatikan anaknya 
mulai dari dalam kandungannya 

5. Orang tua harus berperan aktif 
dalam berkomukasi dengan 
anaknya. 
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Tindak Tutur Cowong 
Studi KasusRealisasi Kesantunan Berbahasa di Kalangan Pelajar 

 
Uyung Amilul Ulum 

 
ABSTRAK 

 
Kesantunan berbahasa sangatlah penting diperhatikan para pelaku komunikasi 
(komunikator dan komunikan). Hal ini semakin terasa urgensinya tatkala dikaitkan dengan 
prilaku berbahasa di kalangan generasi muda, terutama remaja yang notabene, umumnya 
masih berada di jenjang SMP dan SLA (SMA/MA dan SMK).Oleh karena itu, masalah 
kesantunan berbahasa di kalangan mereka harus mendapatkan perhatian serius semua 
pihak di semua kawasan: di rumah, di masyarakat, dan di sekolah.Di rumah melalui 
pendidikan orang tua, di masyarakat di antaranya melalui contoh kesantunan berbahasa 
para tokoh, dan di sekolah melalui keteladanan kesantunan berbahasa para guru dan 
karyawan , terutama dalam proses belajar-mengajar di kelas yang dilakukan oleh semua 
guru mata pelajaran, meskipun titik pijaknya diharapkan berawal dari proses pembelajaran 
yang dilaksanakan oleh guru bahasa di kelas 
 
Kata Kunci : Kesantunan Berbahasa, Tutur Kata.  
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PENDAHULUAN 

Dalam kesantunan berbahasa, paling 
tidak ada 6 hal yang harus 
dipertimbangkan, yaitu : 1) apa yang 
sebaiknya dikatakan pada waktu dan 
keadaan tertentu ; 2) ragam bahasa apa 
yang sewajarnya dipakai dalam situasi 
tertentu; 3) kapan dan bagaimana giliran 
berbicara dan pembicaraan sela 
diterapkan; 4) bagaimana mengatur 
kenyaringan suara ketika berbicara; 
5)bagaimana sikap dan gerak-gerik 
ketika berbicara; dan 6)kapan harus diam 
dan mengakhiri pembicaraan, (Muslich, 
2006). 

Dengan demikian, kesantunan 
berbahasa sebagaiman disebutkan di atas 
diantaranya menyangkut  pengaturan 
nyaring tidaknya suara yang dilakukan 
oleh seseorang ketika bertindak tutur 
terhadap mitra tuturnya. Jika konteksnya 
memungkinkan, dalam berkomunikasai, 
sesungguhnya suara nyaring kadang kala 
dibutuhkan, bahkan bila perlu 
menggunakan pengeras suara. Saat 
berpidato di depan khalayak misalnya,  
atau berbicara di ruangan yang bising, 
atau berbicara dengan mitra tutur yang 
kurang pendengarannya merupakan 
kondisi-kondisi yang memungkinkan 
untuk bertindak tutur dengan suara yang 
nyaring. Tetapi jika sesorang berbahasa 
dengan nada nyaring secara terus-
menerus, nadanya tinggi dalam hampir 
semua kesempatan dan 
berkecenderungan dalam konteks  
berbahasa ataubertindak tuturyang 
bagaimanpun, maka masalahnya akan 
menjadi lain. Tanggapan dari mitra tutur 
atau orang yang terlibat dalam peristiwa 
tuturan tersebut, baik langsung mapun 
tidak langsung dengan beragam 
penilaian akan muncul.  Mungkin  ada 
mitra tutur yang menilainya sebagai 
kekurangajaran, dusun (tidak sopan), 
kampungan, kurang gaul, urakan, 
memalukan, dan lain-lain  yang 
semuanya berkecenderungan 

penilaiannya bernada negatif. Dalam 
tradisi lokal -masyarakat tempat 
penelitian dilakukan/Pandeglang-  
perilaku seseorang dalam bertindak tutur 
semacam ini disebut dengan istilah 
cowong, istilah yang selanjutnya  akan 
digunakan untuk menandai perilaku 
berbahasa sebagaimana disebutkan tadi, 
(Spradley, 2007).   

