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PENGGUNAAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DENGAN MODEL NHT UNTUK

MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP SISWA TENTANG SUBKONSEP

TUMBUHAN BIJI

Bayu Purnama Galuh

STKIP Mutiara Banten

email: bayugaluh89@yahoo.co.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan

pembelajaran kontekstual dengan model pembelajaran NHT (Numbered Head Together) apakah

dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa tentang subkonsep tumbuhan biji. Metode

penelitian yang digunakan adalah quasi eksperiment dengan model penelitian one group pretest

posttest design. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 10 Pandeglang, sampel penelitian

diambil satu kelas dari empat kelas yaitu kelas X4. Data dari penelitian diperoleh dengan

menggunakan instrumen berbentuk pilihan ganda sebanyak 20 soal yang diberikan pada waktu

tes awal (pretest) sebelum proses pembelajaran diberikan dan tes akhir (posttest) setelah proses

pembelajaran diberikan. Hasil dari penelitian diperoleh nilai rata-rata tes awal (pretest) sebesar

36,6 dan nilai rata-rata tes ahkir (posttest) sebesar 76,6. Setelah diketahui hasil pretest dan

posttest peneliti melanjutkannya dengan uji t berpasangan, dan diperoleh hasil uji t berpasangan

yang signifikan karena thitung > ttabel sebesar 24,8 > 2,73. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

proses pembelajaran menggunakan kontekstual dengan model NHT dapat meningkatkan

penguasaan konsep siswa tentang subkonsep tumbuhan biji. Hal ini dikarenakan pembelajaran

kontekstual menghubungkan antara materi pembelajaran dengan dunia nyata dan model

pembelajaran NHT yang menekankan siswa dan kelompoknya untuk berpikir secara bersama-

sama dalam menentukan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru.

Kata kunci : Model Pembelajaran Kontekstual, Model NHT, Penguasaan konsep.

Abstract: The purpose of this research is to obtain information on the use of Contextual

Teaching and Learning (CTL) with the Numbered Head Together (NHT) learning model to

improve the mastery of student�s concepts about seed plants. This research uses quasi

eksperiment method with one group pretest posttest design. This research was conducted in the

senior high school 10 Pandeglang. Sample uses one class from four classes with 20

multiplechoice question are given to pretest and posttest. The result from this research obtained

average value pretest is 36,6 and average value posttest is 76,6 and then significant paired t-test

results are 24,8 > 2,73. And the result of this research is contextual teaching and learning with

the numbered head together learning model can increase mastery of studen�s concept about seed

plants. Because contextual teaching and leaning connect learning material with the real world

and then numbered head together learning model give student�s think together with the group.

Keywords : Contextual Teaching and Learning, Numbered Head Together, Mastery concepts.
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PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang dihadapi

dunia pendidikan kita adalah masalah

lemahnya proses pembelajaran. Dalam

proses pembelajaran, anak kurang didorong

untuk mengembangkan kemampuan

berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas

diarahkan kepada kemampuan anak untuk

menghafal informasi, otak anak dipaksa

untuk mengingat dan menimbun berbagai

informasi tanpa dituntut untuk memahami

informasi yang diingatnya itu untuk

menghubungkan dengan kehidupan sehari-

hari (Sanjaya, 2006 : 1). Banyak siswa yang

masih menganggap bahwa mata pelajaran

Biologi merupakan mata pelajaran hapalan.

Contohnya saja berdasarkan observasi awal

di salah satu SMA Negeri di Kabupaten

Pandeglang pada awal bulan Januari, pada

saat guru membahas mengenai materi

Keanekaragaman Hayati guru bertanya pada

siswa “Apa yang dimaksud dengan

keanekaragaman hayati?”, rata-rata siswa

menjawab sama persis dengan pengertian

yang ada dalam buku paket siswa yaitu

“keanekaragaman hayati yaitu banyaknya

species yang ada didalam ekosistem”. Yang

kemungkinan besar siswa tersebut tidak

mengerti sepenuhnya atas apa yang

diucapkannya tersebut. Dalam suatu proses

belajar dibutuhkan suatu metode pendekatan

untuk membantu siswa agar mudah

memahami materi yang dijelaskan oleh

guru, mengingat dalam pembelajaran, bukan

hanya guru yang aktif tetapi siswa juga aktif

dalam memahami materi yang akan

dipelajari.

Berdasarkan observasi awal di SMA

Negeri 10 Pandeglang, dalam proses belajar

mengajar terlihat bahwa :

1. Proses pembelajaran masih

bersifat “ Teacher oriented “, di mana proses

belajar mengajar masih didominasi oleh

guru.

2. Banyak siswa yang pasif

dalam proses pembelajaran karena hanya

mendengarkan apa yang guru sampaikan.

3. Kurangnya motivasi siswa

untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat.

Upaya untuk mengatasi masalah

tersebut adalah dengan mengembangkan

sebuah pembelajaran yang mendorong siswa

untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar

mengajar, sehingga meningkatkan

kemampuan siswa dalam memahami materi

pembelajaran. Salah satu strategi

pembelajaran yang digunakan adalah

pembelajaran kontekstual (Contextual

Teaching and Learning). 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.. Hal ini penting

diterapkan agar informasi yang diterima

tidak hanya disimpan dalam memori jangka

pendek, yang mudah dilupakan, tetapi dapat

disimpan dalam memori jangka panjang

sehingga akan dihayati dan diterapkan

dalam tugas pekerjaan. Dalam pembelajaran

kontekstual ketika para siswa menyusun
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proyek atau menemukan permasalahan yang

menarik, ketika mereka membuat pilihan

dan menerima tanggung jawab, mencari

informasi dan menarik kesimpulan, ketika

mereka secara aktif memilih, menyusun,

mengatur, menyentuh, merencanakan,

menyelidiki, mempertanyakan, dan

membuat keputusan, mereka mengaitkan isi

akademis dengan konteks dalam situasi

kehidupan, dan dengan cara ini mereka

menemukan makna (Johnson, 2010 : 35).

Sedangkan model NHT (Numbered Head

Together) adalah jenis pembelajaran

kelompok yang dirancang untuk

mempengaruhi pola interaksi siswa dan

sebagai alternatif terhadap struktur kelas

tradisional. NHT pertama kali

dikembangkan oleh Spenser Kagen (dalam

Trianto, 2007:62) untuk melibatkan lebih

banyak siswa dalam menelaah materi yang

tercakup dalam suatu pelajaran dan

mengecek pemahaman mereka terhadap isi

pelajaran tersebut. Dalam mengajukan

pertanyaan kepada seluruh kelas, guru

menggunakan struktur empat fase sebagai

sintaks NHT:

a. Fase 1 : Penomoran

Dalam fase ini guru membagi siswa

ke dalam kelompok 3-5 orang dan kepada

setiap anggota kelompok diberi nomor

antara 1 sampai 5.

b. Fase 2 : Mengajukan

pertanyaan

Guru mengajukan sebuah pertanyaan

kepada siswa. Pertanyaan dapat bervariasi.

Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam

bentuk kalimat tanya.

c. Fase 3 : Berpikir bersama

Siswa menyatukan pendapatnya

terhadap jawaban pertanyaan itu dan

meyakinkan tiap anggota dalam timnya

mengetahui jawaban tim.

d. Fase 4 : Menjawab

Guru memanggil suatu nomor

tertentu, kemuduian siswa yang nomornya

sesuai mengacungkan tangannya dan

mencoba menjawab pertanyaan untuk

seluruh kelas.

Peneliti memilih subkonsep

tumbuhan biji karena tumbuhan biji sering

kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari,

sehingga akan memudahkan dalam

pembelajaran kontekstual. Sedangkan

dengan menggunakan model NHT

(Numbered Head Together) diharapkan

mampu meningkatkan penguasaan konsep

siswa tentang subkonsep tumbuhan biji.

KAJIAN TEORI DAN METODE

Definisi Belajar

Belajar merupakan kegiatan yang

berproses dan merupakan unsur yang sangat

fundamental dalam penyelenggaraan setiap

jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti

bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian

tujuan pendidikan itu amat bergantung pada

proses belajar yang dialami siswa, baik

ketika ia berada di sekolah maupun di

lingkungan rumah atau keluarganya sendiri.

Sebagian orang beranggapan bahwa

belajar adalah semata-mata mengumpulkan

atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji

dalam bentuk informasi atau materi

pelajaran. Orang yang beranggapan

demikian biasanya akan segera merasa

bangga ketika anak-anaknya telah mampu

menyebutkan kembali secara lisan (verbal)

sebagian besar informasi yang terdapat
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dalam buku teks atau yang diajarkan oleh

guru.

Di samping itu, ada pula sebagian

orang yang memandang belajar sebagai

pelatihan belaka seperti yang tampak pada

pelatihan membaca dan menulis.

Berdasarkan persepsi semacam ini, biasanya

mereka akan merasa cukup puas bila anak-

anak mereka telah mampu memperlihatkan

keterampilan jasmaniah tertentu walaupun

tanpa pengetahuan mengenai arti, hakikat,

dan tujuan keterampilan tersebut.

Skinner, seperti yang dikutip Barlow

(dalam Syah, 2010:88) dalam bukunya

Educational Psychology: The Teaching-

Leraning Process, berpendapat bahwa

belajar adalah suatu proses adaptasi atau

penyesuaian tingkah laku yang berlangsung

secara progresif.

Chaplin dalam Dictionary of

Psychology membatasi belajar dengan dua

macam rumusan. Rumusan pertama

berbunyi: acquisition of any relatively

permanent change in behavior as a result of

practice and experience. Belajar adalah

perolehan perubahan tingkah laku yang

relatif menetap sebagai akibat praktik dan

pengalaman. Rumusan kedua berbunyi:

Process of acquiring responses as a result of

special practice, belajar ialah proses

memperoleh respons-respons sebagai akibat

adanya pelatihan khusus.

Hintzman (dalam Syah, 2010:88)

dalam bukunya The Psychology of Learning

and Memory berpendapat Learning is a

change in organism due to experience which

can affect the organism�s behavior. Artinya,

belajar adalah suatu perubahan yang terjadi

dalam diri organisme (manusia atau hewan)

disebabkan oleh pengalaman yang dapat

mempengaruhi tingkah laku organisme

tersebut. Jadi, dalam pandangan Hintzman,

perubahan yang ditimbulkan oleh

pengalaman tersebut baru dapat dikatakan

belajar apabila mempengaruhi organisme.

Dalam penjelasan lanjutan, pakar psikologi

belajar itu menambahkan bahwa

pengalaman hidup sehari-hari dalam bentuk

apapun sangat memungkinkan untuk

diartikan sebagai belajar. Sebab, sampai

batas tertentu pengalaman hidup juga

berpengaruh besar terhadap pembentukan

kepribadian organisme yang bersangkutan.

Biggs (dalam Syah, 2010:90) dalam

pendahuluan Teaching for Learning

mendefinisikan belajar dalam tiga macam

rumusan, yaitu rumusan kuantitatif, rumusan

institusional, rumusan kualitatif. Dalam

rumusan-rumusan ini, kata-kata seperti

perubahan dan tingkah laku tidak lagi

disebut secara eksplisit mengungat kedua

istilah ini sudah menjadi kebenaran umum

yang diketahui orang yang terlibat dalam

proses pendidikan.

Secara kuantitatif (ditinjau dari sudut

jumlah), belajar berarti kegiatan pengisian

atau pengembangan kemampuan kognitif

dengan fakta sebanyak-banyaknya. Jadi,

belajar dalam hal ini dipandang dari sudut

banyaknya materi yang dikuasai siswa.

Secara institusional (tinjauan

kelembagaan), belajar dipandang sebagai

proses “validasi” atau pengabsahan terhadap

penguasaan siswa atas materi-materi yang

telah ia pelajari. Bukti institusional yang

menunjukan siswa telah belajar dapat

diketahui setelah proses mengajar.

Ukurannya, semakin baik mutu guru

mengajar akan semakin baik pula mutu
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perolehan siswa yang kemudian dinyatakan

dalam bentuk skor.

Adapun pengertian belajar secara

kualitatif (tinjauan mutu) ialah proses

memperoleh arti-arti dan pemahaman-

pemahaman serta cara-cara menafsirkan

dunia di sekeliling siswa. Belajar dalam

pengertian ini di fokuskan pada tercapainya

daya pikir dan tindakan yang berkualitas

untuk memecahkan masalah-masalah yang

kini dan nanti dihadapi siswa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat

penulis simpulkan bahwa belajar bukan

hanya mengumpulkan fakta-fakta yang

tersaji dalam bentuk informasi atau materi

pelajaran saja, tetapi juga suatu proses

adaptasi, perubahan tingkah laku yang relatif

menetap sebagai akibat praktik dan

pengalaman.

Pembelajaran Kontekstual

Contextual Teaching and Learning

(CTL) adalah suatu strategi pembelajaran

yang menekankan kepada proses

keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat

menemukan materi yang dipelajari dan

menghubungkannya dengan situasi

kehidupan nyata sehingga mendorong siswa

untuk dapat menerapkannya dalam

kehidupan mereka (Sanjaya, 2006:253).

CTL merupakan strategi yang melibatkan

siswa secara penuh dalam proses

pembelajaran. Siswa didorong untuk

beraktivitas mempelajari materi pelajaran

sesuai dengan topik yang akan dipelajarinya.

Belajar dalam konteks CTL 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. Belajar melalui

CTL 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 (Nurhadi dalam Muslich,

2007:41).

Landasan filosofis CTL adalah

konstruktivisme, yaitu filosofis belajar yang

menekankan bahwa belajar tidak hanya

sekedar menghafal, tetapi

merekonstruksikan atau membangun

pengetahuan dan keterampilan bayu lewat

fakta-fakta atau proposisi yang mereka

alami dalam kehidupannya. Untuk

memahami secara lebih mendalam konsep

pembelajaran kontekstual, COR (Center for

Occupational Research) di Amerika

menjabarkan menjadi lima konsep bawahan

yang disingkat REACT, yaitu Relating,

Experiencing, Applying, Cooperating, dan

Transfering.

Model Pembelajaran NHT (Numbered

Head Together)

Model pembelajaran NHT

(Numbered Head Together) merupakan jenis

pembelajaran kelompok yang dirancang

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa

dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas

tradisional. NHT pertama kali

dikembangkan oleh Spenser Kagen (dalam

Trianto, 2007:62) untuk melibatkan lebih

banyak siswa dalam menelaah materi yang

tercakup dalam suatu pelajaran dan
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mengecek pemahaman mereka terhadap isi

pelajaran tersebut. NHT memberikan

kesempatan pada siswa untuk saling

membagikan ide-ide dan pertimbangan

jawaban yang paling tepat. Selain itu juga

mendorong siswa untuk meningkatkan

semangat kerjasama antar siswa (Lie,

2008:59).

Dalam mengajukan pertanyaan kepada

seluruh kelas, guru menggunakan struktur

empat fase sebagai sintaks NHT :

e. Fase 1 : Penomoran

Dalam fase ini guru membagi siswa ke

dalam kelompok 3-5 orang dan kepada

setiap anggota kelompok diberi nomor

antara 1 sampai 5.

f. Fase 2 : Mengajukan pertanyaan

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada

siswa. Pertanyaan dapat bervariasi.

Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam

bentuk kalimat tanya.

g. Fase 3 : Berpikir bersama

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap

jawaban pertanyaan itu dan meyakinkan tiap

anggota dalam timnya mengetahui jawaban

tim.

h. Fase 4 : Menjawab

Guru memanggil suatu nomor tertentu,

kemuduian siswa yang nomornya sesuai

mengacungkan tangannya dan mencoba

menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan

adalah penelitian Quasi eksperiment dengan

model penelitian yang digunakan adalah one

group pretest posttest design. Yaitu

eksperimen yang dilaksanakan pada satu

kelompok saja tanpa kelompok pembanding.

Model ini menggunakan tes awal sehingga

besar efek dari ekspermen dapat diketahui

dengan pasti (Arikunto, 2009 : 212). Skema

modelnya adalah sebagai berikut:

Tes

awal

O1

Perlakuan

X

Tes

akhir

O2

Keterangan :

O1 : observasi 1 ( tes awal atau pretest)

O2 : observasi 2 ( tes akhir atau posttest)

X : perlakuan ( pembelajaran kontekstual

dengan model NHT)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian tentang penguasaan

konsep siswa tentang subkonsep tumbuhan

biji diperoleh melalui tes berbentuk soal tes

pilihan ganda berjumlah 20 soal. Skor yang

diperoleh  siswa pada pretest dan posttest

kemudian diubah menjadi nilai dalam skala

0-100.

Hasil penelitian yang dilakukan

selama pembelajaran kontekstual ini,

diperoleh berupa data hasil tes, yaitu nilai

pretest dan nilai posttest. Data hasil

penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi

Data Siswa

Pretest Posttest

Rata-rata 36,4 76,6

Standar

Deviasi

6,56 7,36

Nilai

Manimum

25,00 60,00

Nilsai

Maksimum

50,00 90,00
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Hasil analisis statistik didapatkan

rata-rata nilai tes awal (pretest) sebesar 36,4

dan nilai rata-rata tes akhir (posttest) sebesar

76,6 yang berarti terdapat peningkatan nilai

rata-rata siswa setelah dilakukan

pembelajaran kontekstual dengan model

NHT, sedangkan bedasarkan uji normalitas

nilai pretest diperoleh harga X
2

hitung sebesar

8,55. Sedangkan X
2

tabel dengan db = 3 dan

pada taraf kepercayaan 99% sebesar

X
2

(0,99)(3) =  11,3 maka diperoleh X
2

hitung < X
2

tabel. Hal ini menunjukan bahwa sebaran nilai

pretest siswa berdistribusi normal dan

bedasarkan uji normalitas nilai posttest

diperoleh harga X
2

hitung sebesar 1,74.