Secara empiris gejala tindak tutur 
cowong ini jelas dan mudah 
diamati.Sesorang yang mengalaminya 
cenderung untuk berbicara dengan suara 
nyaring mengalahkan suara-suara yang 
lainnya.Jika situasi terjadi pada saat 
mengobrol dengan rekan-rekannya, 
suaranyalah yang paling menonjol 
terdengar. Dalam situasi merespon 
sesuatu yang tidak disetujui, heran, 
gembira, tersinggung, dan marah gejala 
tindak tutur cowongakan lebih terlihat 
lagi. Pokoknya berbicara dengan orang 
cowong menimbulkan suasana hingar-
bingar tersendiri, terutama pada saat dia 
melakukan respon spontan terhadap 
sesuatu yang bermuatan emosi. 

Berdasarkan hasil studi awal di 
lapangan, tindak tutur cowong yang 
sangat menonjol terjadi pada diri dua 
orang siswa yang kebetulan diajar oleh 
penulis.Mereka berdua berada di kelas 
yang berbeda, yang satu perempuan dan 
lainnya laki-laki.Penuliskemudian 
memilih siswa perempuan sebagai 
subjek riset.Alasannya siswa perempuan 
tersebut di kelasnya berposisi sebagai 
sekretaris.Dengan posisnya itu dia lebih 
berpeluang untuk berinteraksi tidak 
sekedar dengan temannya, melainkan 
juga dengan guru dan staf tata 
usaha.Ditambah lagi, menurut pendapat 
teman-teman sekelasnya dan penulis, 
siswa perempuan tersebut tergolong 
berpenampilan menarik.Jadi bagaimana 
bisa seorang perempuan yang menarik 
dan berposisi sebagai sekretais ternyata 
tindak tuturnya termasuk ke dalam 
kategori cowong. Disinilah menariknya 
fenomena ini, yang selanjutnya akan 
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dibidik sebagai bahan kajian dalam riset 
studi kasus. 

 
Fokus Tulisan 

Tulisan ini hasil sebuah riset dengan  
menggunakan metode kualitatif bergenre 
studi kasus dengan fokus  kesantunan 
bertindak tutur verbal pada aspek 
pengaturan tinggi rendahnya 
kenyaringan suara yang dihasilkan dari 
kegiatan bertindak tutur tersebut. 
Hasilnya adalah tindak tutur cowong 
yang dilakukan oleh seorang siswa 
perempuan di SMK Negeri 1 
Pandeglang, kelas XI AP1 (Akomodasi 
Perhotelan) bernama L ( hasil 
kesepakatan antara peneliti dengan 
subjek, nama ditulis dengan inisial), 
tahun  Pelajaran 2012/2013. Jadi fokus 
penelitiannya adalah tindak tutur 
cowong yang dilakukan oleh seorang 
siswa perempuan berinisial L (unit 
analisis), (Gall, 2007) di lingkungan 
SMK Negeri 1 Pandeglang, di kelas XI 
AP 1. 

Menurut Yin penelitian studi kasus 
pada hakikatnya bertujuan untuk 
menjawab pertanyan mengapa dan 
bagaiman suatu kasus itu terjadi, (Yin, 
2009): mengapa tindaktutur cowong itu 
terjadi pada pada subjek; bagaimana 
tindak tutur cowong itu dapat terjadi; 
dan bagaimana upaya mengatasinya. 

Jenis datautama dalam riset ini 
bersifat kualitatif berupa data-data  
verbal hasil tindak tutur dari subjek 
penelitian yang ditangkap langsung oleh 
penulis serta yang berhasil direkam  dan 
ditranskripkan. Juga data-data tambahan  
dari  teman dekat subjekdi kelas, teman 
sebangku, teman dekat di sekolah, teman 
dekat di rumah (kebetulan ada tetangga, 
satu sekolah, namun berbeda kelas), dan 
orang tua siswa. 
 
 
 
 
 

Hasil Penelitian 
 
Interpretasi Hasil Pengamatan dan 
Wawancara Terbentuknya Kebiasaan 
Cowong pada Subjek Penelitian 

Subjek dilahirkan  dari keluarga 
besar, sembilan bersaudara, lima laki-
laki dan empat perempuan. Ayahnya 
sudah meninggal pada bulan  Juli 2010. 
Latar pendidikan kedua orang 
tuatamatan Sekolah Dasar (SD).Ayah 
subjek  bekerja sebagai pedagang. 
Pekerjaan ini dilanjutkan oleh ibu subjek 
setelah suaminya meninggal. Meski 
subjek dilahirkan dari lingkungan dan 
keluarga berlatar pendidikan SD dan 
bersahaja,  namun orang tua dan 
masyarakat sekitar termasuk sangat 
peduli terhadap pendidikan. Di kampung 
subjek penelitian, rata-rata penduduk 
usia 15 – 18 tahun bersekolah di SLA. 

Anggota keluarga subjek 
penelitiansendiri , kecuali ayah dan 
ibunya,  mulai dari anak pertama sampai 
dengan anak keempat adalah lulusan 
SLA. Bahkan di kampung tersebut sudah 
mulai ada beberapa lulusan SLA yang 
melanjutkan ke perguruan tinggi. 

Subjek merupakan anak keenam dari 
sembilan bersaudara. 

Subjek tinggal bertujuh dengan ibu 
dan saudara-saudaranya. Ibu adalah 
orang tua tunggal (single parent) yang 
menjadi tulang punggung keluarga. Ada 
enam anak , enam karakter, dan enam 
perbedaan yang sering menghasilkan 
pertentangan-pertentangan, persaingan 
dan konflik antar anak.Pertentangan, 
persaingan dan konflik ini biasanya 
bersifat laten sekaligus juga manifest, 
Robert K. Merton dan Coser dalam 
Poloma (2000: 39, 114)  . Laten atau 
tersembunyi kalau pihak yang dominan 
menahan diri sedangkan sumber-sumber 
pemicu munculnya pertentangan 
persaingan, dan konflik tak 
terselesaikan,.Misalnya perhatian dan 
kasih sayang ibu di mata anak tidak adil. 
Sepanjang anak memandang adanya 
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ketidakadilan, sepanjang itu pula 
pertentangan, persaingan, dan konflik 
menjadi laten ( sejauh pihak dominan 
menahan diri). Sebaliknya konflik akan 
menjadi nyata atau manifest kalau pihak 
yang dominan tidak dapat menahan diri 
lagi. Pihak dominan dalam kasus 
penelitian ini adalah kakak dan adik laki-
laki subjek. 

Dari uraian di atas jelaslah 
pengasuhan oleh ibu subjek  bukanlah 
pekerjaan ringan. Hal ini diakui oleh 
subjek bahwa hubungan antaranggota 
keluarga terutama hubungan subjek 
penelitian dengan kakak kelima (laki-
laki) dan adik laki-laki sering kurang 
harmonis.Perselisihan dan pertengkaran 
sering menjadi nyata atau manifest, 
mulai dari yang bersifat verbal : 
pertengkaran mulut, mengejek, 
mengolok-olok, sampai pada puncaknya 
bersifat fisik: meludahi, mencubit, 
menjitak kepala, bahkan kadang-kadang 
memukul.  

Pertengkaran dan perselisihan terjadi 
di seputar makanan, cucian, strikaan, 
baju baru terutama pada saat mau 
lebaran, berebutsaluran tv saat menonton 
bersama, dan saling mengandalkan orang 
lain pada waktu disuruh oleh orang tua 
(ibu), misalnya ibu menyuruh kakak, 
kakak menyuruh lagi ke adik laki-laki, 
dan adik laki-laki menyuruh ke subjek, 
subjek menolak. Di sinilah awal 
pertengkaran terjadi.Menurut pengakuan 
subjek, subjeklah yang akhirnya menjadi 
sasaran kemarahan kedua saudara laki-
lakinya.Dalam keadaan seperti ini subjek 
terpaksa melakukan perlawanan, 
meskipun perlawanannya hanya sebatas 
perlawanan verbal. 

Dari hasil wawancara terungkap 
bahwa perlawanan verbal yang 
dimaksud oleh subjek adalah berteriak 
minta tolong kepada ibu, mengumpat, 
dan  mengomel. Semua itu dilakukan 
dengan volume suara  yang nyaring. 
Ketika ditanya mengapa harus dengan 
suara yang keras/nyaring.Subjek 

menjawab supaya mendapat perhatian 
orang tua dan adik-kakaknya 
mengurungkan niat bertindak kasar 
(melakukan kekerasan fisik terhadap 
subjek) kepadanya. Meskipun cara 
seperti ini diakui subjek tidak selalu 
berhasil, namun paling tidak secara 
emosional kejengkelan, kemarahan, dan 
rasa tersudutkan mendapatkan 
penyaluran. Dengan demikian berteriak, 
mengumpat, serta mengomel merupakan 
tindakan katarsis sekaligus bentuk 
perlawanan yang paling mungkin bagi 
subjek.Dari hasil wawancara dengan 
subjek dapat diketahui bahwa 
perlawanan verbal tersebut diungkapkan 
dalam bahasa Sunda-Pandeglang. 
Dengan agak canggung subjek 
menyebutkan kata-kata yang sering 
dimunculkannya dalam pertengkaran 
tersebut adalah: aing, dia, polongo, 
boloon, cacatrek, dan tangkorak. Kata-
kata yang menurut subjek  mampu 
menyalurkan seluruh beban 
ketertindasan sekaligus media 
perlawanan. 