Sedangkan X
2

tabel dengan db = 3 dan pada

taraf kepercayaan 99% sebesar X
2

(0,99)(3) =

11,3 maka diperoleh X
2

hitung < X
2

tabel.

Berdasarkan pengujian homogenitas data

pretest dan posttest diketahui bahwa

mempunyai variansi yang homogen karena

Fhit < Ftab yaitu Fhit = 1,01 < Ftab = 2,32.

Berdasarkan uji normalitas dan uji

homogenitas, maka data pretest dan posttest

dalah normal dan homogen. Berdasarkan

hasil uji hipotesis (uji t) didapatkan hasil t hit

= 24,8 dan t tab = 2,74 dan dapat disimpulkan

bahwa Ho diterima karena thit > ttab. Hal ini

berarti terdapat perbedaan nilai rata-rata

yang signifikan antar soal pretest dan

posttest.

KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil pengolahan

data pada bab IV, maka disajikan beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan penguasaan

konsep siswa tentang subkonsep

tumbuhan biji setelah dilakukan proses

pembelajaran melalui pembelajaran

kontekstual atau CTL (Contextual

teaching and Learning) dengan metode

NHT (Numbered Head Together).

2. Peningkatan penguasaan konsep siswa

ini didukung dengan hasil pengujian

hipotesis nilai rata-rata posttest yang

menunjukan terdapatnya peningkatan

nilai rata-rata tes akhir.

3. Antusias siswa terlihat saat proses

pembelajaran karena siswa

mendapatkan pengalaman baru dengan

menggunakan pembelajaran kontekstual

atau CTL dengan model NHT sehingga

dapat meningkatkan semangat siswa

dalam proses pembelajaran.
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PENGARUH LATIHAN MENTAL PETTLEP IMAGERY TERHADAP HASIL

PANJAT TEBING KATEGORI RINTISAN

(Studi Eksperimen pada Atlet Panjat Tebing Kabupaten Pandeglang)

Septi Citra Permana

STKIP Mutiara Banten

Abstract : Tujuan penelitian ini untuk membandingkan pengaruh PETTLEP Imagery dan

relaksasi imagery terhadap hasil panjat tebing kategori rintisan. Penelitian ini

menggunakan metode eksperimen dengan desain Randomize Pretest-Posttest

Control Group. Sampel dalam penelitian ini adalah 20 atlet panjat tebing. Hasil

analisis dan perhitungan data mengungkapkan bahwa model latihan PETTLEP

Imagery dan relaksasi imagery memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

hasil panjat tebing. Akan tetapi, latihan PETTLEP imagery memberikan pengaruh

yang lebih tinggi dan signifikan daripada relaksasi imagery terhadap hasil panjat

tebing atlet di FPTI Kabupaten Pandeglang

Keyword: PETTLEP Imagery, Panjat Tebing
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1 PENDAHULUAN

Imagery adalah bentuk simulasi yang

mirip dengan pengalaman nyata sensorik

seperti melihat, merasakan, atau

mendengarkan tetapi seluruhnya terjadi

hanya dalam pikiran (Weinberg & Gould,

2011). Dalam proses latihan imagery

seorang atlet akan meletakkan setiap

gerakan sesuai dengan anggota tubuh yang

bekerja dalam pikirannya dengan cara

membayangkan, sehingga syaraf yang

menggerakan anggota tubuh akan terbiasa

pada suatu teknik yang sedang dipelajari

dalam pikirannya.

Beberapa penelitian menunjukan bahwa

Imagery merupakan bentuk latihan mental

yang dapat memperbaiki keterampilan fisik,

keterampilan gerak dan psikologi

(Afrauzehdkk. 2013; Mousavi, 2011;

Farahatdkk. 2004; Callow dkk. 2013;

Hamrounidkk. 2015; Tracey J. Devonport,

2006; Barghidkk. 2012; dan Lori A.

Ansbach, 1989). Penelitian mengenai

imagery dilakukan oleh Afrauzeh dkk.

(2013), (Smith, Wright, Allsopp, &

Westhead, 2007). Latihan fisik yang

dibarengi dengan PETTLEP imagery

menunjukan skor yang lebih tinggi

dibandingkan dengan latihan fisik yang

dibarengi tradisional imagery dan latihan

fisik tanpa imagery dan lebih mudah

dilakukan (Anuar, Williams, & Cumming,

2016), imagery dapat meningkatkan

performa pada atlet usia muda

(Simonsmeier & Buecker, 2017), dan

imagery dapat membantu atlet

meningkatkan motivasi dan percaya diri

(Gregg & Hall, 2006).

Namun demikian, imagery dalam

aplikasinya memiliki beberapa kelemahan

seperti Imagery membuat kecemasan

menjadi lebih tinggi, Imagery berpengaruh

langsung terhadap faktor yang tidak

mendukung, dan Imagery menjadi tidak

terkendali, misalnya gagal membayangkan

sebuah bayangan (Weinberg dan Gould,

2013).

Dalam kaitan itulah, berdasarkan

beberapa hasil penelitianya Holmes and

Collins (2001) mengembangkan sebuah

model imagery yang disebut PETTLEP

imagery berdasarkan teori dan penelitian.

PETTLEP adalah sebuah panduan

melakukan imagery agar imajinasi mirip

dengan situasi sebenarnya (Holmes dan

Collins, 2001; Wright dan Smith, 2009;

Afrauzeh dkk. 2013; Smith dkk. 2008).

PETTLEP merupakan cara menyampaikan

atau metode dalam melakukan imagery.

PETTLEP itu sendiri merupakan gabungan

komponen dari: Physical, Environment,

Timing, Task, Learning, Emotion, and

Perspective.

Physical mengharuskan imagery

menjadi aktifitas fisik seperti olahraga

(Holmes & Collins, 2001; Wakefield &

Smith 2012). Memunculkan sensasi

kinestetik saat imagery, selain itu

dianjurkan juga untuk memakai pakaian

yang biasa dipakai ketika melakukan

aktifitas tersebut atau sebuah pertandingan

dan menggunakan benda yang ada

hubungannya dengan gerakan yang sedang

dibayangkan.

Environment merujuk pada tempat

imagery tersebut dilakukan (Holmes &

Collins, 2001; Wakefield & Smith 2012).

Tempat imagery harus dibuat semirip

mungkin dengan tempat dilaksanakannya

olahraga tersebut. Video, audio dan foto

dapat digunakan sebagai alat bantu untuk

membantu membayangkan sebuah tempat.

Task berhubungan dengan sebuah tugas

yang spesifik dan sesuai dengan tingkat

keterampilan atlet terutama mengenai fokus

dan konsentrasi (Holmes & Collins, 2001;

Wakefield & Smith 2012). Misalnya atlet

tenis mahir fokus pada perputaran pinggul

sedangkan atlet tenis pemula fokus pada

perkenaan bola dan kepala raket.
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Timing berhubungan dengan waktu

penyelesaian tugas gerak (Holmes &

Collins, 2001; Wakefield & Smith 2012).

Untuk mendapatkan kesetaraan fungsi

imagery dan gerak, maka cepatnya gerakan

ketika membayangkan harus sama dengan

gerakan aslinya (real time).

Learning berhubungan dengan adaptasi

dari isi imagery terhadap tahapan

pembelajaran (Holmes & Collins, 2001;

Wakefield & Smith 2012). Keterampilan

atlet yang meningkat dari minggu ke

minggu menjadi pertimbangan konsep ini.

Skrip imagery dalam PETTLEP dirubah

setiap minggu untuk disesuaikan dengan

tingkat keterampilan atlet.

Emotion. Faktanya olahraga kompetisi

merupakan aktifitas fisik yang melibatkan

emosi (Holmes & Collins, 2001; Wakefield

& Smith 2012). Untuk itu imagery harus

memunculkan emosi yang sama dengan

situasi olahraga yang sebenarnya. Misalnya

target olahraga atau memunculkan perasaan

tegang ketika sedang bertanding.

Perspective dalam PETTLEP

menggunakan sudut pandang internal

(Holmes & Collins, 2001). Sudut pandang

internal adalah membayangkan gerak dari

mata kita sendiri, sedangkan sudut pandang

eksternal diilustrasikan atlet membayangkan

melihat dirinya sedang melakukan olahraga.

Sudut pandang eksternal seperti atlet

melihat video dirinya sedang berolahraga.

Latihan PETTLEP Imagery sudah teruji

dapat meningkatkan performa dalam golf

(Smith dkk. 2008), netball (Wakefield &

Smith, 2009), kekuatan otot (Wright dan

Smith, 2009) dan bola voli (Afrauzeh dkk.

2013).

Sementara sejauh penulis ketahui,

penggunaan PETTLEP imagery dalam

penguasaan keterampilan panjat tebing

belum penulis temukan. Oleh karena itu,

penulis akan menguji pengaruh atau

efektivitas PETTLEP imagery dalam

olahraga panjat tebing.

2 METODE

2.1 Partisipan

Sampel dari penelitian ini adalah semua

atlet panjat tebing Kabupaten Pandeglang

yang berjumlah dua puluh orang

2.2 Instrumen

2.2.1 Penilaian Hasil Memanjat

Penilaian panjat tebing kategori rintisan

menurut peraturan FPTI (2013).

2.3 Prosedur

Metode penelitian yang digunakan adalah

metode eksperimen dengan desain

Randomize Pretest-Posttest Control Group

Design, adapun rincian pelaksanaan

penelitiannya yaitu dilakukan mulai tanggal

4 Mei 2017 hingga 26 Mei 2017, sebanyak

3 kali seminggu selama 4 minggu

3 HASIL PENELITIAN

Data hasil penelitian dianalisis oleh manova

dengan bantuan SPSS 20. Berikut

rangkuman hasil perhitungannya pada tabel

1 :

Tabel1 : Data HasilPenelitian

Pemanjatan

Eksperimen Kontrol

4,9 3

Kriteria pengujiannya adalah jika nilai

(Sig) < 0,05 maka H0 ditolak, sedangkan

jika p-value > 0,05 maka H0 diterima.

Sesuai dengan hasil analisis diperoleh nilai

F pada uji wilks lambda sebesar 4,244 dan

signifikan pada p_value 0,032, karena nilai

p_value lebih kecil daripada nilai alpha
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(0,032 < 0,05) maka Ho ditolak. Dengan

kata lain model latihan PETTLEP Imagery

dan relaksasi imagery memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap hasil

panjat tebing secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh

nilai t pada kolom equal variances assumed

2,310 dan signifikan pada nilai p_value

sebesar 0,033, karena nilai p_value lebih

kecil alpha (0,033 < 0,05) maka Ho ditolak,

dengan kata lain terdapat perbedaan yang

signifikan antara latihan PETTLEP imagery

dan relaksasi imagery terhadap hasil panjat

tebing atlet (Hipotesis diterima). Selain itu,

pada hasil analisis deskriptif diperoleh nilai

rata-rata gain pada kelompok latihan

PETTLEP imagery sebesar 4,9 dan relaksasi

imagery sebesar 3, hal tersebut menunjukan

bahwa latihan PETTLEP imagery

memberikan pengaruh yang lebih tinggi dan

signifikan dari pada relaksasi imagery

terhadap hasil panjat tebing atlet (4,9 > 3).

4 PEMBAHASAN

Model latihan PETTLEP Imagery

dan relaksasi imagery memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap hasil

panjat tebing secara bersama-sama. Namun,

model latihan PETTLEP imagery

memberikan pengaruh yang lebih tinggi dan

signifikan dari pada model relaksasi

imagery terhadap hasil panjat tebing atlet.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian

sebelumnya yang relevan seperti penelitian-

penelitian terdahulu latihan PETTLEP

Imagery sudah teruji dapat meningkatkan

performa dalam golf (Smith dkk. 2008),

netball (Wakefield & Smith, 2009),

kekuatan otot (Wright dan Smith, 2009) dan

bola voli (Afrauzehdkk. 2013).

Dalam proses latihan imagery

seorang atlet akan meletakkan setiap

gerakan sesuai dengan anggota tubuh yang

bekerja dalam pikirannya dengan cara

membayangkan, sehingga syaraf yang

menggerakan anggota tubuh akan terbiasa

pada suatu teknik yang sedang dipelajari

dalam pikirannya. Kemudian Imagery di

kembangkan oleh Holmes dan Collins

(2001) dan muncul teori baru yang

berdasarkan teori dan penelitian yaitu model

PETTLEP imagery. Model ini muncul

berdasarkan prinsip kesetaraan fungsi

(functional equivalence) dimana imajinasi

dalam imagery harus semirip mungkin

dengan situasi yang sebenarnya, PETTLEP

merupakan gabungan komponen dari :

Physical, Environment, Timing, Task,

Learning, Emotion, and Perspective.

Physical mengharuskan imagery

menjadi aktifitas fisik seperti olahraga

(Holmes & Collins, 2001; Wakefield &

Smith 2012). Memunculkan sensasi

kinestetik saat imagery, selain itu

dianjurkan juga untuk memakai pakaian

yang biasa dipakai ketika melakukan

aktifitas tersebut atau sebuah pertandingan

dan menggunakan benda yang ada

hubungannya dengan gerakan yang sedang

dibayangkan.

Environment merujuk pada tempat

imagery tersebut dilakukan (Holmes &

Collins, 2001; Wakefield & Smith 2012).

Tempat imagery harus dibuat semirip

mungkin dengan tempat dilaksanakannya

olahraga tersebut. Video, audio dan foto

dapat digunakan sebagai alat bantu untuk

membantu membayangkan sebuah tempat.

Task berhubungan dengan sebuah tugas

yang spesifik dan sesuai dengan tingkat

keterampilan atlet terutama mengenai fokus

dan konsentrasi (Holmes & Collins, 2001;

Wakefield & Smith 2012). Misalnya atlet

tenis mahir fokus pada perputaran pinggul

sedangkan atlet tenis pemula fokus pada

perkenaan bola dan kepala raket.

Timing berhubungan dengan waktu

penyelesaian tugas gerak (Holmes &

Collins, 2001; Wakefield & Smith 2012).



JURNAL PENDIDIKAN MUTIARA
Volume III, Nomor 1, 1 Juni 2018 ISSN- 2460-6650

13

Untuk mendapatkan kesetaraan fungsi

imagery dan gerak, maka cepatnya gerakan

ketika membayangkan harus sama dengan

gerakan aslinya (real time).

Learning berhubungan dengan adaptasi

dari isi imagery terhadap tahapan

pembelajaran (Holmes & Collins, 2001;

Wakefield & Smith 2012). Keterampilan

atlet yang meningkat dari minggu ke

minggu menjadi pertimbangan konsep ini.

Skrip imagery dalam PETTLEP dirubah

setiap minggu untuk disesuaikan dengan

tingkat keterampilan atlet.

Emotion. Faktanya olahraga kompetisi

merupakan aktifitas fisik yang melibatkan

emosi (Holmes & Collins, 2001; Wakefield

& Smith 2012). Untuk itu imagery harus

memunculkan emosi yang sama dengan

situasi olahraga yang sebenarnya. Misalnya

target olahraga atau memunculkan perasaan

tegang ketika sedang bertanding.

Perspective dalam PETTLEP

menggunakan sudut pandang internal

(Holmes & Collins, 2001). Sudut pandang

internal adalah membayangkan gerak dari

mata kita sendiri, sedangkan sudut pandang

eksternal diilustrasikan atlet membayangkan

melihat dirinya sedang melakukan olahraga.

Sudut pandang eksternal seperti atlet

melihat video dirinya sedang berolahraga.

Penerapan latihan PETTLEP

Imagery dalam penelitian ini telah

memberikan hasil yang positif terhadap

performa sehingga diharapkan dapat

meningkat performa atlet dalam aktivitas

olahraga. Dalam latihan PETTLEP Imagery

ini atlet diajak untuk memvisualisasikan

situasi pertandingan yang akan dijalani.

Secara detil, atlet harus menggambarkan

keseluruhan pertandingan, mulai dari situasi

lapangan, penonton, lawan dan segala

macam yang terlibat dalam pertandingan

itu. Prosedur dalam penerapan PETTLEP

imagery dalam penelitian ini dengan

menggunakan suatu panduan atau skrip

yang dibuat peneliti sebagai bahan panduan

untuk para atlet melakukan imagery yang

dibacakan oleh peneliti atau pelatih dan

dibantu oleh video/gambar guna

memberikan gambaran lebih detil terhadap

atlet tentang gerakan-gerakan teknik yang

akan di bayangkan dan dilakukan oleh

mereka. Selain itu, hasil penelitian ini juga

sesuai dengan penelitian terdahulu yang

menyimpulkan bahwa latihan PETTLEP

imagery lebih baik dari relaksasi imagery

dalam meningkatkan performa olahraga

(Afrauzeh, dkk 2013).

5    KESIMPULAN DAN

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan, maka peneliti dapat menarik

kesimpulan sebagai berikut : (1) Latihan

PETTLEP Imagery dan relaksasi imagery

berpengaruh signifikan terhadap hasil panjat

tebing atlet di FPTI Kabupaten Pandeglang.