Subjek tidak menyadari  bahwa pola 
interaksi dan komunikasi dalam suasana 
perselisihan dengan saudara-saudaranya 
di keluarga dalam jangka waktu yang 
panjang telah menggiringnya pada 
sebuah kebiasaan berujar dengan volume 
suara tinggi/nyaring dalam hampir 
semua situasi tuturan. Dalam tradisi 
lokal -masyarakat tempat penelitian 
dilakukan/Pandeglang-  prilaku 
seseorang dalam bertindak tutur 
semacam ini disebut dengan istilah 
cowong ada juga yang menyebutnya 
cawang dan ada juga yang menyebutnya 
cablak, namun cowong adalah sebutan 
yang paling populer. Istilah inilah yang 
selanjutnya penulis gunakan untuk 
menandai prilaku berbahasa 
sebagaimana disebutkan tadi, (Spradley, 
2007). 
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Penjelasan Teoretis dalam Perspektif 
Sosiologi dan Psikologi 
 
Kebiasaan dan Prilaku Manusia 
dalam Perspektif Sosiologi 
 

Secara Sosiologis hampir semua 
prilaku manusia adalah produk  dari 
proses habitualisasi atau pembiasaan 
dalam setting interaksi sosial yang 
bersifat diadik, mapun triadik dan 
hasilnya adalah kebiasaan ( Berger, 
1971:70,  Lawang, 86: 23, MacIver, 
1957: 189-196). Habitualisasi atau 
pembiasaan ini membutuhkan  waktu 
yang cukup sehingga terbentuk 
kebiasaan, biasanya melalui sosialisasi 
terhadap perilaku dan nilai-nilai yang 
ada di baliknya, baik sosialisasi primer 
yang dilakukan oleh keluarga, maupun 
sosialisasi sekunder : oleh masyarakat 
sekitar tempat subjek tinggal dan 
sekolah. Bahkan boleh jadi sosoalisasi 
tersebut bersifat laten tidak disengaja 
tetapi terjadi terus menerus, sehingga 
berpengaruh mengurat-mengakar 
menjadi bagian dari individu dan 
umumnya anggota suatu komunitas,  
(Horton, 1984: 95-100). Cara kita makan 
: berdoa dulu atau langsung makan,  
dengan tangan atau sendok, tangan 
kanan atau kiri , lantas apa yang 
dimakan, nasi atau roti,  kapan waktu 
makan, berapa kali, bersama siapa, di 
meja makan atau di tikar /karpet, dengan 
duduk  bersila atau  tutug tuur ( duduk 
bersila dengan salah satu lutut berdiri 
tegak) semua itu merupakan hasil 
pembiasaan. Begitupun cara kita 
berpakaian,  memanfaatkan waktu luang, 
cara kita tidur kemudian bangun dan 
tidur lagi, termasuk cara kita berbahasa 
dan bahasa apa yang kita 
gunakan.Pokoknya hampir semua 
prilaku kita sehari-hari terkait dengan 
proses habitualisasi atau pembiasaan.  

 
 
 

Kebiasaan dan Prilaku Manusia 
dalam Perspektif Psikologis 
 

Sedangkan secara psikologis 
kebiasaan adalah hasil belajar yang 
dipengaruhi oleh faktor internal dan 
ekternal yang melingkupi individu, 
(Syamsudin, 2009:100-101, Syah, 2008: 
105-106). Faktor yang dimaksud adalah 
motivasi, kesehatan, intelegensi, emosi, 
spritualitas, sosiabilitas, 
ketahanmalangan (adversity), serta 
lingkungan : keluarga, teman, guru, 
tokoh panutan, tatanan sosiokultur, 
politik, hukum, dan ekonomi. 
Selanjutnya interaksi faktor  internal  
dan eksternal  yang disebut belajar ini 
berlangsung dalam kerangka proses 
conditioning  dan reinforcement. Sebuah 
prilaku yang  diharapkan terbentuk, 
mula-mula dikondisikan, misalnya 
melalui penugasan, permintaan, anjuran , 
atau dengan menciptakan suasana 
tertentu. Semua hal yang dikondisikan 
tersebut merupakan masukan atau 
stimulus yang diharapkan mendapat 
tanggapan tertentu dari individu. Jika 
responnya tepat diberi penguatan positif 
:hadiah, pujian, tepukan tangan, 
sedangkan kalau tidak sesuai, bahkan 
menyimpang maka dilakukan penguatan 
negatif : penundaan ganjaran, hukuman, 
dll. Dengan cara seperti ini sebuah 
perilaku diharapkan akan diulang oleh 
individu dan terus diulang hingga 
menjadi sebuah kebiasaan. Dengan 
demikian kebiasaan yang terjadi dalam 
perspektif psikologi terjadi karena suatu 
prilaku mendapatkan penguatan yang 
positif atau negatif kemudian diulang 
oleh individu. Kedua perspektif serta 
kaitannya dengan kebiasaan dan perilaku 
manusia dapat digambarkan dengan 
diagram berikut: 
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Bagan 1 Terbentuknya  prilaku manusia secara 
umummenjadi sebuah kebiasaan 

 

Terbentuknya Kebiasaan Cowongpada 
Diri L  

Dari kedua penjalasan perspektif di 
atas dapat diketahui bahwa kebiasaan itu 
terbentuk karena adanya pengulangan, 
terlepas itu karena disengaja : belajar dalam 
perspektif psikologi, atau tidak sengaja dan 
sengaja : sosialisasi/habitualisasi dalam 
perspektif sosiologi. Dengan demikian 
terbentuknya kebiasaan cowong dapat 
dijelaskan sekaligus dengan menggunakan 
kedua perspektif tersebut.Amalgamasi 
(perpaduan dua disiplin ilmu) untuk 
menjelaskan prilaku manusia telah 
dilakukan oleh  George Homan, (Poloma, 
2000: 61-66). Homan  menjelaskan 
munculnya sebuah perilaku yang diulang 
sebagai cikal bakal terbentuknya sebuah 
kebiasaan dengan menggunakan konsep-
konsep psikologi Skinerian ke dalam teori 
sosiologinya  yang dinyatakan ke dalam 
lima proposisi. Proposisi-proposisi tersebut 
dia namai  proposisi sukses, proposisi 
stimulus, proposisi nilai, proposisi deprivasi-
satiasi, dan proposisi restu-agresi (approval-
agression). Penjelasan mengenai setiap 
proposisi  adalah sebagai berikut: 

Proposisi Sukses 

Dalam setiap tindakan semakin 
sering memperoleh ganjaran, maka kian 
kerap ia melakukan tindakan itu, Homan 
dalam Poloma (2000). 

Bilamana seseorang berhasil 
memperoleh ganjaran  atau menghindari 

hukuman, maka ia akan cenderung untuk 
mengulang tindakan tersebut. 

Proposisi Stimulus 

Jika di masa lalu terjadinya stimulus 
yang mendorong tidakan dan menghasilkan 
ganjaran maka semakin mirip stimuli yang 
ada sekarang ini dengan yang lalu itu, maka 
ia akan melakukan tindakan yang sama di 
masa datang, Homan dalam Poloma (2000). 

Dengan bahasa sederhana proposisi 
ini dapat dikatakan bahwa pengalaman yang 
memberikan kesenangan yang diharapkan 
cenderung akan diulang. 

Proposisi Nilai 

Semakin tinggi nilai suatu tindakan, 
maka kian senang seseorang melakukan 
tindakan itu, Homan dalam Poloma (2000). 

Misalnya seorang mahasiswa suatu 
ketika berkesempatan untuk menyaksikan 
suatu konser musik yang menjadi 
favoritnya.Namun  juga dia harus belajar 
mempersiapkan ujian untuk hari esoknya. Di 
sini mahasiswa akan mempertimbangkan 
tingkat nilai yang dihasilkan oleh stimulus 
konser atau stimulus nilai ujian. Mahasiswa 
selanjutnya akan memilih stimulus yang 
akan memberikan tingkat nilai yang lebih 
menurut definisi situasi yang diciptakannya, 
W.I. Thomas dalam Ritzer (2004: 71). 

Proposisi Deprivasi-Satiasi  

Semakin sering di masa yang baru berlalu 
seseorang menerima suatu ganjaran tertentu, 
maka semakin kurang bernilai bagi orang 
tersebut peningkatan setiap unit ganjaran itu, 
Homan dalam Poloma (2000). 