(2) Terdapat perbedaan signifikan antara

latihan PETTLEP Imagery dan relaksasi

imagery terhadap hasil panjat tebing atlet di

FPTI Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan hasil penelitian dan

kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis

mengajukan rekomendasi dengan harapan

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

berkepentingan. Adapun rekomendasi yang

penulis kemukakan yaitu, sebagaiberikut :

Bagi pelatih panjat tebing disarankan agar

menerapkan model latihan PETTLEP

Imagery dalam proses pelatihan untuk

meningkatkan keterampilan mental yang

merupakan salah satu aspek yang dapat

mempengaruhi performa atlet, karena

memberikan dampak terhadap peningkatan

rata-rata hasil pemanjatan atlet, bagi pelatih

saat ini harus menyadari bahwa seyogyanya

dalam program latihan tidak hanya berfokus

pada kemampuan fisik saja, melainkan juga

harus menerapkan pelatihan keterampilan
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mental untuk menunjang peningkatan

performa atlet, latihan keterampilan mental

melalui model PETTLEP imagery dan

strategi untuk meningkatkan motivasi atlet

diharapkan dapat diterapkan pada proses

atau program latihan agar dapat membantu

atlet dalam upaya meningkatkan

performanya, dan bagi penelitian lebih

lanjut, disarankan agar dapat memberikan

kajian ilmu baru lagi terutama meneliti

variabel lain yang dapat dikembangkan

melalui latihan ketempilan mental

PETTLEP imagery ini secara lebih spesifik

sehingga dapat memperkaya ilmu

pengetahuan dan kajian teoritis mengenai

model PETTLEP imagery.
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ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara Penganut Agama Islam terbesar di Dunia, oleh karena

itu diberbagai media masa Indonesia merupakan Negara yang paling sering dibicarakan

dalam Dunia Internasional bahwa toleransi Antar umat berAgamanya begitu kuat. Semua

bisa terjadi demikian tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan Indonesia terdahulu

yang telah menggagas Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Selain itu peran para ulama Indonesia juga ikut andil alam menggagas Pancasila dan

Bhineka Tunggal Ika. Dalam Pancasila dijelaskan dalam butir pertama bahwa Indonesia

adalah negara yang berketuhanan yang maha esa artinya Indonesia adalah negara yang

bertuhan, kemudian dalam Bhineka Tunggal Ika dijelaskan pula bahwa Indonesia berbeda

suku bangsa, ras, dan Agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Oleh

karena itulah tali persaudaraan di inidonesia menjadi dasar dari toleransi antar umat

berAgama.

Kata Kunci : Islam dan Tolerasi Antar Umat BerAgama

ABSTRACT

Indonesia is the largest Muslim country in the world, therefore in the mass media of

Indonesia is the most talked-about country in the international world that tolerance

between people is very strong. All can happen so can not be separated from the struggle of

the heroes of Indonesia who previously initiated Pancasila as the foundation of the State of

Indonesia and Bhineka Tunggal Ika. In addition, the role of Indonesian scholars also

contributed to the nature of initiating Pancasila and Bhineka Tunggal Ika. In Pancasila

explained in the first point that Indonesia is a country with a meaningful paradise means

Indonesia is a godly state, then in Bhineka Tunggal Ika also explained that Indonesia is

different ethnicity, race, and religion is an inseparable unity. Therefore, the ropes of

brotherhood in inidonesia become the basis of tolerance among the people of God.

Keywords: Islam and Interfaith Interreligious Toleration
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PENDAHULUAN

Dalam catatan sejarah, Islam

merupakan Agama yang dibawa oleh

Rasulullahullah Nabi Muhammad SAW.

dan Rasulullahullah selalu mengajarkan

kepada umatnya tentang toleransi dan

perdamaian dengan umat Agama lainnya.

Sebagai dasar dari toleransi antar umat

berAgama Rasulullahullah SAW dalam

Piagam Madinah menjelaskan salah satu

dari ayat Al-Quran Firman Allah SWT.

dalam surat al-Kafiruun ayat 6 yang

berbunyi :      Artinya :

“untukmu Agamamu, dan untukku

Agamaku". Dari dasar ayat Al-Quran

itulah dijadikan pedoman oleh umat Islam

untuk selalu menjaga toleransi antar umat

berAgama.

Indonesia adalah Negara yang

terdiri dari berbagai macam suku bangsa,

ras dan Agama. Salah satu dimensi yang

paling vital di indonesia adalah Agama,

karena rakyat Indonesia begitu patuh pada

ajaran Agama. Bukan hanya Islam,

melainkan Kristen, Hindu, Budha,

Protestan dan lain-lain. Islam merupakan

Agama toleran dari penamaan dan

maknanya. Kemudian bagaimana Islam

bisa diterima ditengah masyarakat

Indonesia yang Plural adalah berkat

dakwah toleran yang dijalan oleh para

Wali Songo terdahulu. Disinilah letak

pentingnya dakwah bersemangat toleransi,

Islam bebas berdakwah tanpa menutup

Agama dan kepercayaan lain untuk

melakukan dakwahnya juga.(Said Aqil

Siradj, 2010 : 40).

Toleransi bisa dikatakan sebagai

kelapangan dada, dalam pengertian suka

kepada siapapun, membiarkan orang

berpendapat atau berpendirian lain, tidak

mengganggu kebebasan berfikir dan

berkeyakinan lain (W.J.S.

Poerwodorminta, 1996). Dalam hal ini

toleransi dapat dikatakan sebagai suatu

sikap keterbukaan untuk mendengar

pandangan yang berbeda. Hakikat

toleransi antar umat berAgama merupakan

prasyarat utama bagi terwujudnya

kerukunan Nasional. Melalui sikap toleran

dan saling menghargai secara substansif

antar pemeluk Agama, maka akan

terwujud interaksi dan kesepahaman yang

baik dikalanganmasyarakat berAgama

sehingga bisa terwujud tata kehidupan

yang aman dan tentram (Abdul Jamil

Wahab, 2015 : 6).

Dikutip dari buku suntingan

(Weinata Sairin, 2006 : 92 - 93) AzyUmar

Bin Khatabdi Azra menjelaskan Dalam

perspektif teologi Islam tentang

kerukunan hidup antar umat berAgama

dan konsekuensinya, Islam pada esensinya

memandang manusia berasal dari satu

keturunan yang sama yaitu adam dan

hawa. Meski berasal dari nenek moyang

yang sama, tetapi kemudian manusia

menjadi bersuku-suku, berkaum-kaum

atau berbangsa-bangsa lengkap dengan

kebudayaan dan peradaban khas masing-

masing. Semua perbedaan ini selanjutnya

mendorong mereka untuk kenal-

mengenaldan menumbuhkan apresiasi

serta respek satu sama lain. Perbedaan

diantara umat manusia dalam pandangan

Islam Bukanlah karena warna kulit dan

bangsa, tetapi hanyalahtergantung kepada

tingkat ketakwaan masing-masing. Inilah

yang menjadi dasar perspektif islam

tentang “kesatuan umat manusia” yang

pada gilirannya akan mendorong

berkembangnya solidaritas antar

manusia.(ukhuwwah Insaniyyah atau

ukhuwwah basyariyyah). Lebih jauh

menurut Islam, manusia dilahirkan dalam

keadaan suci (fitrah). Dalam fitrahnya

manusia dianugrahi kemampuan dan

kecenderungan bawaan untuk mencari,

mempertimbangkan dan memahami

kebenaran yang pada gilirannya akan

membuatnya mampu mengakui Tuhan
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sebagai sumber kebenaran tersebut. Atas

dasar ini Islam menegaskan prinsipnya

bahwa setiap manusia adalah homo

religious dan dengan dasar inilah Islam

menegaskan pula tentang toleransi antar

umat berAgama bahwa setiap manusia

pada fitahnya berhak menentukan

kebenaranAgamamenurut kepercayaannya

masing-masing.

PLURALISME DALAM ISLAM

Definisi Pluralisme adalah “In the

social science, pluralism is a framework

of interaction in which groups show

sufficient respect and tolerance of each

othe, that they fruitfully coexist and

interact without conflict or assimilation�.

Suatu kerangka interaksi tempat setiap

kelompok menampilkan rasa hormat dan

toleransi satu sama lain, berinteraksi tanpa

konflik atau asimilasi (pembauran /

pembiasan). Saat ini pluralisme menjadi

polemik di Indonesia karena perbedaan

mendasar antara pluralisme dengan

pengertian awalnya, pluralism, perbedaan

itu adalah semangat religius bukan hanya

sosial kultural, pluralisme digunakan

sebagai alasan pencampuran antar ajaran

Agama, dan pluralisme digunakan sebagai

alasan untuk merubah ajaran suatu Agama

agarsesuai dengan ajaran Agama lain.

(Imam Subkhan, 2007 : 28).

Dikutip dari buku yang berjudul

Metodologi Studi Islam Karya Abudin

Nata, Nurcholis Majid berbicara tentang

karakteristik ajaran Islam yang mengakui

adanya pluralisme. Pluralisme menurut

Nurcholis Majid adalah sebuah aturan

Tuhan (Sunnah Allah) yang tidak akan

berubah, sehingga juga tidak mungkin

dilawan atau di ingkari. Islam adalah

Agama yang kitab sucinya dengan tegas

mengakui hak Agama lain. Kemudian

pengakuan akan hak Agama-Agama lain

dengan sendirinya merupakan dasar

paham kemajemukan sosial budaya dan

Agama, sebagai ketetapan Tuhan yang

tidak dapat berubah-ubah. Inilah yang

selanjutnya menjadi dasar toleransi

Agama yang menjadi ciri sejati Islam.

Kemudian H.M. Qurais Shihab juga

mengatakan bahwa dengan menggali

ajaran-ajaran Agama akan meninggalkan

fanatisme buta, serta berpijak pada

kenyataan. Bukankah Agama-Agama

monotoisme dengan ajaran Ketuhanan

Yang Maha Esa pada hakikatnya

menganut paham universal. Dengan

demikian, karakteristik Agama Islam

dalam visi keAgamaannya bersifat

toleran, pemaaf, tidak memaksakan, dan

saling menghargai karena dalam pluralitas

Agama tersebut terdapat unsur kesamaan

yaitu pengabdian kepada Tuhan. (Abudin

Nata, 2013 : 80-81).

Pluralisme dalam Islam juga

terlihat pada masyarakat yang dibina atas

dasar persaudaraan dalam masyarakat.

Masyarakat dalam kajian Islam bersifat

universal dan tidak terikat oleh perbedaan

bangsa, bahasa ataupun warna kulit. Hal

ini sesuai dengan firman Allah SWT yang

menegaskan bahwa “semua umat yang

beriman itu bersaudara, dan oleh karena

itu harus saling berbuat kebaikan antar

sesamanya”. (QS. Al-Hujarat : 10).

Persaudaraan dalam Islam memiliki

makna yang luas, yaitu persaudaraan yang

tidak terbatas pada satu keturunan, tapi

meliputi seluruh manusia yang sama

akidahnya. Dalam Islam anggota

masyarakat mempunyai persamaan dalam

hak dan kewajiban, Islam tidak mengenal

kasta dan pemberian hak-hak istimewa

kepada seseorang atau kelompok. Adanya

perbedaan itu tidaklah menyebabkan

perbedaan dalam kedudukan sosial. Hal

ini tidak dapat dipungkiri telah

memberikan kontribusi pada

perkembangan hak-hak asasi manusia.

(Ramayulis dan Samsul Nizar, 2009 : 66-

68).
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Dari berbagai penjelasan tersebut,

maka dapat kita ketahui bahwa pluralisme

Islam menjadi dasar toleransi Islam di

Indonesia. Karena Indonesia merupakan

negara yang terdiri dari berbagai ras suku

bangsa dan Agama yang berbeda-beda.

Tidak heran jika sang Proklamator

Indonesia Ir. Soekarno membentuk dasar

negara Indonesia dengan ideologi

Pancasila, disamping untuk menjaga

kerukunan antar umat beAgama, juga

menghargai perbedaan satu sama lain.

TOLERANSI MASA

RASULULLAHULLAH SAW.

Sejak Islam tumbuh dan

berkembang, Rasulullahullah SAW. telah

memberikan contoh betapa toleransi

merupakan keharusan. Jauh sebelum PBB

merumuskan Declaration of Human

Rights, Islam telah mengajarkan jaminan

kebebasan berAgama. Melalui Watsîqah

Madînah pada 622 M, Rasulullahullah

SAW. telah meletakkan dasar-dasar bagi

kerAgaman hidup antarumat berAgama,

mengakui eksistensi non-Muslim

sekaligus menghormati peribadatan

mereka. Piagam Madinah yang

dirumuskan Rasulullah SAW. itu

merupakan bukti otentik mengenai prinsip

kemerdekaan berAgama yang

dipraktikkan umat Islam. Di antara butir-

butir toleransi itu adalah sikap saling

menghormati diantara Agama yang ada,

tidak saling menyakiti dan saling

melindungi anggota yang terikat dalam

Piagam Madinah.

Melalui Piagam Madinah itu,

Rasulullah SAW. sebagai râ�is ad-dawlah

(kepala negara) menunjukkan bukti,

betapa beliau sangat menghormati Agama

lain. Contoh, saat Rasulullah SAW.

melihat ada rombongan orang mengusung

jenazah Yahudi melewati beliau, beliau

sepontan berdiri (sebagai penghormatan).

Sahabat protes, “Wahai Rasulullahullah,

bukankah dia seorang Yahudi?”.

Rasulullahullah SAW. menjawab,

“Bukankah dia manusia?”

Di lain kesempatan, ketika

Rasulullah SAW. ditanya oleh para

Sahabat tentang memberikan bantuan

materi kepada non-Muslim, “Apakah

kami boleh memberi bantuan kepada

kaum Yahudi?” Beliau menjawab, “Boleh,

sebab mereka juga makhluk Allah, dan

Allah akan menerima sedekah kita.”.

Rasulullahullah SAW. Menyatakan bahwa

sikap toleransi, harmonis, tolong-

menolong dan kerjasama umat Islam

dengan non-Muslim hanyalah dalam

masalah muamalah keduniaan yang tidak

berhubungan dengan permasalahan akidah

dan ibadah.

TOLERANSI MASA KHULAFAUR

RASYIDIN

Sikap toleransi Islam kepada non-

Muslim juga dipraktikkan oleh para

Sahabat saat mereka mendapatkan amanah

kepemimpinan sebagai para khalifah,

menggantikan kepemimpinan Rasulullah

SAW. atas umat Islam.Di antara contoh

paling mengemuka adalah saat Khalifah

Umar Bin Khatab bin al-Khaththab ra.

membebaskan Baitul Maqdis

(Yerussalem), Palestina. Saat itu Khalifah

Umar Bin Khatab menandatangani

perjanjian damai dengan Pendeta

Sofranius yang merupakan pemimpin

umat Nasrani di Yerussalem. Perjanjian

yang dinamai Ihdat Umar Bin Khatabiyah

itu memberikan jaminan kepada warga

non-Muslim agar tetap bebas memeluk

Agama dan keyakinan mereka. Khalifah

Umar Bin Khatab tidak memaksa mereka

untuk memeluk Islam dan tidak

menghalangi mereka untuk beribadah

sesuai keyakinannya. Mereka hanya

diharuskan membayar jizyah sebagai

bentuk ketundukan pada pemerintahan

Islam. Bahkan Khalifah memberikan
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keleluasaan kepada mereka untuk tetap

memasang salib-salibnya di Gereja al-

Qiyamah. Khalifah Umar Bin Khatab.

juga memberikan kebebasan dan hak-hak

hukum dan perlindungan kepada seluruh

penduduk Yerussalem.Pada saat

kekuasaan Khalifah Umar Bin Khatab.

sampai ke wilayah Kisra Persia di

Ctesiphon pasca Perang Khadisiah,

Khalifah Umar Bin Khatab.

memperlakukan orang-orang Majusi

dengan baik, termasuk memuliakan putri-

putri Kisra Persia dengan menikahkan

mereka dengan para putra terbaik dari

kalangan para Sahabat Nabi, di antaranya

Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib.

Khalifah juga mengangkat gubernur

Persia dari kalangan sahabat yang berasal

dari Persia sendiri, yakni Salman al-Farisi.

TOLERANSI MASA KHILAFAH

UMAYAH

Pada masa pemerintahan Khilafah

Umayah yang berkedudukan di

Damaskus, Suriah, toleransi kepada

pemeluk non-Muslim tetap berlangsung

harmonis. Tercatat dalam sejarah, bahwa

pasca Perang Qurbush pada 655 M, kaum

Muslim memasuki Kepulauan Cyprus dan

memperlakukan penduduknya dengan

baik. Saat mereka memasuki Kepulauan

Sardinia dan Sicilia di Italia Selatan,

pasukan Islam juga tidak memaksa

penduduknya menjadi Muslim. Saat

pemerintahan Islam menguasai kepulauan

di Lautan Mediterania itu, mayoritas

penduduknya yang non-Muslim tetap

dibebaskan menjalankan berbagai ritual

keyakinan keAgamaannya.Sikap toleran

kaum Muslim pun ditunjukkan saat

Khalifah Umar Bin Khatab bin Abdul

Aziz berkuasa. Saat itu di Negara

Khilafah tidak ada seorang pun yang

terkategori sebagai mustahiq zakat hingga

harta yang terkumpul di Baitul Mal luar

biasa melimpah. Akhirnya, Khalifah

membelanjakan harta Baitul Mal tersebut

untuk membebaskan perbudakan di benua

Eropa dan Amerika.

Saat umat Islam berkuasa di

Semenanjung Iberia, Andalusia, selama

hampir 7 abad, soal toleransi ini pun tetap

menjadi perhatian para amir Bani

Umayyah dalam memperlakukan

penduduk asli baik Katolik, Yahudi

maupun paganis. Salah seorang di

antaranya adalah Amir Abdurrahman ad-

Dakhil yang membangun banyak

madrasah ilmu yang diperuntukkan bagi

rakyatnya, baik Muslim maupun non-

Muslim, termasuk memfasilitasi para

pangeran maupun anak-anak bangSAWan

Eropa yang ingin belajar di Cordoba,

Granada, Sevilla dan kota-kota lainnya di

Andalusia.