Menurut Homan kejenuhan terhadap 
suatu ganjaran, misalnya mahasiswa tersebut 
sudah memilki empat nilai tinggi, maka nilai 
tinggi kelima dan seterusnya tidak lagi 
dianggap sebanding dengan nila atau 
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ganjaran menonton konser dari grup pavorit 
mahasiswa bersangkutan yang langka 
terjadi.Jadi meninggalkan suatu ganjaran 
yang sering dialami menuju suatu ganjaran 
yang langka dianggap lebih bernilai. 

Proposisi Restu-Agresi (Approval-
Agression) 

Bila seseorang tidak memperoleh 
ganjaran yang diharapkannya, atau 
menerima hukuman, maka dia akan marah; 
dia menjadi cenderung agresif, dan hasil 
prilku demikian menjadi lebih bernilai 
baginya… bilamana memperoleh ganjaran 
dia akan mengulangnya di masa datang,  
Homan dalam Poloma (2000) 

Seorang mahasiswa  meninggalkan 
persiapan ujian besok demi konser. Ketika 
sampai di tempat, karcis telah habis.Dia pun 
kecewa. Lantas marah-marah dan 
ngomel.Prilaku mahasiswa tersebut diamati 
oleh manajer gedung konser.Untuk 
mengatasi hal ini menejer mengatur agar 
mahasiswa memperoleh tempat duduk di 
bangku cadangan VIP.Kenyataan ini dapat 
menjadi preseden untuk prilaku yang sama 
pada masa mendatang. Suatu saat 
mahasiswa tersebut beleh jadi 
mengulangnya kembali. Dengan demikian , 
apabila dikaitkan dengan pengakuan subjek 
bahwa dia sering mendapatkan perlindungan 
dari orang tua setelah  berteriak nyaring, 
juga mendapatkan kepuasan psikologis dari 
pelepasan emosi dengan berteriak, 
mengomel, dan mengumpat.  maka proposisi 
yang cocok untuk menjelaskan sebab-sebab 
dan proses terjadinya tindak tutur cowong 
yang dialami subjek adalah proposisi sukses,  
stimulus, dan restu-agresi (approval-
agression). Apabila dinyatakan dalam 
bentuk tabel adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demikian perilaku verbal ( berteriak 
nyaring, mengomel, mengumpat ) yang 
dilakukan subjek, yang pada awalnya hanya 
diniatkan sebagai respon terhadap adanya 
rasa terdesak, terpojokan, bahkan mungkin 
tertindas dari kakak-adik laki-laki, dan 
semata-mata merupakan bentuk pertahanan 
diri atau perlawanan verbal, namun karena 
semuanya itu berlangsung dalam waktu yang 
cukup lama serta dilakukan berulang-ulang, 
akhirnya berubah menjadi kebiasaan 
bertindak tutur cowong.  

Cara Mengubah Kebiasaan : Suatu 
Alternatif Pemecahan Masalah 

Mengetahui sebab-sebab suatu  
kasus serta bagaimana proses terjadinya, 
dapat  membuka peluang dalam menangani 
masalah. Terkait dengan itu, maka tidaklah 
heran apabila seorang pakar dalam 
penelitian studi kasus mengatakan bahwa 
studi kasus dirancang untuk menjawab 
pertanyaan mengapa dan bagaimana, ( Yin, 
2009: ) karena jawaban atas pertanyaan ini 
jelaslah akan mempermudah pemecahan 
masalah yang muncul di seputar kasus 
tersebut.  

Latar belakang dan penyebab 
terjadinya kasus tindak tutur cowong yang 
menimpa subjek adalah disharmoni sosial 
dalam pergaulan antaranggota keluarga yang 
menimbulkan efek-efek rambatan di 
antaranya respon perlawanan verbal dari 
subjek penelitian yang diwujudkan dalam 
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bentuk teriakan, omelan, dan umpatan, yang 
semuanya diekspresikan dengan volume 
suara nyaring.  Untuk mengatasi tindak tutur 
cowong tersebut adalah dengan cara 
menghilangkan akar pemicu munculnya 
disharmoni sosial yang menurut subjek 
diantaranya rasa dominan kakak dan adik 
laki-laki, pengasuhan orang tua yang 
ditafsirkan tidak adil oleh anak-naknya. 
Anak wanita dipandanglebih diperhatikan 
oleh orang tua , sehingga merangsang 
bekerjanya mekanisme pelatuk 
kecemburuan, meminjam istilah C.A van 
Peursen, ( 1993: 209).  