TOLERANSI MASA KHILAFAH

ABBASIYAH

Saat kekuasaan ada di tangan

Khalifah Abbasiyah, toleransi di antara

umat berAgama tetap menjadi perhatian

para khalifahnya. Apalagi kekuasaan

kaum Muslim saat itu sudah meliputi tiga

benua. Para penganut keyakinan animisme

dan dinamisme di pedalaman Afrika

hingga kaum musyrik di Asia Utara dan

Asia Tengah tetap mendapatkan perlakuan

baik dari pemerintahan Islam, termasuk

kaum paganis di Steppa Eurasia yang

terbiasa hidup nomaden. Bahkan saat

Islam tersebar di antara kaum paganis itu,

mereka berlomba menjadi para ksatria

Islam dengan bergabung dalam akademi-

akademi militer yang dibangun oleh para

khalifah Bani Abbas. Pada abad yang

sama, toleransi umat Islam ini juga

terbukti nyata di wilayah Hindustan,

India. Saat itu, Kesultanan Islam

Moghulistan di Agra, India Utara,

berkuasa atas sebagian besar wilayah Asia

Selatan. Para Sultan Mughal itu

memperlakukan rakyatnya yang mayoritas

Hindu itu dengan sangat baik, terutama
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pada masa pemerintahan Sultan Humayun

Khan dan anaknya Jalaluddin Muhammad

Akbar. Salah seorang putri Rajput, Jodha,

diangkat sebagai permaisuri Kesultanan

hingga Kerajaan Hindu Rajput

sepenuhnya tunduk pada kekuasaan Islam

Mughal.

TOLERANSI MASA KHILAFAH

UTSMANIYAH

Khilafah Utsmani juga

menerapkan toleransi untuk menjamin

kebebasan berAgama, menjamin

keselamatan dan hubungan saling

menghormati antarpenganut keyakinan.

Para Sultan Utsmani menunjukkan

toleransi yang tinggi dengan

pengakuannya akan keberadaan

komunitas non-Muslim. Penerapan

toleransi terhadap non-Muslim ini kali

pertama diberlakukan pada 1453 setelah

Fetih Sultan Mehmed menaklukkan

Konstantinopel yang merupakan pusat

Kristen Orthodox dunia. Sejak

penaklukkan itu, kekuasaan Utsmani terus

berkembang masuk ke Eropa raya hingga

populasi non-Muslim yang berada di

bawah otoritasnya pun semakin bertambah

pesat. Sebagai Contoh, pada 1530, lebih

dari 80% populasi penduduk Utsmani di

Eropa adalah non-Muslim. Menghadapi

kenyataan ini, Sultan menerapkan sebuah

sistem baru yang kemudian disebut

dengan sistem millet.

Pada sistem ini setiap kelompok

Agama diorganisasikan dalam sebuah

millet. Kata millet berasal dari bahasa

Arab, millah yang berarti “jalan hidup”

atau dapat dimaknai juga sebagai

“keyakinan”. Sistem ini juga

mengindikasikan bahwa Khilafah Utsmani

menjadi pelindung bagi multibangsa.

Setiap kelompok ini memiliki komunitas

dari millet mereka sendiri, seperti millet

Kristen Ortodox, millet Yahudi, dan yang

lainnya. Setiap millet tersebut

diperkenankan untuk memilih

pemimpinnya sendiri. Para pemimpin

millet itu diizinkan untuk memberlakukan

aturan Agama mereka pada kelompoknya

masing-masing. Syariah Islam baru akan

diberlakukan saat terjadi kasus yang

melibatkan millet berbeda. Di samping

hukum Agama, millet-millet tersebut juga

diberi kebebasan untuk menggunakan

bahasa mereka sendiri, mengembangkan

lembaga milik mereka sendiri, seperti

gereja, sekolah, dan yang lainnya.

Khilafah Utsmani hanya melakukan

kontrol atas millet melalui para pemimpin

mereka. Secara teoretis, penduduk Muslim

juga merupakan sebuah millet, dan

khalifah adalah pemimpin dari millet

tersebut.

Sistem millet ini menjadi

kebijakan toleransi Islam pada masa

Utsmani dalam menjamin kerukunan umat

berAgama. Sistem ini berakhir pada 1800-

an saat parlemen yang dikuasai Jeuneu

Osmanli (Utsmani Muda) yang berhaluan

liberal dan pro Barat memberlakukan

tanzhimat, sekaligus menghapuskan

sistem millet. Khilafah Utsmani pun mulai

bergaya Eropa dengan mengadopsi sistem

sekular hingga akhirnya runtuh pada 3

Maret 1924. Sekalipun demikian, toleransi

pada masa Utsmani ini diakui

kebenarannya oleh seorang orientalis

Inggris, TW Arnold yang berkata, “The

treatment of their Christian subjects by the

Ottoman emperors—at least for two

centuries after their conquest of Greece—

exhibits a toleration such as was at that

time quite unknown in the rest of Europe

(Perlakuan terhadap warga Kristen oleh

pemerintahan Khilafah Turki Utsmani—

selama kurang lebih dua abad setelah

penaklukan Yunani—telah memberikan

contoh toleransi keyakinan yang

sebelumnya tidak dikenal di daratan

Eropa).” (The Preaching of Islam: A

History of the Propagation of the Muslim

Faith, 1896, hlm. 134).
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Islam dengan rekam sejarah masa

lalunya telah memberikan contoh toleransi

yang sangat komplit. Historiografi

peradaban dunia telah membuktikan

bukannya Islam yang tidak mengenal

toleransi, melainkan Peradaban Barat

yang tidak pernah memiliki konsep

toleransi. Hal tersebut bahkan bisa dilacak

sejak pertama sekali peradaban Islam

bersentuhan dengan peradaban Barat. Dr.

Gustav Lypon dalam Arab Civilization

mengatakan, “Kekuatan (power) tidak

selamanya menjadi faktor penentu

penyebaran ajaran al-Quran. Bangsa Arab

(kaum Muslim) membiarkan orang-orang

yang pernah memerangi negeri mereka

hidup dengan bebas dalam menjalankan

keyakinan Agama mereka. Jika ada

sebagian umat Kristiani yang memeluk

Islam dan menjadikan bahasa Arab

sebagai bahasa kesehariannya, hal itu

mungkin terjadi karena prinsip mereka

yang melihat adanya keadilan di kalangan

Arab yang tidak ditemukan di kalangan

mereka, kaum non-Muslim. Mungkin juga

karena mereka tertarik dengan sikap

toleransi dan keramahtamahan yang

ditampakan Islam; kedua sikap itu tidak

dikenal dalam Agama-Agama selainnya.”

Seorang Yahudi bernama Max I.

Dimon juga menyatakan, “Salah satu

akibat dari toleransi Islam adalah

bebasnya orang-orang Yahudi berpindah

dan mengambil manfaat dengan

menempatkan diri mereka di seluruh

pelosok Imperium Islam yang amat besar

itu. Lainnya ialah bahwa mereka dapat

mencari penghidupan dalam cara apapun

yang mereka pilih, karena tidak ada

profesi yang dilarang bagi mereka, juga

tak ada keahlian khusus yang diserahkan

kepada mereka.” Pengakuan Max I.

Dimon atas toleransi Islam pada orang-

orang Yahudi di Andalusia itu sungguh

tepat. Bahkan dia pun menyatakan bahwa

dalam peradaban Islam, masyarakat Islam

membuka pintu masjid dan kamar tidur

mereka, untuk konversi, edukasi dan

asimilasi. Kaum Yahudi tidak pernah

mengalami hal yang begitu bagus

sebelumnya.

TOLERANSI ISLAM DI INDONESIA

Indonesia merupakan salah satu

negara yang mempunyai agama yang

berbeda dan merupakan contoh bagi

negara lain dalam hidup berdampingan

antar agama, dimana bisa menjalin

perdamaian dan persaudaraan. Indonesia

juga selalu menjadi simbol yang baik bagi

negara-negara Islam, menunjukkan bahwa

di Republik Indonesia mendapatkan

kebebasan berekspresi melalui jalur yang

telah ditentukan, dan itu menunjukkan

rasa persaudaraan dan persahabatan yang

tinggi dari berbagai golongan di

Indonesia. Di bandingkan dengan negara

islam lainnya, Indoensua adalah negara

yang sangat toleran dengan agama

lain. Sejarah perkembangan Islam di

Indonesia perlu kamu ketahui sehingga

akan meningkatkan rasa kekaguman

terhadap agama Islam. Indonesia tidak

menggunakan hukum syariah yang di anut

oleh agama Islam, melainkan

menggunakan hukum konvensional

demokrasi. Organisasi Islam di

Indonesia banyak jumlahnya tapi tidak

semua organisasi islam yang diakui oleh

pemerintah hanya sebagian saja hal ini

karena prosedur atau persyaratan untuk

menjadi organisasi belum terpenuhi.

Toleransi beragama tanpa mengedepankan

permusuhan dan kekerasan yang

merupakan salah satu ajaran Islam.

Toleransi Islam selama ini di Indonesia

sangat dikagumi oleh orang luar negeri.

Bahkan, Indonesia dengan mayoritas

Islam terbesar di Asia Tenggara dikenal

sebagai negara yang menjunjung tinggi

persatuan dan kesatuan dengan berbagai

suku, ras, dan agama.
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Islam di Indonesia berkembang

sangat cepat karena agama Islam

menganut ajaran yang cinta damai dan

tidak membedakan status sosial semua

sama dimata Sang Pencipta. Mengapa

Indonesia itu negara yang sangat damai

dan toleran? Aturan yang diterapkan di

Indonesia untuk menjaga kerukunan

beragama telah diatur dengan UUD 1945

sehingga sebagai warga negara Indonesia

yang baik sebaiknya menjaga dan

menjalin kerukunan antar umat beragama.

Sehingga negara menjadi aman dan damai

tanpa ada gangguan yang akan merusak

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemeluk Agama Islam menduduki

peringkat tertinggi di Indonesia.

Walaupun Indonesia mayoritas beragama

Islam tapi hidup di negara

yang Idieolaginya Pancasila dengan

semboyan negara Bhineka Tunggal Ika

yang artinya walaupun berbeda -beda tapi

tetap satu.

Dengan adanya organisasi

keagamaan seperti MUI maka toleransi

antar umat beragama selalu terjaga dengan

baik dengan selalu memberi dukungan

tentang keagamaan terutama yang

berkaitan dengan kaum muslimin yang

ada di Indonesia. Dan juga MUI akan

memberikan label halal pada makanan-

makanan yang tidak merugikan umat

Islam. Makanan yang haram dimakan bagi

umat Islam peredarannya akan diawasi.

Toleransi umat beragama di Indonesia

sangat baik dibandingkan dengan negara

lain. Karena di Indonesia selalu

mengedepankan kesatuan dan persatuan

antar umat beragama saling menghormati

satu sama lain dan tidak membeda-

bedakan ras, agama, dan suku semuanya

tetap satu dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Dari perjalanan sejarah Islam dari

masa Rasulullah SAW. Para sahabat,

hingga di Indonesia. Dapat kita ketahui

bersama bahwa Agama Islam adalah

agama yang toleran. Toleransi antar umat

berAgama dalam Islam telah

Rasulullahullah SAW. tetapkan dalam

Piagam Madinah yaitu penjelasan dari

ayat Al-Quran Firman Allah SWT. dalam

surat al-Kafiruun ayat 6 yang berbunyi

:      yang Artinya : “untukmu

Agamamu, dan untukku Agamaku". Dari

dasar ayat Al-Quran itulah dijadikan

pedoman oleh umat Islam untuk selalu

menjaga toleransi antar umat berAgama.

Begitupun di zaman para sahabat,

pedoman tersebut dijadikan sebagai

landasan toleransi dalam Islam.

Di Indonesia bukan hanya dasar

landasan tersebut yang dijadikan dasar

toleransi antar umat beragama. Bahkan di

Indonesia membentuk dasar Negara

Pancasila dan Bineka Tunggal Ika guna

menjaga kerukunan antar umat beragama,

karena di Indonesia merupakan negara

yang terdiri banyak suku bangsa dan

Agama.
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EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN PRESTASI OLAHRAGA PANJAT TEBING DI DIY

DAN PROVINSI JAWA TENGAH

AN EVALUATION OF SPORT CLIMBING DEVELOPMENT PROGRAM ACHIEVEMENT IN

YOGYAKARTA AND CENTRAL JAVA PROVINCE

Doli Nirwansyah, M.Or.

STKIP Mutiara Banten

nirwansyah.job170@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan prestasi

olahraga panjat tebing di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa tengah.Metode penelitian

evaluasi program menggunakan CIPP model (Context, Input, Process, Product). Pengumpulan data

dilakukan melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif.Hasil

menunjukan bahwa evaluasi program pembinaan prestasi olahraga panjat tebing di Daerah Istimewa

Yogyakarta masih kurang baik dan Provinsi Jawa Tengah telah terlaksana dengan baik. Ditinjau dari

segi contextmasing-masing memiliki keterlaksanaan dengan baik dari semua aspek yang diungkap.

Dari segi input hasil analisis dan evaluasi program pembinaan menjelaskan masing-masing provinsi

memiliki persamaan yang mirip. Ditinjau dari segi process yang dijalankan, kedua provinsi memiliki

perbedaan yang sangat jelas, yaitu mulai dari masalah pelaksanaan program latihan, program

pembinan yang dijalankan, dan monev (monitoring evaluasi). Menunjukan bahwa DIY tidak sesuai

dengan prosedur pada penerapannya dilapangan, sedangkan JATENG melaksanakan prosedur yang

telah ditetapkan dengan memberikan kinerja yang maksimal, baik dari pelatihnya maupun atlet itu

sendiri. Dari segiproduct menunjukan perbedaan hasil yang nyata, DIY memiliki prestasi yang kurang

baik, dan JATENG telah memiliki prestasi yang baik dalam olahraga panjat tebing.

Kata Kunci: evaluasi program, pembinaan prestasi, olahraga panjat tebing

Abstract

This study was aimed to evaluate the implementation of sport climbing development program

achievement in Yogyakarta and Central Java Province. The methods of this research with program

evaluation used CIPP model (Context, Input, Process, Product). Data collection techniques were using

observation, interviews, questionnaires and documentation. Data analysis techniques were using

quantitative and qualitative descriptive analysis. The results show that generally the evaluation of the

program accomplishments sport climbing in Yogyakarta is still not good and Central Java province

has been good performing. In terms of context from all aspects are revealed good. In terms of input on

the analysis and evaluation of development programs in accordance explain existing indicators,

ranging from the coach to the parental support. Each province has a similar equation. In terms of the

process being run, the two provinces have a significant difference between Yogyakarta and Central

Java, the start of the implementation problems workout program, development program which is run,

and M & E (monitoring and evaluation).Shows that DIY is not in accordance with the procedures of

application to the field, while JATENG carry out procedures have been established to provide

maximum performance, both from the coach and the athletes themselves. In terms of product show

differences of significant results, yogyakarta has poor achievement, and the Central Java Province has

very good results in the sport of rock climbing.

Keywords: program evaluation, coaching accomplishments, sport climbing
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PENDAHULUAN

Olahraga merupakan suatu fenomena

yang mendunia dan menjadi bagian yang tidak

dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari

masyarakat. Bahkan melalui olahraga dapat

membentuk national character building suatu

bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana

strategis untuk membangun kepercayaan diri,

identitas bangsa, dan kebanggaan nasional.

Berbagai kemajuan pembangunan di bidang

keolahragaan yang bermuara pada

meningkatnya budaya dan prestasi olahraga.

Melalui pembinaan olahraga yang sistematis,

kualitas Sumber Daya Manusia dapat

diarahkan pada peningkatan pengendalian diri,

tanggung jawab, disiplin, sportivitas yang pada

akhirnya dapat memperoleh prestasi olahraga

yang dapat membangkitkan kebanggaan

nasional. Oleh sebab itu, pembangunan

olahraga perlu mendapatkan perhatian yang

lebih proporsional melalui pembinaan,

manajemen, perencanaan dan pelaksanaan

yang sistematis dalam pembangunan nasional.

Sistem pembangunan olahraga tidak bisa

dilaksanakan dengan cara instan dengan

manajemen yang “asal jalan”, akan tetapi

membutuhkan totalitas dan komitmen untuk

membina olahraga secara sistematik dan

mendukung. Prestasi olahraga merupakan

sesuatu yang tampak dan terukur, hal tersebut

bahwa pembinaan olahraga dilakukan dengan

pendekatan secara ilmiah mulai dari

pemanduan bakat hingga proses pembinaan.

Dengan demikian, secara sistem bahwa

kualitas hasil (output) ditentukan oleh masukan

(input) dan kualitas proses pembinaan yang

terjadi. Prestasi yang selama ini didapatkan

merupakan konsekuensi nyata dari sub-sistem

yang kurang optimal yaitu input dan process

(Mutohir, 2007).

Pembinaan dan pembangunan olahraga

prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk

mencapai prestasi olahraga pada tingkat

daerah, nasional dan internasional. Pembinaan

dilakukan oleh induk organisasi cabang

olahraga baik pada tingkat daerah maupun

pada tingkat pusat. Pembinaan juga

dilaksanakan dengan memperdayakan

perkumpulan olahraga, menumbuh-

kembangkan sentra pembinaan olahraga yang

bersifat nasional dan daerah serta

menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang

dan berkelanjutan (Undang- Undang Nomor 3

tahun 2005).

Persaingan olahraga prestasi dewasa ini

semakin ketat. Prestasi bukan lagi milik

perorangan, tetapi sudah menyangkut harkat

dan martabat suatu bangsa. Itulah sebabnya

berbagai daya dan upaya dilakukan oleh suatu

daerah atau negara untuk menempatkan

atletnya sebagai juara diberbagai kegiatan

olahraga besar. Dengan dasar tersebut maka

harus dibentuk sebuah sistem pembinaan

olahraga prestasi yang setara menurut landasan

dasar yang diterapkan oleh negaranya.