Berdasarkan paparan  di atas, 
selanjutnya dapat dirancang dua  strategi 
pemecahan masalah, yaitu  strategi rumah 
dan strategi sekolah. Strategi rumah adalah 
upaya penyembuhan dengan melibatkan 
semua anggota keluarga subjek. Langkah-
langkahnya meliputi : a) menyampaikan 
himbauan kepada orang tua untuk berlaku 
adil; b) menghilangkan keuntungan  bertutur 
cowong;  c) menyampaikan kepada kakak 
dan adik laki-laki bahwa salah satu pemicu 
cowong adalah tindakan kasar terhadap 
subjek; d) meyakinkan mereka bahwa 
cowong tidak baik untuk seorang remaja 
yang sedang tumbuh menjadi gadis menarik 
dan dewasa ; e) menjelaskan bahwa cowong 
pada dasarnya dapat disembuhkan. 
Sedangkan strategi sekolah dilakukan di 
sekolah yang meliputi: a) tindakan persuasi-
agitasi ; b) kontrol sosial, c)  kontrol sosial 
yang dilakukan oleh teman sekelas terhadap 
subjek; d) dan  pancing-ingatkan.  

Selanjutnya secara garis besar kedua 
strategi remedial di atas dapat digambarkan 
sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dalam Strategi Sekolah, langkah-
langkah penanganan kasus yang meliputi 
persuasi-agitasi, kontrol sosial teman 
dekat, kontrol sosial teman sekelas, dan 
pancing-ingatkan, disisipkan dalam 
proses belajar-mengajar. Hal ini dapat 
dilihat dari tabel berikut: 

 
Jadwal Pelaksanaan Remedial 

Kasus Cowong Strategi Sekolah 
denganTeknik Penyisipan pada 

KBM 
 

 

 

 

 

 

Di pertemuan pertama penulis 
menginformasikan bahwa ada salah satu 
gejala berbicara yang dialami seseorang  
kalau berbicara volume suaranya selalu 
terdengar nyaring. Gejala semacam ini 
adayang menyebutnya cawang, cablak dan 
cowong. Cowong adalah istilah yang paling 
populer. Selanjutnya penulis menerangkan 
secara umum mengapa dan bagaiman 
cowong itu terjadi,  kemudian penjelaskan 
diarahkan pada kasus yang dialami subjek, 
serta mengenai upaya-upaya yang 
direncanakan untuk menormalkan gejala 
cowong tersebut. Penulis juga menjelaskan 
kepada subjek, teman dekat, dan teman 
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sekelas tentang pentingnya berbicara dengan 
lunak dan lemah lembut sebagai bagian dari 
kesantunan berbahasa, perlunya rasa empati 
serta setia kawan (solidaritas sosial) dimiliki 
oleh semua anggota kelompok (kelas),  serta 
menjelaskan pentingnya langkah-langkah  
strategi penanganan kasus yang dilakukan 
terhadap subjek. Inilah yang dimaksud oleh 
peneliti sebagai langkah persuasi-
agitasi.Isinya berupa bujukan dan hasutan 
kepada para siswa untuk bertutur sopan yang 
diantaranya menyangkut pengaturan volume 
suara dan bujukan serta hasutan untuk 
membantu subjek agar bertutur dengan suara 
yang normal. 

Pada pertemuan kedua peneliti 
meminta kepada teman dekat subjek untuk 
selalu mengingatkan subjek agar tidak 
berbicara cowong ketika berkomunikasi 
dengannnya atau teman-teman lainnya.Inilah 
yang dimaksud dengan kontrol sosial 
melalui teman dekat.Sedangkan pada 
langkah kontrol sosial teman sekalas, 
penulis meminta kepada teman-teman 
sekelas agar bersedia mengingatkan subjek 
untuk tidak bertutur cowong.Peringatan 
yang dimaksud diberikan oleh teman-teman 
subjek mulai dari yang ringan, berupa 
teguran, hingga peringatan keras, berupa 
olok-olok, cemooh, dan menyoraki. Hal ini 
harus mulai dilakukan oleh para siswa 
terhadap subjek sejak  pertemuan kedua 
materi kompetensi dasar Menerapkan pola 
gilir dalam berkomunikasi hingga materi 
Bercakap-cakap secara sopan dengan mitra 
bicara dalam konteks bekerjaberakhir..  

Materi pelajaran pun dilanjutkan 
dengan kegiatan diskusi.Setelah undian 
dilakukan , ternyata kelompoknya subjek, 
mendapat giliran pertama. Subjek menjadi 
moderator membukanya dengan suara 
lantang. Penulis segera mengingatkanagar  
subjekmengulangi dengan volume suara 
diturunkan. Subjek  menuruti saran penulis 
dengan agak canggung.  

Dalam rangkaian kegiatan remedial 
pada kasus tindak tutur cowong 
sebagaimana telah diurakan di atas langkah 
ini kemudian oleh peneliti diistilahkan 
dengan   pancing-ingatkan. Caranya dengan 
membuat subjek kaget, kesal, jengkel, atau  
marah. Diskusi kelompok terus berjalan, 
kelompok subjek akhirnya selesai dan 
ditutup oleh moderator.Kali ini suara 
moderator dalam menutup diskusi 
diekspresikan dengan suara lunak.Rekan-
rekan subjek memberikan  applause sebagai 
penguat positif. 

Berikutnya kelompok 4 
tampildengan topikFree Sex di Kalangan 
Pelajar.Memasuki sesi tanya-jawab penulis 
mendekati subjek agar bertanya.Supaya 
tidak curiga semua kelompok harus 
mengajukan satu pertanyaan yang diwakili 
oleh salah seorang anggotanya.Sebagaimana 
sudah direncanakan sebelumnya kelompok 
yang tampil diminta untuk mengabaikan 
pertanyaan subjek.Semua kelompok peserta 
sudah mengacungkan tangan, pertanda 
pertanyaan siap diajukan. Kelompok penyaji 
memahami rencana peneliti, mereka 
mempersilakan kelompok 3 terlebih  dulu 
untuk bertanya. Pertanyaan tersebut dicatat 
oleh notula, kemudian mempersilakan 
kelompok 1.Pertanyaan kelompok satu 
dicatat agak lama.pada waktu yang sama 
kelopok 2 yang diwakili subjek masing 
mengacungkan tangan. Kelompok penyaji 
pura-pura lupa, mereka langsung menjawab 
pertanyaan kelompok 3.Kejadian ini 
membuat kesal subjek dia pun langsung 
protes dengan nada yang tinggi tetapi tidak 
setinggi biasanya, namun untuk ukuran 
normal masih termasuk katagori tinggi 
(cowong).Penulis langsung menghasut 
rekan-rekan subjek untuk menyoraki subjek. 
Demikian pertemuan kedua setelah 
kelompok 4 selesai, penulis melakukan 
persuasi-agitasi  terhadap  subjek.  
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Pertemuna ketiga subjek lebih 
berdiam diri.meski diminta untuk bertanya  
oleh rekan-rekannya. Nampaknya subjek 
sekarang lebih berhati-hati berbicara ada 
kecenderungan lebih baik diam dari pada 
berbicara dan menjadi bahan olok-olok 
temannya. 

Pertemuan keempat kompetensi 
dasarnya adalah Bercakap-cakap secara 
sopan dengan mitra bicara dalam konteks 
bekerja.Melalui materi ini penulis kembali 
melakukan langkah persuasi-agitasi kepada 
siswa, agar bertutur dengan lunak atau 
lemah lembut. 

Simpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Setelah empat minggu berlangsung 
dari hasil pengamatan sendiri, pengakuan 
atau laporan dari pihak keluarga, teman 
dekat, dan teman sekelas dalam keadaan 
biasa subjek sudah dapat normal, bertutur 
dengan suara yang wajar.Namun untuk hal-
hal yang bersifat emosional masih bernada 
cowong, tetapi jika diingatkan dia cepat 
merespon positif dan ada upaya yang cukup 
serius dari subjek untuk berubah. 

Saran  

Dibutuhkan habitualisasi ke arah 
tidak cowong melalui pengondisian dan 
penguatan baik positif maupun negatif serta 
sosialisasi primer dan skunder dengan 
strategi rumah maupun sekolah dengan 
langkah-langkah sebagaiman telah diuraikan 
di atas.  

Sepengetahuan peneliti, fenomena 
tindak tutur cowong ini belum pernah 
diteliti.Penjelasan teoretis mengenai gejala 
tersebut murni dari hasil kajian bahasa sulit 
bahkan tidak peneliti temukan.Untuk itu 
perlu pengkajian lebih mendalam dengan 
subjek/sampel yang luas. 
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