Olahraga prestasi apabila dilihat dalam segi

fisik, mental maupun pengalaman, hal ini

sangat berpengaruh pada kemampuan seorang

olahragawan dalam meraih prestasi pada

bidang olahraga yang ditekuninya. Olahraga

meliputi berbagai macam aspek di dalamnya

yaitu kondisi prima, tekanan pada atlet untuk

memenangkan pertandingan, serta pemberian

motivasi yang sangat membangun karakter dari

atlet tersebut.

Modern sport climbing hadir sebagai

pembaharuan dari panjat tebing secara

tradisional. Program latihan sudah memacu

kepada standar Olimpiade, penemuan

teknologi peralatan yang lebih baik terus

berkembang sehingga seorang pemanjat bisa

lebih fokus kepada peningkatan prestasi yang

optimal. Tahun 1989 indonesia dikunjungi oleh

pemanjat dari perancis dan sekaligus

memperkenalkan tebing buatan yang sempat

terpasang di gedung menpora. Atas kunjungan

tersebut, dibentuk  Federasi Panjat Gunung

Tebing Indonesia (FPGTI) dengan dipimpin

oleh Harry Suliziarto. Akan tetapi, pada tahun

1990 FPGTI berubah menjadi FPTI dalam

acara lomba Panjat tebing Nasional I di

Bintaro Jakarta.Dalam perkembangannya,

FPTI berusaha untuk menjadi lembaga yang

mendapat pengakuan baik dari pelakunya

ataupun dari pemerintah. Pada tahun 1992

FPTI secara resmi diterima menjadi anggota

UIAA,sedangkan diterimanya sebagai anggota

KONI yang ke-50 setelah tahun 1994. Oleh

sebab itu, pada tahun 1996 panjat tebing masuk

dalam kategori exhibitionPON XIV, dan pada

tahun 2000 PON XV di surabaya cabang

olahraga panjat tebing resmi dipertandingkan.

Dalam cabang olahraga panjat tebing,

dibutuhkan beberapa aspek yang mampu

mendorong untuk kearah prestasi. Untuk

menunjang prestasi yang baik dalam cabang
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olahraga panjat tebing, ditentukan oleh

beberapa faktor, antara lain: fisik, teknik,

mental, strategi dan lingkungan. Oleh sebab

itu, pembinaan secara fisik maupun mental

adalah salah satu faktor yang memegang

peranan penting dalam usaha pencapaian

prestasi olahraga, dengan kondisi fisik yang

tinggi hanya dapat dicapai melalui proses

latihan dan cara berlatih yang benar. Meskipun

demikian, penerapan fakor secara sistem

ataupun program pembinaan yang diterapkan

harus diperhatikan, sehingga tercapainya

sebuah keseimbangan antara pelatih, atlet dan

pengurus organisasi yang mewadahinya.

Menurut Mutohir (2005, p.31),

pembinaan dan pengembangan olahraga perlu

terus ditingkatkan secara terarah, sistematis,

dan berkesinambungan agar selaras dengan

tujuan pembangunan nasional khususnya

dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk membina atau melahirkan atlet yang

berprestasi diperlukan suatu proses pembinaan

jangka panjang yang memerlukan penanganan

secara sistematis, terarah, terencana dan

konsisten serta dilakukan sejak dini atau usia

anak sekolah dasar dan didukung ilmu

pengetahuan dan teknologi keolahragaan

(Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 pasal

20).

Oleh karena itu, dalam upaya

peningkatan prestasi olahraga perlu terus

dilaksanakan pembinaan olahragawan sedini

mungkin melalui pencarian dan pemantauan

bakat, pembibitan, pendidikan dan pelatihan

olahraga prestasi yang didasarkan pada ilmu

pengetahuan dan teknologi secara lebih efektif

serta peningkatan kualitas organisasi olahraga

baik tingkat pusat maupun daerah.

Pembibitan dan pembinaan salahsatunya

harus dilaksanakan oleh pihak pemerintah

daerah ataupun provinsi yang mewadahi

organisasi lembaga cabang olahraga tersebut,

sehingga tercapai sebuah kesenjangan antara

pengurus, pelatih dan atlet yang ada. Menurut

pengamatan penulis Di Daerah Istimewa

Yogyakarta pada cabang olahraga panjat

tebing dalam beberapa tahun kebelakang

pernah mengalami peningkatan raihan hasil

yang diperoleh pada setiap event nasional,

akan tetapi mulai pada tahun 2010 prestasi

cabang olahraga panjat tebing mengalami

penurunan prestasi. Berbeda dengan Provinsi

Jawa Tengah walaupun mengalami pasang

surutnya prestasi dalam cabang olahraga panjat

tebing, akan tetapi JATENG masih memiliki

atlet yang berkualitas dan mampu bersaing di

beberapa kejuaraan nasional. Perolehan hasil

medali pada saat PON XVIII di riau, provinsi

Jawa Tengah telah unggul dari Daerah

Istimewa Yogyakarta yang mendapatkan 6

medali emas, 3 medali perak, dan 1 medali

perunggu.

Oleh karena itu, pengembangan

keolahragaan dalam tatanan sistem

keolahragaan nasional dikembangkan melalui

tiga pilar yaitu olahraga pendidikan, olahraga

rekreasi dan olahraga prestasi. Olahraga

pendidikan merupakan bagian integral dari

pendidikan yang dilaksanakan baik pada jalur

formal maupun non formal melalui kegiatan

intra ataupun ekstrakurikuler. Olahraga

rekreasi merupakan olahraga yang bertujuan

untuk mengembangkan kesadaran masyarakat

untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran,

kesenangan dan hubungan sosial, sedangkan

olahraga prestasi dikhususkan untuk

pencapaian prestasi baik dalam kejuaraan

tingkat daerah, nasional, regional maupun

internasional.

Pembinaan dan pengembangan olahraga

selain ditujukan kepada aspek peningkatan

kesehatan jasmani dan rohani, serta kepada

pengembangan prestasi olahraga. Sebagaimana

diketahui bersama kondisi keolahragaan

nasional adalah sebagai sebuah sistem

khususnya dari segi prestasi pada dewasa ini

dalam situasi memprihatinkan. Dilihat dari

kacamata kesisteman bahwa kualitas hasil

(output) ditentukan oleh masukan (input) dan

kualitas proses pembinaan yang terjadi.

Prestasi yang selama ini didapatkan merupakan

konsekuensi nyata dari sub-sistem yang kurang

optimal yaitu input dan proses untuk

mendapatkan hasil (output) yang baik terdapat

dua unsur, yaitu kualitas masukan (input) dan

kualitas proses yang terjadi. Dari sisi input,

masih kekurangan calon-calon atlet yang

berkualitas, baik dari segi anthropometrik,

fisiologis dan psikologis. Hal ini disebabkan

antara lain karena rendahnya budaya olahraga

(sport culture). Belum lagi sistem perekrutan

yang kurang kredibel dan akuntabel, karena

masih suburnya budaya pilih kasih “suka tidak

suka”. Dari proses tersebut, masih

berkecenderungan menerapkan budaya “jalan

pintas” dalam menghasilkan sesuatu. Selama

ini yang dikerjakan belum berlandaskan pada

sistem keolahragaan nasional dengan payung
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hukum yang kokoh dan kurang sabar menjalani

sebuah proses (Mutohir, 2007, p.4).

Sedangkan menurut Harsuki (2003,

p.37), pembinaan olahraga nasional dapat

berjalan dengan sebaik-baiknya diperlukan

komponen-komponen penting selain jalur-jalur

pembinaan yang teridentifikasi. Komponen di

dalam sistem pembinaan olahraga nasional

adalah: (1) Tujuan, (2) Managemen, (3) Faktor

ketenagaan, (4) Atlet, (5) Sarana dan

prasarana, (6) Struktur dan isi program, (7)

Sumber belajar, (8) Metodologi, (9) Evaluasi

dan penelitian, serta (10) Dana.

Berkaitan dengan penjelasan diatas,

pemerintah dalam hal memajukan dibidang

olahraga sudah terealisasikan, namun pada

kenyataannya beberapa sistem tersendiri belum

dapat diterapkan secara teratur dalam

pembinaan olahraga prestasi, khusunya pada

cabang olahraga panjat tebing.

Bila dicermati diberbagai kegiatan

olahraga, maka akan ditemukan unsur bermain,

unsur latihan fisik dan unsur pertandingan atau

kompetisi. Melalui bermain akan dapat

dikembangkan berbagai sifat positif seperti:

sportif, jujur, disiplin, demokratis, menghargai

peraturan, dan percaya diri.

Pemerintah Republik Indonesia telah

menetapkan arah dan kebijakan nasional dalam

pembinaan dan pengembangan olahraga dalam

Undang-Undang No.3 Tahun 2005

menyatakan: “Pemerintah dan Pemerintah

Daerah wajib melakukan pembinaan dan

pengembangan olahraga sesuai dengan

kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pemerintah melakukan pembinaan dan

pengembangan olahraga melalui penetapan

kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi,

konsultasi, komunikasi, penyuluhan,

pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan,

penelitian, uji coba, kompetisi, pemudahan,

perizinan dan pengawasan”.

Menurut Suchman (1961, dalam

Anderson 1975, dalam Arikunto 2010, p.1)

memandang evaluasi sebagai sebuah proses

menentukan hasil yang telah dicapai beberapa

kegiatan yang direncanakan untuk mendukung

tercapainya tujuan. Proses evaluasi harus

dilaksanakan secara komprehensif agar

hasilnya benar-benar dapat dijadikan dasar

dalam menentukan kualitas dari suatu program.

Hal ini berarti evaluasi dijadikan secara

menyeluruh untuk menilai unsur-unsur yang

mendukung dari sebuah program. Sebuah

program bukan hanya kegiatan tunggal yang

dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi

merupakan kegiatan yang berkesinambungan

karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh

karena itu, sebuah program dapat berlangsung

dalam kurun waktu relatif lama. Pelaksanaan

program selalu terjadi dalam sebuah organisasi

yang artinya harus melibatkan sekelompok

orang.

Dalam penelitian terdapat jenis model

evaluasi yang dapat digunakan, salah satunya

yaitu CIPP Model (Context, Input, Process,

Product). Model CIPP merupakan hasil kerja

para tim peneliti, yang tergabung dalam suatu

organisasi komite Phi Delta Kappa USA, yang

pada saat itu diketahui oleh Daniel Stuffle-

Beam. CIPP yang merupakan sebuah singkatan

dari huruf awal empat buah kata, yaitu :

Context evaluation : evaluasi terhadap

konteks

Input evaluation : evaluasi terhadap

masukan

Process evaluation : evaluasi terhadap

proses

Product evaluation : evaluasi terhadap

hasil

MenurutSudjana(2004, p.246)

menterjemahkan masing-masing dimensi

tersebut dengan makna sebagai berikut: 1)

Context, yaitu situasi atau latar belakang yang

mempengaruhi perencanaan tujuan program

pembinaan, 2) Input, kualitas masukan yang

dapat menunjang ketercapaian tujuan program

pembinaan, 3) Process, yaitu pelaksanaan

program dan penggunaan fasilitas sesuai

dengan apa yang telah direncanakan, 4)

Product, yaitu hasil yang dapat dicapai baik

dalam penyelenggaraan program tersebut.

Dalam makalah yang dipresentasikan

pada Annual Conference of the Oregon

Program Evaluation Network (OPEN) Portland

pada athun 2003, Stufflebeam memperluas

makna evaluasi product menjadi: Impact

evaluation, effectiveness evaluation,

sustainability evaluation and transportability

evaluation (Stufflebeam, 2003, pp.59-62).

Keunikan model ini adalah pada setiap

evaluasi terkait pada perangkat pengambil

keputusan yang menyangkut perencanaan dan

oprasional sebuah program.

Berdasarkan latar belakang yang telah

dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk

mengetahui sebagian penerapan yang terjadi

mengenai Evaluasi Program Pembinaan
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program latihan yang kurang begitu spesifik

sehingga atlet menimbulkan banyak

mengalami penurunan saat kejuaraan. Oleh

sebab itu, hubungan internal yang terjadi di

pengurus pengcab, pengda, dan pengprov

tersebut harus segera di sinergiskan sehingga

terjadi kesamaan dalam menjalankan program

yang ada.

Pembahasan ini menyangkut terkait

hasil ringkasan analisis data dan evaluasi

secara keseluruhan dari context, input, process,

dan product dalam program pembinaan di Diy

dan Jateng.

Berdasarkan hasil dan evaluasi context

diatas menunjukan bahwa dalam suatu

program pembinaan yang baik harus memiliki

tujuan yang jelas sehingga setiap indikator

yang ada didalamnya dapat terjalin dan sesuai

dengan konsep yang telah ditentukan.

Evaluasi context menjelaskan data

tentang alasan-alasan untuk menetapkan tujuan

suatu prioritas program tersebut. Menurut Borg

& Gall (2007, p.579) “context evaluation

involves the identification of problems and

needs that occur in a specific educational

setting, which provides an essential basis for

developing objectivies whose achievement

result in program improvement”. Mengatakan

bahwa evaluasi context melibatkan identifikasi

masalah dan kebutuhan yang terjadi dalam hal

pengaturan pendidikan khusus, yang

memberikan dasar penting untuk

mengembangkan tujuan yang berprestasi

menghasilkan perbaikan program.

Sedangkan menurut Hogan (2007, p.9)

“Context evaluation focuses on factors such as

the correct identification of training needs and

the setting of objectives in relation to the

organization�s culture and climate”.

Menjelaskan bahwa evaluasi contexs berfokus

pada faktor-faktor seperti identifikasi yang

benar dari suatu kebutuhan pelatihan dan

penetapan tujuan yang berkaitan dengan

budaya dan iklim organisasi.

Oleh sebab itu, pada evaluasi context

dalam pembahasan ini menjelaskan tentang

latar belakang, budaya organisasi serta tujuan

yang ingin dicapai dalam penetapan program.

Dalam sistem pembinaan prestasi, sebuah

organisasi yang menaungi cabang olahraga

tertentu harus mempunyai landasan yang kuat,

sehingga pencapaian program tersebut dapat

terstruktur dengan baik.

Dengan demikian, evaluasi terhadap

context yang terdapat pada cabang olahraga

panjat tebing di Diy maupun Jateng memiliki

tujuan dan program yang jelas dalam

sistemnya. Hal tersebut didukung dengan

adanya AD/ ART dan kepengurusan yang ada

di dalamnya.

Evaluasi input atau masukan adalah

kemampuan awal suatu keadaan dalam

menganalisis sumber daya manusia untuk

menunjang suatu program yang menjelaskan

tentang aspek-aspek terhadap masalah pelatih,

atlet, sarana dan prasarana, pendanaan serta

dukungan dari orang tua. Hal ini sesuai dengan

pendapat Djudju (2008, p.55) bahwa evaluasi

input yaitu menyediakan data untuk

menentukan bagaimana penggunaan sumber-

sumber yang dapat digunakan untuk mencapai

tujuan program. Pendapat tersebut juga senada

dengan yang dikemukakan oleh Stufflebeam

(Fitzpatrick, Sanders&Worthen, 2011, p.174)

bahwa

Input evaluations, to serve structuring

decisions: after defining needs and considering

organizational assets and potential

interventions, using input evaluation help

managers to select a particular strategy to

implement and to resolve the problem and

make decisions about how to implement it.

Sumber-sumber yang dapat digunakan

untuk tujuan program pembinaan olahraga

panjat tebing meliputi pelatih, atlet, kelayakan

sarana dan prasarana serta dukungan orang tua.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan

penelitian yang telah dilakukan oleh Ardhika

Falaahudin (2013) yang juga menemukan

untuk evaluasi input pembinaan cabang

olahraga Renang di 5 klub Provinsi Jawa

Tengah telah memenuhi ketercapaian yang

ideal.

Oleh karena itu, hasil analisis yang

terjadi pada cabang olahraga panjat tebing di

DIY dan JATENG mengenai evaluasi input ini

memiliki persamaan. Mulai dari segi pelatih

sampai dukungan dari orangtua, akan tetapi

secara pendanaan walaupun DIY dan JATENG

sangat minim, hal tersebut tidak menjadi

hambatan bagi atlet JATENG dalam

melaksanakan program latihan yang telah

dibuat oleh pelatih. Oleh sebab itu, peran

pemerintah maupun pengurus FPTI sangat

penting dalam mengantisipasi hal tersebut,

sehingga atlet harus tetap berlatih keras agar

dapat menghasilkan prestasi yang maksimal.
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Dengan demikian, kesenjangan sumber daya

manusia antara pengurus, pelatih dan atlet dari

segi komunikasi sangat memberikan dampak

positif, serta dukungan orangtua juga yang

tidak kalah penting dalam membangun dan

memberikan suntikan motivasi agar atlet tetap

berlatih untuk mencapai prestasi yang

maksimal. Karena dalam sebuah pencapaian

prestasi membutuhkan pembangunan

lingkungan yang baik, sehingga diperlukan

waktu yang cukup panjang.

Hal tersebut di dukung oleh pernyataan

Chee Keng John Wang (2011) “The talent

development environment emphasized long-

term development, had effective

communication and support network, and

provided long-term development

fundamentals”.Menjelaskan bahwa lingkungan

pengembangan bakat menekankan

pembangunan yang membutuhkan jangka

panjang, memiliki komunikasi serta dukungan

jaringan yang efektif, adalah salah satu

pembangunan yang optimal, sehingga dapat

tercapai sesuai yang diharapkan.

Evaluasi process adalah sebagai bahan

dalam mengimplementasikan suatu keputusan

yang akan diambil, dalam hal ini dapat dilihat

tepat tidaknya pelaksanaan suatu program yang

telah ditetapkan. Dengan demikian, evaluasi

process meenjelaskan mengenai bagaimana

tentang pelaksanaan program latihan,

pelaksanaan program pembinaan dan monev di

DIY dan JATENG sesuai dengan tujuan yang

merupakan bahan acuan terhadap program

yang telah disusun, sehingga diketahui

hasilnya.

Dalam hal ini akan dilihat tepat tidaknya

pelaksanaan suatu program yang telah

ditetapkan. Suharsimi dan Cepi (2009, p.47)

mengemukakan evaluasi proses diarahkan pada

seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di

dalam program sudah terlaksana sesuai dengan

rencana. Pendapat tersebut juga sesuai dengan

pendapat Stufflebeam (Fitzpatrick,

Sanders&Worthen, 2011, p.174) bahwa

Process evaluation, to serve implementing

decisions: once the programs has begun, the

important decisions concern how to modify its

implementation.

Untuk mencapai prestasi yang optimal

tidak datang begitu saja, namun salah satu

proses yang dilalui yaitu program latihan.

Program latihan adalah proses berjenjang dan

berkelanjutan yang mempunyai sasaran yang

jelas, terukur dan dapat

dipertanggungjawabkan. Seperti yang telah

dijelaskan oleh Kasundra (2011) “Strength and

conditioning programs should not be viewed as

a replacement of climbing but rather as

supplementary during courses”.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa

kekuatan dan pengkondisian program

memanjat tidak harus dilihat sebagai

pengganti, melainkan sebagai pelengkap

selama pelatihan. Oleh karena itu, program

latihan adalah hal yang penting dan harus

dijalankan oleh setiap atlet yang ingin

mencapai prestasi. Pencapaian prestasi atlet

pada umumnya merupakan hasil dari program

latihan yang baik dan benar, secara berjenjang/

dalam jangka panjang. Program latihan jangka

panjang tersebut berfungsi dalam

meningkatkan kondisi jiwa dan raga saat

berkompetisi dalam sebuah kejuaraan yang

berlangsung.

Dalam hal ini fungsi pelatih sebagai

pemimpin, yang memegang penuh perananan

terhadap atletnya dalam upaya pencapaian

prestasi yang setinggi-tingginya. Hal tersebut

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh

Sharon Misasi (2016) menemukan hasil, yaitu:

“Statistical significance was found in

the following subscales: competition

strategies, personal rapport and negative

personal rapport. The coach is a meaningful

person in the lives of athletes and the role they

play is vital in the athlete�s sport experience.

Our results indicate that the level of

competitive division appears to play a role in

how athletes perceive their coaches and how

coaches perceive themselves. In addition,

gender differences among coaches� affect

responses of the athletes and the coaches.

Leadership is not a simple process. There is no

one way to lead and what works for one may

not work for all. Therefore, the best one can do

is get to know their athletes and work hard to

understand their goals, motivations and

needs”.

Menjelaskan bahwa seorang pelatih

adalah orang yang berarti dalam kehidupan

atlet dan peran mereka bermain sangat penting

dalam pengalaman olahraga. Menunjukkan

bahwa tingkat divisi kompetitif tampaknya

memainkan peran dalam bagaimana atlet

memandang pelatih dan bagaimana pelatih

menganggapinya. Kepemimpinan bukanlah

proses yang sederhana. Oleh karena itu, hal
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terbaik yang bisa dilakukan adalah mengenal

atlet dan bekerja keras untuk memahami

tujuannya, sehingga pemberian motivasi

dijadikan kebutuhan oleh atlet senidiri.

Menurut Harsono (2004, p.32)

mengemukakan ada tiga hal yang menunjang

suksesnya seorang pelatih, yaitu: (1) Latar

belakang pendidikan dalam ilmu-ilmu yang

erat hubungannya dengan olahraga, (2)

Pengalaman olahraga, baik sebagai atlet

maupun sebagai pelatih, (3) Motivasi untuk

senantiasa memperkaya diri dengan ilmu

pengetahuan, yang mutakhir mengenai

olahraga. Sedangkan Situmorang (2012, p.1)

mengemukakan “Seorang pelatih juga harus

mampu membina mental atau karakter atlet.

Banyak berbagai cara pendekatan yang

dilakukan pelatih dalam merealisasikan

program yang telah disusun, antara lain yaitu

melalui gaya (style) yang merupakan cara kerja

yang biasa dilakukan sebagai identitas dari

seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara dan

observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa

proses latihan yang diterapkan oleh pelatih

panjat tebing di DIY sangat kurang dengan

implikasi ilmu olahraga yang ada, berbeda

dengan pelatih di JATENG yang telah

memiliki pengetahuan di dalam bidang

olahraga serta pengalaman yang didapatkannya

mampu menerapkan sistem secara baik sesuai

dengan teori yang ada.

Dengan demikian hasil analisis dan

evaluasi di atas, ditemukan bahwa fakta yang

terjadi di lapangan dalam menjalankan suatu

program latihan, program pembinaan dan

monev pada cabang olahraga panjat tebing di

Diy masih sangat kurang, hal tersebut belum

terlaksana dengan baik dan tidak sesuai dengan

sistem yang ada. Oleh sebab itu, kekurangan-

kekurangan dalam menjalankan program yang

terjadi di DIY harus dijadikan bahan evaluasi

untuk meningkatkan kinerja dalam

membangun dan melaksanakan proses latihan,

program pembinaan prestasi serta monitoring

dan evaluasi secara tersetruktur.

Solusi dari masalah tersebut adalah

pengurus FPTI DIY harus lebih aktif

mengirimkan pelatih-pelatih yang berpotensi

disetiap klub yang ada, untuk mengikuti

penataran/kepelatihan pelatih, sehingga

terciptanya pelatih-pelatih baru yang

berpotensi untuk meningkatkan kualitas dan

prestasi atlet panjat tebing.

Evaluasi product disini menjelaskan

tentang hasil prestasi atlet panjat tebing yang

telah dicapai, baik dari Provinsi Diy maupun

Jateng. Sebuah prestasi tidak dapat diraih

begitu saja, melainkan harus dengan kerja

keras dari masing-masing atlet yang dibina

oleh pelatih yang berkualitas, serta dukungan

dari pemerintah dan pengurus untuk kemajuan

bersama. Menurut Lumintuarso (2013, p.16)

“perkembangan prestasi olahraga merupakan

akumulasi dari kualitas fisik, teknik, taktik dan

kematangan psikis olahragawan yang

disiapkan secara sistematis melalui proses

pembinaan yang benar”. Dalam hal ini Borg &

Gall (2007, p.580) menjelaskan bahwa:

“Product evaluation involves

determining the extent to which the goals of the

program have been achieved. In this type of

evaluation, measures of the goals are

developed and administered, and the resulting

data are used to make decisions about

continuing or modifying the program”.

Pendapat tersebut juga sesuai dengan

pendapat Sudjana (2008, p.56) bahwa evaluasi

produk mengukur dan menginterpretasi

pencapaian program selama pelaksanaan

program dan pada akhir program. Oleh sebab

itu, prestasi olahraga tidak dapat diperoleh

secara mudah dan instan.Untuk mencapai

prestasi dalam olahraga diperlukan usaha

maksimal dari berbagai pihak yang terkait dan

waktu yang panjang. Usaha untuk mencapai

prestasi optimal dipengaruhi oleh kualitas

latihan, sedangkan kualitas latihan ditentukan

oleh berbagai faktor pendukung antara lain:

kemampuan dan kepribadian pelatih, fasilitas

dan peralatan, hasil-hasil penelitian, kompetisi

dan kemampuan atlet yang meliputi bakat dan

motivasi, serta pemenuhan gizi dan gaya hidup

atlet (KONI DIY, 2005, p.17).

Sesuai penelitian yang didapatkan oleh

peneliti, prestasi yang diraih dari kedua

provinsi tersebut memiliki perbedaan, hal

tersebut dapat dilihat dari hasil dokumentasi

dan wawancara yang didapatkan. Prestasi atlet

panjat tebing di DIY kurang begitu baik,

karena hal tersebut diakibatkan pola latihan

yang diterapkan oleh pelatih tidak sesuai

dengan apa yang ingin dicapai oleh atlet.

Sedangkan yang terjadi di Provinsi JATENG,

atlet dengan baik dan secara merata telah

meraih medali dalam beberapa kejuaraan

panjat tebing yang dilaksanakan. Oleh karena

itu, untuk menghasilkan atlet yang berprestasi
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sebaiknya program latihan memegang prinsip

berjenjang, berkelanjutan dan dimulai sejak

dini, serta adanya sumber daya yang bersinergi

antara pelatih, atlet, kelayakan sarana dan

prasarana, dorongan pemerintah, orang tua dan

masyarakat.

Menurut Delice (2016, p.9) bahwa “All

succesfull athlethe must maintain an ability to

tune out any distractions from the outside

world and create a zone likes focus on their

performance goals”. Pendapat senada oleh

Scot R Johnson, et al (2011) dalam

penelitiannya mengungkapkan “Training

athletes to become “champions” in sport, and

more importantly life, can provide many

individuals with opportunities to produce peak

performance”.

Menjelaskan bahwa semua atlet yang

juara harus mempertahankan kemampuannya

dalam menghilangkan gangguan dari luar

apapun, dan menciptakan kefokusan pada

tujuan yang ingin dicapai selanjutnya. Dan

yang paling penting adalah menghargai hidup

sebagai atlet, sehingga dapat terus

menghasilkan kesempatan untuk berprestasi.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil

analisis data yang telah dilakukan, diperoleh

kesimpulan deskripsi data analisis dan evaluasi

program pembinaan prestasi olahraga panjat

tebing di Daerah Istimewa Yogyakarta dan

Provinsi Jawa Tengah. Dalam hasil evaluasi

melalui model CIPP yang terjadi dilapangan,

secara keseluruhan bahwa, terdapat banyak

kekurangan dan kelebihan serta adanya

perbedaan dalam menjalankan sistem program

pembinaan prestasi olahraga panjat tebing di

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi

Jawa Tengah. Hal utama yang terjadi adalah

dari segi pelaksanaan program latihan,

program pembinaan, dan monitoring evaluasi

yang dilakukan. Ditinjau dari evaluasi

contextsecara keseluruhan program pembinaan

di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi

Jawa Tengah memiliki keterlaksanaan dengan

baik dari semua aspek yang diungkap. Ditinjau

dari evaluasi inputmenjelaskan hasil sesuai

indikator yang ada, mulai dari pelatih sampai

dengan dukungan orangtua. Hal tersebut

didalam masing-masing provinsi memiliki

persamaan yang mirip. Ditinjau dari evaluasi

process yang dijalankan, pada kedua provinsi

tersebut memiliki perbedaan yang sangat

signifikan antara di Daerah Istimewa

Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, yaitu

mulai dari masalah pelaksanaan program

latihan, program pembinan yang dijalankan,

dan monev (monitoring evaluasi). Berdasarkan

hasil pembahasan dapat dijelaskan bahwa di

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam evaluasi

process tidak sesuai dengan prosedur pada

penerapannya dilapangan, sedangkan Provinsi

Jawa Tengah melaksanakan prosedur yang

telah ditetapkan dengan memberikan kinerja

yang maksimal, baik dari pelatihnya maupun

atlet itu sendiri. Ditinjau dari evaluasi product

di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi

Jawa Tengah menunjukan perbedaan hasil

yang nyata. Provinsi Diy memiliki prestasi

yang kurang baik, sedangkan Jateng telah

memiliki prestasi yang baik dalam olahraga

panjat tebing.

Saran
Berdasarkan data analisis dan hasil

evaluasi program pembinaan prestasi olahraga

panjat tebing di Daerah Istimewa Yogyakarta

dan Provinsi Jawa Tengah, maka terdapat

beberapa saran yaitu: Pemprov Daerah

Istimewa Yogyakarta dalam memberikan

kontribusinya secara nyata harus lebih

maksimal, terutama dari segi

pendanaan.Pengurus Federasi Panjat Tebing

Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta

seharusnya mampu menjalankan monitoring

dan evaluasi terhadap atlet dan pelatih secara

intens, sehingga tidak terjadi kesalahfahaman

pada saat dilapangan. Peningkatan club panjat

tebing di Daerah Isimewa Yogyakarta belum

begitu maksimal, oleh karena itu dalam

pemasalan dan pembinaan harus melihat

potensi-potensi atlet yang berada di dalam

club, sehingga proses pembinaan secara

usiadini dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan program latihan, dan program

pembinaan yang terjadi di Daerah Istimewa

Yogyakarta harus lebih ditingkatkan lagi

dengan serius, terutama atlet harus bersikap

professional. Kemudian pelatih juga, mampu

memberikan yang terbaik terhadap atletnya

dalam menjalankan program pembinaan secara

jangka panjang.
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HUBUNGAN ANTARA KEPUASAN KERJA  DAN ETOS KERJA DENGAN

KINERJA

(Studi Korelasional pada Dosen-Dosen di Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan

(FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten)

THE CORRELATION BETWEEN THE  JOB SATISFACTION AND ETHICS

WITH JOB PERFORMANCE

(Correlational studies  of Lecturers on the  Faculty of Teachers and Education    Sultan

Ageng Tirtayasa Banten)

2012

Suhanul Baqiah

STKIP Mutiara Banten

ABSTRACT

The objective of this research to determine: (1) the relationship between the Job

Satisfaction with Job Performance of lecturers, (2) relationship between the Ethics with

Job Performance of lecturers (3) the relationships between the Job Satisfaction and Ethics

together with Job Performance. It was a quantitative research with an survey method

conduct of lecturers on the Faculty of Teachers and Education Sultan Ageng Tirtayasa,

Banten  in 2012.

The target of population are the lecturers on the  Faculty of Teachers and

Education Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. The research sample has 86 people with

proportional random sampling technique. The instrument used is questioner. The analysis

of data using simple correlation techniques and multiple correlation as well as simple and

multiple regression techniques.

The results of research found that: (1) there is a positive relationship between the

Job Satisfaction with Job Performance of lecturers (2) there is a positive correlation

between Ethics with Job Performance of lecturers (3) there is a positive relationship

between the Job Satisfaction and Ethics together with Job Performance of lcturers. This

research concluded that (1) the procedure promotion of lecture position have be done

fairly and correctly, (2) the supervision toward a work of lecture have be done

proportionally by the job description that have decided in order to put consistenly into

effect, (3) The better Job Satisfaction and the more condusif of ethics, the lecturers have

higher  Job Performance

Key words : Job Satisfaction,Ethics, and Job Performance.
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PENDAHULUAN

Salah satu aspek utama pemanfaatan

sumber daya manusia adalah teori David

Mc. Clelland yang mengatakan bahwa

faktor utama yang menyebabkan apakah

seseorang berprestasi atau tidak adalah

ada tidaknya faktor need of achievement

pada orang yang bersangkutan.
1

Di bawah ini adalah pernyataan

Rektor Untirta, Rahman Abdullah

berprinsip bahwa Untirta harus lebih baik

dari sebelumnya dan optimis menjadikan

Untirta will the best.

Perubahan yang dilakukan tidak

bisa secara cepat karena berproses, harus

perlahan-lahan dilakukan agar �bawahan�
rencana pembangunan Untirta secara

optimal dengan cara merubah pola pikir

�bawahan� terlebih dahulu. ��dulu, begitu
saya menjadi Rektor, mahasiswa

melakukan demonstrasi tentang biaya

wisuda yang sangat mahal, lucunya lebih

mahal dari acuan yang sudah dirumuskan

dalam bentuk SK yang saya tanda

tangan��, ungkapnya. ��ternyata �bawahan�
melakukan upaya untuk menaikan lebih

tinggi dari yang seharusnya��. Mengenai
masalah akademik dan kegiatan

kemahasiswaan, beliau berpendapat

bahwa kegiatan kemahasiswaan harus

dipacu untuk meningkatkan prestasi di

berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan

guna meningkatkan nama baik

almamater.
2

Sementara Undang-undang Sistem

Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003

Pasal 3 menyatakan:

Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa,

1
Keith Davis dan John W.Newstrom, Perilaku

dalam Organisasi terjemahan Agus Dharma
(Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1990), h. 88
2
Wawancara Ekslusif, Bidik Utama edisi satu

(Untirta: 2009), h. 8

bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan

menjadi warga negara yang demokratis

dan bertanggung jawab.
3

Untuk mewujudkan hal tersebut

peranan  dosen sangat diperlukan, dalam

kaitan ini Pemerintah dan DPR telah

mengeluarkan Undang Undang No. 14

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam undang-undang itu diperlukan agar

kualitas manusia pada masa yang akan

datang mampu menghadapi persaingan

yang semakin ketat dengan bangsa lain di

dunia. Kualitas manusia Indonesia

tersebut dihasilkan melalui

penyelenggaraan pendidikan yang

bermutu, oleh karena itu,  guru dan dosen

mempunyai fungsi peran dan kedudukan

yang sangat strategis. Guru dan dosen

merupakan tenaga profesional yang

mempunyai visi terwujudnya

penyelenggaraan pembelajaran sesuai

dengan prinsip-prinsip profesionalitas

untuk memenuhi hak yang sama bagi

setiap warganegara dalam mewujudkan

pendidikan yang bermutu.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005

tentang guru dan dosen menjelaskan

bahwa guru  adalah pendidik profesional

dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarah, melatih, menilai

dan mengevaluasi peserta didik pada

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar dan pendidikan

menengah sedangkan yang dimaksud

dengan dosen adalah pendidik profesional

dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, menggabungkan,

dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan,

tekhnolgi, dan seni melalui pendidikan,

penelitian dan pengabdian masyarakat.

3
Undang-Undang Republik Indonesia No.20

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Jakarta: Depdiknas, 2003), h.11
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Adapun profesional dimaksudkan adalah

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan

oleh seseorang dan menjadikan sumber

penghasilan kehidupan, memerlukan

keahlian, kemahiran atau kecakapan yang

memenuhi standar mutu dan norma

tertentu serta memerlukan pendidikan

profesi. Ini berarti bahwa jika dalam

suatu organisasi tidak ada kepuasan dalam

bekerja maka akan berakibat pada

menurunnya kinerja .

Faktor lain yang menentukan

seseorang dalam bekerja adalah adanya

etika atau etos dalam bekerja. Ini berarti

bahwa jika dalam suatu organisasi tidak

ada etika dalam bekerja maka akan

berakibat pada menurunnya kinerja. Hal

ini untuk mempermudah karyawan untuk

memutuskan apa yang harus mereka

lakukan apabila ingin melakukan hal yang

benar. Tujuannya adalah untuk membantu

karyawan mengenali masalah mana yang

merupakan masalah etika dan  kemudian

menghindari pembenaran terhadap

perilaku yang tidak etis.

Upaya untuk meningkatkan etos

kerja yang tinggi sangat diperlukan, dosen

merupakan salah satu kunci utama untuk

meningkatkan mutu pembangunan di

bidang pendidikan khususnya di

perguruan tinggi. Hal ini karena salah satu

persyaratan penting bagi terwujudnya

pendidikan yang bermutu adalah

tersedianya dosen sebagai pendidik yang

profesionalismenya dapat diandalkan.

Kualitas dosen tidak hanya mencakup

pengetahuan dan keterampilan dalam

melaksanakan tugas, tetapi berkenaan juga

dengan sikap yang meliputi tangung

jawabnya terhadap pekerjaan.

Kinerja dalam hal ini adalah

kemampuan kerjanya. Menurut Rue, ”job

performance is the net effect of an

employee�s effort as modified by abilities,

role receptions, and result produced”.
4

Kinerja merupakan hasil akhir dari upaya

pegawai yang telah diubah atau

dimodifikasi dengan kemampuan, persepsi

peran, dan karya yang dihasilkan. Ini

menunjukkan bahwa kinerja dalam suatu

tertentu dapat dilihat sebagai akibat dari

keterkaitan antara usaha, kemampuan,

persepsi peran, dan karya yang dihasilkan.

Jika seorang dosen memperoleh

kepuasan dari pekerjaan yang

dilakukannya, maka ia memiliki

kecenderungan untuk bekerja secara

maksimal atau paling tidak

mempertahankan prestasi yang sudah

dimiilkinya selama ini. Tetapi ketika

seorang dosen tidak mendapatkan

kepuasan dari pekerjaannya atau hanya

memiliki derajat kepuasan yang rendah

maka hal ini akan mengakibatkan prestasi

kerja mereka menurun. Di samping itu,

dosen yang tidak puas dengan

pekerjaannya dapat mengalihkan atau

mengkompensasikan pada hal-hal yang

negatif misalnya memarahi mahasiswa

tanpa alasan yang jelas, atau melakukan

provokasi yang dapat mengganggu

ketenangan kerja orang lain. Bentuk lain

ketidakpuasan dapat diwujudkan dengan

cara mengundurkan diri dari organisasi.

Jika  semacam ini terjadi, maka yang

menjadi korbannya adalah mahasiswa

karena tidak memperoleh pelayanan

sebagaimana mestinya sehingga  etos

kerja diabaikan.

Berdasarkan paparan di atas,

menunjukkan bahwa kinerja merupakan

unsur terpenting dalam mecapai kualitas

pendidikan yang tinggi. Rendahnya

kinerja bisa disebabkan oleh etos kerja

yang kurang maksimal dilaksanakan,

karena pada dasarnya adalah masalah

perilaku, oleh sebab itu etos kerja tidak

dapat dilepaskan dari pembentukan

4
Leslie W.Rue, Management: Skill and

Application (New York: McGraw-Hill Higher
Education, 2003), h. 359



JURNAL PENDIDIKAN MUTIARA
Volume III, Nomor 1, 1 Juni 2018 ISSN- 2460-6650

40

perilaku itu sendiri. Apabila setiap

pegawai tidak mematuhi peraturan atau

ketentuan yang ada, maka akan sulit bagi

instansi untuk diharapkan dapat

menjalankan fungsinya.

Setiap pegawai memiliki tingkat

kepuasan dan etos kerja  yang berbeda-

beda. Ada yang memiliki tingkat  tinggi,

terlihat pada kepatuhan dalam

melaksanakan tugas yang dibebankan

kepadanya dan dalam mengikuti peraturan

lainnya yang telah disepakati bersama.

Sementara itu, sebagian besar pegawai

yang rendah tingkat  kepuasan dan etos

kerjanya  tergolong pegawai yang sering

mengabaikan tugas serta melanggar

ketentuan yang berlaku.

Besarnya hubungan kepuasan kerja

terhadap kinerja dapat diwujudkan dalam

bentuk perilakunya. Dalam bentuk yang

ekstrim gejala rendahnya kinerja dapat

ditunjukkan dalam bentuk pemogokan,

kelambanan kerja, dan penggantian

pegawai.

Diduga salah satu faktor seorang

pegawai dapat melaksanakan tugasynya

dengan baik dikarenakan adanya indikasi

tinggi rendahnya   kepuasan kerja dan etos

kerja  yang dapat meningkakan kinerja

dalam sebuah organisasi.. Berangkat dari

uraian tersebut penulis menganalisis suatu

permasalahan yang melatarbelakangi

penelitian. Apakah hipotesis tersebut

terdapat hubungan dengan kinerja dosen

FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa?

Kenyataan inilah yang menjadi

suatu ketertarikan untuk dikaji lebih

dalam, penulis ingin mengetahui lebih

lanjut tentang permasalahan tersebut

melalui kajian ilmiah yang tertuang dalam

sebuah tesis dengan judul “Studi
Korelasional antara Kepuasan Kerja dan

Etos Kerja  dengan Kinerja Dosen di

Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu

Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa Banten”.
Upaya untuk meningkatkan kinerja

dosen perlu mendapat perhatian serius

dari penyelenggara pendidikan, agar para

dosen dapat menjalankan tugasnya dengan

efektif, sehingga dapat memberikan

kontribusi nyata dalam mewujudkan

output pendidikan yang berkualitas.

Tetapi, kenyataan di lapangan

menunjukkan bahwa adanya tingkat

kinerja dosen yang masih rendah, dengan

ditunjukkan; terlambat datang ke tempat

kerja dengan alasan yang tidak jelas,

belum memiliki program pengajaran yang

lengkap, kurang tepat waktu dalam

menyelesaikan pekerjaan, tidak memberi

kabar  dan memberi tugas  untuk peserta

didik jika sedang berhalangan  tidak hadir,

belum membuat adminitrasi pengajaran

secara lengkap, kurangnya perhatian

terhadap undangan-undangan rapat di

kampus. Kekurangan kinerja dosen

diperkirakan akan  menghambat

pencapaian tujuan pendidikan.

KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Kinerja

Kinerja disebut juga sebagai

prestasi kerja atau dalam bahasa Inggris

disebut dengan “performance” yang

berarti mendapatkan hasil atau nilai yang

telah dicapai dari pekerjaan yang telah

selesai. Adapula yang memberikan

pengertian performance sebagai hasil

kerja atau prestasi kerja. Namun

sebenarnya, performance mempunyai

makna yang lebih luas, bukan hanya hasil

kerja, tetapi termasuk bagaimana proses

pekerjaan berlangsung.
5

Colquitt, LePine, dan Wesson

menyimpulkan bahwa, ��job performance

is folmally defined as the value of the set

of employee behaviors that contribute,

either positively or negatively, to

5
Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta:

Grafindo Persada, 2007), h. 7
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organizational goal accomplishment��.
6

Kinerja secara formal didefinisikan

sebagai seperangkat nilai perilaku-

perilaku karyawan yang berkontribusi

baik secara positif maupun negatif

terhadap tujuan organisasi yang

dianutnya.

Kinerja menurut Mathis  dan

Jackson  adalah  apa yang dilakukan atau

tidak dilakukan oleh karyawan. Pada

umumnya meliputi elemen sebagai

berikut: (1) kuantitas dari hasil, (2)

kualitas dari hasil, (3) ketepatan waktu,

(4) kehadiran, dan (5) kemampuan bekerja

sama.
7

Dari pengertian tersebut dapat

ditafsirkan bahwa kinerja merupakan hasil

kerja secara kualitas dan kuantitas yang

dicapai oleh seorang karyawan dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan

kepadanya. Kinerja juga diartikan sebagai

suatu pelaksanaan fungsi-fungsi yang

dituntut dari seseorang.

Secara umum Kreitner dan Kinicki

menjelaskan bahwa terbentuknya kinerja

di sebabkan tiga faktor, yaitu: (1) Faktor

kemampuan, (2) Faktor upaya, (3) Faktor

keterampilan. Dengan kata lain kinerja

adalah fungsi dari ketiga faktor–faktor

tersebut yang di konotasikan dalam

bentuk persamaan menjadi sebagai

berikut:

6
Jason A. Colquitt et al., Organizational

Behavior (New York: McGraww-Hill, 2009),
h.37
7

Robert L. Mathis dan John H. Jackson,
Human Resourch Management terjemahan
Diana Angelica (Jakarta: Salemba Empat,
2006), h. 378

Performance depends on the right

combination of effort, ability, and skill
Sumber: Robert Kreitner & Angelo Kinicki ,

Organizational Behavior (New York:

McGraw-Hill, 2004), h. 206

B.F. Skiner mengajukan suatu teori

penguatan (reinforcment theory) yang

menyatakan bahwa perilaku individu akan

memunculkan motivasi jika ada

konskuensi dari perilaku tersebut.

Research has continually demonstrated

that people will exhibit specific behaviors

if they are rewarded for doing so. Not

surprisingly, we have a tendency to repeat

behaviors that result in consequences that

we like and to not exhibit behaviors that

result in consequences we don�t like.

Although antecedents are useful for

motivational reasons, it is primarily the

consequences of actions that drive

behavior.
8

Perilaku yang menimbulkan kinerja

tinggi akan menguatkan perilaku tersebut

sehingga cenderung untuk diulangi,

sebaliknya perilaku menimbulkan kinerja

rendah akan melemahkan perilaku itu

sehingga cenderung untuk ditinggalkan.

Ini berkaitan dengan apa yang disebut

penghargaan (reward) dan hukuman

(punishment).

Menurut Irham Fahmi, kinerja

adalah hasil yang diperoleh oleh suatu

organisasi baik organisasi tersebut bersifat

profit oriented dan non profit oriented

yang dihasilkan selama individu yang

berkaitan  satu periode waktu.
9

Artinya,

hasil perilaku kerja individu yang

berkaitan dengan pecapaian tujuan

organisai.

Dari berbagai definisi yang

dikemukakan di atas, dapat disintesiskan

kinerja adalah hasil yang dicapai oleh

seseorang dalam melaksanakan tugasnya

atau pekerjaannya sesuai dengan standar

8
Jason A.Colquit et al., op.cit., hh. 258-259

9
Irham Fahmi, Manajemen Kinerja: Teori dan

Aplikasi (Bandung: Alfabeta, 2010), h.2
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dan kriteria yang ditetapkan untuk

mencapai tujuan organisasi.

2. Kepuasan Kerja

Pada dasarnya kepuasan kerja

merupakan hal yang bersifat individual

karena setiap individu memiliki tingkat

kepuasan yang berbeda-beda sesuai

dengan sistem nilai yang berlaku pada

dirinya. Oleh sebab itu, semakin banyak

aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai

dengan keinginan  maka akan tinggi

tingkat kepuasan yang dirasakan.

Beberapa definisi dari kepuasan

kerja diantaranya sebagai berikut: Robbins

dan Judge memberikan definisi  bahwa

kepuasan kerja adalah perasaan positif

yang dimiliki seseorang tentang

pekerjaanya melalui penilaian terhadap

kakteristik-karakteristik pekerjaannya,

“we�ve defined job satisfaction as positive

feeling about a job resulting from an

evaluation of its characteristics”.
10

Bahwa setiap pekerjaan memiliki makna

bagi seseorang, selain itu penilaian

seseorang terhadap karakteristik

pekerjaannya. Dari karakteristik-

karakteristik tersebut seorang karyawan

akan memperoleh perasaan positif

terhadap pekerjaanya.

Robbins mendefinisikan bahwa

istilah kepuasan kerja (job satisfaction)

merujuk ke sikap umum seorang individu

terhadap pekerjaannya.
11

Seorang dengan

tingkat kepuasan kerja yang tinggi

menunjukkan sikap kerja yang positif

terhadap pekerjaannya. Seorang yang

tidak puas dengan pekerjaannya

menunjukkan sikap yang negatif terhadap

pekerjaannya.

10
Stephen P. Robbins and Timothhy A.

Judge, Organizational Behavioral (New
Jersey: pearson, Prentice Hall, Pearson
Education International, 2009), h.117
11

Stephen P.Robbins, Perilaku Organisasi

terjemahan Hadyana Pujaatmaka (Jakarta:
Prenhallindo, 1996), h. 170

Karyawan yang puas

berkemungkinan lebih besar untuk

berbicara secara positif tentang organisasi,

membantu yang lain, dan berbuat kinerja

pekerjaan mereka melampaui perkiraan

normal. Lebih dari itu, karyawan yang

puas mungkin lebih patuh terhadap

panggilan tugas karena mereka ingin

mengulang pengalaman-pengalaman

positif mereka.

Sebaliknya, ketidakpuasan

karyawan dapat diungkapkan dalam

sejumlah cara, misalnya mengundurkan

diri, mengeluh, menjadi tidak patuh,

mencuri properti organisasi, atau

menghindari sebagian tanggung jawab

kerja mereka. Dimensi-dimensi tersebut

dijabarkan sebagai berikut:

a. Keluar, Perilaku diarahkan untuk

meninggalkan organisasi yang meliputi

posisi baru sekaligus mengundurkan diri.

b. Suara, secara aktif dan konstruktif

berupaya memperbaiki kondisi,  yang

meliputi menyarankan perbaikan,

mendiskusikan masalah dengan atasan,

dan sebagian bentuk kegiatan

perserikatan.

c. Kesetiaan, secara pasif namun optimis

menunggu perbaikan kondisi yang

memeliputi membela organisasi dari

kritikan eksternal dan mempercayai

organisasi dan manajemennya untuk

melakukan hal yang benar.

d. Pengabaian, secara pasif memberikan

keadaan memburuk yang meliputi

keabsenan atau keterlambatan kronis,

penurunan usaha, dan peningkatan tingkat

kesalahan.
12

Sedangkan menurut McShane, “job

satisfaction, a person�s evaluation of his

or her job and work context, is probably

the most studied attitude in organizational

12
Stephen  P. Robbins, Perilaku Organisasi

terjemahan Benyamin Molan  (Jakarta: Intan
Sejati Kelaten, 2006), h. 108
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behavior��.
13

Kepuasan kerja yaitu

penilaian seseorang terhadap

pekerjaannya, kemungkinan sebagian

besar mempelajari sikap dalam perilaku

organisasi, yaitu mengenai penilaian kerja,

lingkungan kerja, dan pengalaman

emosional tentang pekerjaannya.

Kreitner dan Kinicki

menjelaskan, “job satisfaction is an

affective or emotional response toward

various facets of one�s job��.
14

Kepuasan

kerja  merupakan respon afektif atau

emosional terhadap berbagai segi

pekerjaan seseorang. Definisi ini

menunjukkan bahwa job satisfaction

bukan merupakan konsep tunggal.

Seseorang dapat relatif puas dengan salah

satu aspek pekerjaan dan tidak puas

dengan satu atau lebih aspek lainnya.

Menurut  Greenberg dan Baron, “the

attitude we all express, no matter what

they may be, consist of tree major

component: an evaluative component, a

cognitive, an a behavioral component��.
15

Sikap-sikap yang diungkapkan tersebut,

terdiri dari tiga komponen utama yang

terdiri dari komponen evaluatif, kognitif,

dan perilaku.

Sejalan dengan penjelasan tentang

komponen-komponen sikap tersebut,

Baron dan Greenberg secara formal

mendefinisikan, ��job satisfaction as

individuals, cognitive, affective, and

evaluative reactions toward their jobs��.
16

kepuasan kerja sebagai reaksi-reaksi

kognitif, afektif, dan evaluatif terhadap

pekerjaan mereka.

Terdapat faktor-faktor tertentu yang

diasosiasikan dengan ketidak puasan

13
Steven L.McShane, Organizational

Behavior (New York: McGraw-Hill, 2010),
h.108
14

Robert Kreitner dan Angelo Kinicki,

Organizational Behavior (New York: McGraw-
Hill, 2007), h.192
15

Steven L. McShane, op. cit., h.108
16

Jerald Greenberg dan Robert A. Baron,

op.cit., h.170

kerja, berikut ini adalah teori Herzberg

yang disebut sebagai Two-Factor Theory.

Herzberg�s Two-Factor Theory

Sumber: Leslie W. Rue dan Liold L.

Byars, Management Skill and Application

(New York: McGraw-Hill, 2003), h. 163

Pada teori ini ketidakpuasan

dihubungkan dengan kondisi di sekitar

pekerjaan (seperti kualitas pengawasan,

pengupahan, keamanan, kondisi kerja, dan

hubungan dengan orang lain). Karena

faktor ini mencegah reaksi negatif

dinamakan sebagai Hygiene Factors.

Sebaliknya, kepuasan ditarik dari faktor

yang terkait dengan pekerjaan itu sendiri

atau hasil langsung dari padanya, seperti

peluang promosi, kesempatan untuk

pengembangan diri, pengakuan, sifat

pekerjaan, dan prestasi dalam pekerjaan.

Karena faktor ini berkaitan dengan tingkat

kepuasan kerja, dinamakan motivators.

Colquitt, Lepine dan Wesson

mendefinisikan, “job satisfaction is

defined as a pleasurable emotional  state

resulting from the appraisal of one�s job

or job experiences”.
17

kepuasan kerja sebagai keadaan

emosional yang menghasilkan perasaan

yang menyenangkan dari penilaian

pekerjaannya atau pengalaman

pekerjaannya. Seseorang dengan kepuasan

kerja yang tinggi akan menilai positif dari

tugas-tugas mereka di dalam aktivitasnya.

Sebaliknya, seseorang dengan kepuasan

17
Jason A. Colquitt et al., op.cit, h. 105



JURNAL PENDIDIKAN MUTIARA
Volume III, Nomor 1, 1 Juni 2018 ISSN- 2460-6650

44

kerja yang rendah akan menilai negatif

dari tugas-tugas mereka di dalam

aktivitasnya.

Ukuran kepuasan sangat relatif

tergantung siapa yang merasakannya,

artinya bahwa bagi pribadi tertentu

mungkin merasakannya sebagai suatu hal

yang sangat menguntungkan, sementara

orang lain menganggapnya sebagai suatu

hal yang merugikan.

Newstrom dan Davis menjelaskan,

��job satisfaction is a set of favorable or

unfavorable feelings and emotions with

which employees view their work��.
18

Kepuasan kerja adalah seperangkat

perasaan dan emosi yang nyaman atau

tidak nyaman yang berasal dari pandangan

pegawai mengenai pekerjaannya.

Dari batasan-batasan tersebut dapat

diketahui bahwa kepuasan kerja terkait

dengan sikap dan pekerjaan seseorang

terhadap pekerjaannya. Sikap dapat

didefinisikan sebagai respons emosional

terhadap sesuatu, yang derajatnya dapat

berbentuk positif atau negatif.

Berdasarkan deskripsi konsep-

konsep di atas, dapat disintesiskan

kepuasan kerja adalah kondisi emosi yang

menyenangkan atau tidak menyenangkan

individu terhadap pekerjaannya.

3. Etos Kerja

Istilah etos kerja terdiri dari etos

dan kerja. Etos secara umum diartikan

sebagai pandangan umum yang khas dari

suatu golongan sosial, etos sendiri berasal

dari bahasa yunani ethos yang maknanya

watak, semangat, atau karakter. Sikap ini

tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi

juga oleh kelompok  bahkan masyarakat.

Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan,

pengaruh budaya, serta sistem nilai yang

18
John W. Newstroom dan Keith Davis,

Organizational Behavior: Human Behavior at
Work (New York:  McGraw-Hill Companies,
2002), h. 208

diyakininya.
19

Banyak pandangan dan

pendapat dari para ahli manajemen

tentang etos kerja. Dalam paparan berikut

ini penulis mengutip beberapa pendapat

para ahli dan para pakar tentang etos

kerja.

Di dalam konsep etos terdapat unsur

sikap, terutama yang diperkenalkan

melalui konsep positive mental attitude

(sikap mental positif), dan habit

(kebiasaan) yang dipopulerkan oleh

Steven R. Covey. Selain unsur-unsur

tersebut, terdapat unsur-unsur lainnya

seperti mentalitas, keyakinan, karakter,

kompetensi, kreativitas, integritas, serta

kecerdasan emosi dan spiritual.
20

Lebih lanjut Sinamo mengemukakan

beberapa padanan kata dalam bahasa

Inggris yang bermakna sama dengan etos

diantaranya ethics, morale, moralitty,

attitude, dan enthusiasm. Maka

berdasarkan urain tersebut penulis

menggunakann teori-teori dengan istilah

di atas untuk dijadikan bahan kerangka

teori dalam penelitian ini.

Sinamo juga mendefinisikan etos

kerja sebagai seperangkat perilaku kerja

positif yang berakar pada kesadaran yang

kental, keyakinan yang fundamental,

disertai komitmen yang total pada

paradigma kerja yang integral.
21

Sedangkan Colquitt menyatakan

bahwa penelitian tentang etos yang telah

ada menghasilkan penjelasan mengapa

seseorang individu memberikan perilaku

yang konsisten terhadap norma moral dan

mengapa di sisi lain mereka juga

terkadang melanggar norma tersebut.

Selanjutnya dia juga menjelaskan bahwa

etos merefleksikan tingkatan perilaku

yang sesuai dengan norma moral yang

19
Asmara Toto, Membudayakan Etos Kerja

Islami (jakarta: Gema Insani, 2002), h. 15
20

Jansen Sinamo, 8 Etos Kerja Profesional
(Jakarta: Institut Darma Mahardika, 2005), h.
29
21

Ibid., h. 33
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diterima. Dia memberikan gambaran

tentang  makna etos sebagai berikut:

Ethich reflect the degree to which the

behaviors of an authority are in

accordance with generally accepted moral

norms. When employee�s perceive high

level of ethics, they believe that things are

being done the way they “should be” or

“ought to be” done. Ethics concepts can

be used to explain why authorities decide

to act in trustworthy or untrustworthy

manner.
22

Dia menjelaskan bahwa ketika

seorang pegawai mencapai level etos yang

tinggi maka mereka akan menganggap

bahwa kinerja yang mereka berikan

memang seharusnya begitu. Konsep etos

dapat digunakan untuk menjelaskan

mengapa beberapa atasan dapat

memutuskan siapa yang dapat mereka

percaya dan siapa yang tidak. Etos sebagai

cemin derajat perilaku dari sebuah otoritas

yang sesuai dengan norma-norma moral

yang berlaku secara umum.

Mengenai etos kerja Vecchio

menyatakan “the work ethic embodies a

set of beliefs, including a belief in dignity

of all work, contempt for idleness and self-

indulgence, and a belief that if you work

hard, you will be rewarded��.23
Disini

Vecchio menjelaskan bahwa etos kerja

merupakan semacam kepercayaan

terhadap pekerjaaan, sehingga

menghilangkan rasa malas. Etos kerja

membuat seseorang percaya bahwa jika

bekerja keras maka akan mendapatkan

imbalan yang pantas, dan mereka lebih

cenderung tertarik dalam pekerjaan yang

lebih konkrit dibandingkan abstrak.

Sejalan dengan pendapat di atas

Moorhead dan Griffin berpendapat bahwa

etos kerja adalah kelompok yang

bersungguh-sungguh akan tindakannya,

22
Jason A. Colquitt et al., op. cit., h. 233

23
Vecchio Robert P., Organizational Behavior,

(USA: Thomson South Western, 2006), h. 32

mana yang menurutnya baik dan salah,

��ethics are person�s beliefs about what

constitutes right and wrong behavior”.
24

Jadi, yang dimaksud dengan etos kerja

adalah semangat kerja yang menjadi ciri

khas dan keyakinan suatu kelompok.

Lebih lanjut, McShane menjelaskan,

“ethics refer to the study of moral

principles or values that determine

whether actions are right or wrong and

outcomes are good or bad”.
25

Etos kerja

adalah studi prinsip moral atau nilai yang

menentuka tindakan baik atau salah dan

menghasilkan baik atau buruk. Seseorang

akan menyandarkan etikanya pada nilai

yang baik untuk pekerjaanya.

Menurut Robert  N. Anthony dan

Vijay Govindarajan:

Are norms of desiderable behavior that

exist in the society of which the

organization is a part. These norms

include a set attitudes, often collectively

referred to as the work ethic, which is

manifested in employees loyality to the

organization, their diligence, their spirit,

and their pride in doing a good job.
26

Etos kerja sebagai norma atau

tingkah laku pada suatu komunitas yang

merupakan bagian dari sebuah organisasi.

norma-norma tersebut mencakup

seperangkat tingkah laku, yang pada

umumnya dikenal sebagai etos kerja yang

diartikan sebagai loyalitas karyawan

terhadap organisasi, semangat dan

kebanggan dalam melakukan kerja dengan

baik.

Suzanne menjelaskan, ��the word

ethics come from Greek word Ethos,

24
Gregory  Moorhead  dan  Ricky W. Griffin,

Organizational Behavior (New York: McGraw-
Hill Companies, 2010) h. 42
25

Mcshane / Von Glinow, Organizational
Behavior (New York: McGraw-International,
2010), h. 48
26

Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan,
Management Control Systems (Boston:
Richard D. Irwin Companies. Inc, 1995), h. 99
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which means a notion of character

permeated with values that determine the

identity and good or bad of an individual

or group��.
27

Kata etos berkaitan pula

dengan kata etika dan etis yang mengacu

kepada makna akhlak atau bersifat

akhlaki, yakni kualitas esensial seseorang

atau suatu kelompok, termasuk suatu

bangsa.

Colquitt menambahkan, bahwa

penelitian pada etos mencoba menjelaskan

bagaimana cara seseorang konsisten

dengan norma-norma moral yang berlaku

umum, dan bagaimana mereka melanggar

norma-norma.

Research on ethics seeks to explain why

people behave in a manner consistent with

generally accepted norms of morality, and

why they sometimes violate those norms

and some ethics studies focus on

behaviors that exceed minimum standards

of morality.
28

Model etika kebijakan bahwa

perilaku-perilaku beretika berasal dari

jenjang bertingkat, yaitu sebagai berikut:

The Relationship between Different

Motivation Approach Sumber: Jason

A.Colquitt et al., Organizational

Behavior (New York: McGraw-Hill,

2009), h. 233

Berdasarkan deskripsi konsep-

konsep di atas, dapat disintesiskan etos

kerja adalah suatu sikap mendasar yang

27
Suzanne C. De Janasz et  al.,

Interpersonal Skill in Organizations (New
York: McGraw-Hill Companies, 2006), h. 53
28

Jason A.Colquitt et al., op.cit., h. 233

dimiliki oleh individu atau kelompok yang

dilandasi  oleh nilai-nilai dan norma-

norma yang dianut, yang dipengaruhi cara

pandang tentang kerja, indikator tentang

etos kerja meliputi: keuletan, orientasi ke

depan, efisien dan kemandirian.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Para peneliti telah banyak

menemukan  banyak penelitian untuk

menilai hubungan kepuasan kerja  dengan

kinerja  dan hubungan etos kerja dengan

prestasi kerja, diantaranya:

1. Robbinss dan Judge menjelaskan

penurunan kepuasan kerja yang

disebabkan oleh upaya untuk

meningkatkan kinerja yang melalui

kepuasan kerja. Seperti disimpulkan boks

“mitos atau ilmu pengetahuan?” para
pekerja yang bahagia tidak selalu menjadi

pekerja yang produktif. Pada level

individu, bukti tersebut menunjukkan

bahwa penyataan kebalikannya justru

lebih akurat, bahwa kinerja

berkemungkinan membuahkan kepuasan.

Job satisfaction as the “myth or science”

box concludes, happy workers are more

likely to be productive workers. Some

research used to believe the relationship

between job satisfaction and job

performance was a myth. As we move

from the individual to the organizational

level, ew also find support for the

satisfaction-performance relationship.
29

Tinjauan ulang yang sama dari riset

itu Robbins juga menyatakan bahwa jika

ada hubungan yang positif antara

kepuasan dan kinerja. Korelasi korelasi-

korelasi secara konsisten  rendah sekitar

(+0, 14).
30

Robert Kreitner dan Angelo Kinicki

dalam hasil penelitiannya menyimpulkan

29
Stephen P. Robbins and Timothhy A.

Judge, op.cit., h.119
30

Ibid., h. 182
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bahwa terdapat dua kunci dalam

hubungan antara kepuasan kerja dan

kinerja. Pertama, kepuasan kerja dan

kinerja memiliki hubungan yang moderat

(sedang). Kedua, hubungan antara

kepuasan kerja dan prestasi kerja sangat

kompleks daripada gagasan yang semula.

There where two key findings from this

study. First, job satisfaction  and

performance are moderately related.

Second, the relationship between job

satisfaction and performance is much

more complext than originally thought.
31

2. Korelasi kepuasan kerja dan kinerja dalam

buku Manajemen Kinerja karya

Wibowo, bahwa Kreitner dan Kinicki

menyimpulkan  kepuasan mempengaruhi

kinerja lebih tinggi. Penelitian ini

menghapuskan kontroversi bahwa

terdapat hubungan positif rendah antara

kepuasan kerja dengan  kinerja.

C. Kerangka Teoretik

1. Kepuasan Kerja  dan Kinerja

Pada dasarnya kebutuhan hidup

manusia tersebut tidak hanya berupa

material, tetapi juga bersifat nonmaterial,

seperti kebanggaan dan kepuasan kerja. Di

dalam proses mencapai kebutuhan yang

diinginkan tiap individu  cenderung akan

dihadapkan pada hal-hal baru yang

mungkin tidak diduga sebelumnya

sehingga melalui bekerja akan

memperoleh kemajuan dalam hidupnya.

Dalam proses itulah, seseorang dapat

dilihat bagaimana hasil kerjanya. Bekerja

untuk mendapatkan kinerja yang tinggi

dalam tugas-tugasnya tidak bisa berdiri

sendiri, salah satunya berhubungan

dengan kepuasan kerja dan tingkat

imbalan, dipengaruhi oleh keterampilan,

kemampuan dan sifat-sifat individu.

Kepuasan kerja itu sendiri adalah perasaan

individu terhadap pekerjaannya.

31
Robert Kreitner dan Angelo Kinicki, op.cit.,

hh. 214-215

Selanjutnya, Kreitner dan Kinicki

mengemukakan bahwa:

Job satisfaction and job performance one

of the biggest controversies withien OB

research centers on the relationship

between job satisfaction and job

performance. Although researchs have

identified seven different ways in which

these variables are related, the dominant

believe are either that satifaction causes

performance or performance causes

satisfaction. There is one additional

concideration to keep in mind regarding

the relationship between job satisfaction

and job performance.
32

Senada dengan pernyataan di atas, Gibson

berpendapat bahwa:

One of the most debates and controversial

issues in the study of job satisfaction is its

relationship to job performance.

Satisfaction and job performance

relationship has resulted in three view

point: (1) satisfaction causes

performance; (2) performance causes

satisfaction; and (3) reward intervence,

and there�s no inherent relationship. The

first two views are supported weakly by

research. A review of 20 studies dealing

with performance-satisfaction relationship

found a low association between

performance and satisfaction. The third

view, that factor such a rewards mediate

the performance-satisfaction

relationship.
33

Gibson secara jelas menggambarkan

adanya hubungan timbal balik antara

kinerja dan kepuasan kerja. Di satu sisi

dikatakan kepuasan kerja menyebabkan

peningkatan kinerja sehingga pekerja yang

puas akan lebih produktif.

Gibson menyatakan bahwa

kemungkinan timbul hubungan timbal

balik yang menujukkan tidak adanya arah

32
Robert Kreitner dan Angelo Kinicki, op. cit.,

hh. 214-215
33

James L. John Gibson M. Ivancevich dan
James H. Donelly, op. cit., h.110
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atau hubungan yang spesipik antara

kepuasan kerja dengan kinerja.

Sedangkan menurut McShane dan

Mary Ann Glinow adalah:

Even with a moderate association between

job satisfaction and performance, there

are a few underlying reasons why the

relationship isn�t even stronger. One

argument is that general attitudes (such as

job satisfaction) don�t predict specific

behaviors very well. As we learned with

the EVLN model, job dissatisfaction can

lead to variety of aoutcomes rather than

lower job performance (neglect). Some

employee continue to work productively

while the complain (voice), look for

another job (exit), or patiently wait for the

problem to be fixed (loyality).
34

Adapun menurut Rue, sebagai berikut:

...however, provide moderate support for

the view that performance causes

satisfaction. The evidence also provides

strong indications that (1) rewards

constitute a more direct cause of

satisfaction than does performance; and

(2) reward based on current performance

cause subsequent performance.
35

Selanjutnya,Joseph Reitz berpendapat

bahwa:

...both satisfaction and performance result

from other variables; satisfaction results

from being rewarded, and performance

results from being rewarded or prior

performance. Therefore, depending upon

conditions, satisfaction and performance

might appear to be positively related or

negatively related, or might not appear to

be related at all.
36

34
McShane dan Mary Ann Glinow,

Organizational Behavior (New York: McGraw-
Hill, 2007), h. 76
35

Leslie W. Rue dan Lioyd L. Byars, op. cit.,

hh. 257-258
36

H. Joseph Reitz, Behavior in Organizations
(America: IRWIN, 1987), h. 227

Pernyataan Lawler and Porter

mengandung petunjuk mengapa kepuasan

dan kinerja saling berkaitan meskipun

kenyataan bahwa keduanya disebabkan

oleh hal yang berbeda. Model di bawah ini

menunjukkan bahwa kinerja mengarahkan

pada reward dan membedakan antara dua

jenis reward dan hubungannya dengan

kinerja.

Gambar 2.6

Lawler–Porter model of the relation

between satisfaction and perfomance

Sumber:  A. Usmara, Handbook of

Organizations (Jogjakarta: 2003), h. 41

Model tersebut mununjukkan bahwa

reward intrinsik dan ekstrinsik tidak

secara langsung berkaitan dengan

kepuasan kerja karena hubungan yang ada

dibuat berdasarkan reward yang diterima.

Oleh  karena itu, agar mempunyai kinerja

yang baik, seseorang harus mempunyai

keinginan yang tinggi untuk mengerjakan

serta mengetahui pekerjaannya. Tanpa

mengetahui faktor-faktor yang

berhubungan dengan kinerja yang  baik

tidak akan tercapai.

Berdasarkan teori-teori yang

dikemukakan dapat dipahami bahwa motif

kinerja memiliki keterkaitan dengan

kepuasan kerja. Secara sederhana dapat

digambarkan bahwa apabila seorang

karyawan dapat diberdayakan dengan

optimal, maka motivasi untuk mencapai

kinerja yang baik dalam pekerjaannya

akan semakin meningkat, begitupun

sebalikya.

2. Etos Kerja dan Kinerja

Etos kerja menggambarkan sikap

umum karyawan terhadap pekerjaan.
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Pemahaman terhadap etos kerja dapat

membantu manajer dalam meramalkan

tipe-tipe yang dibutuhkan dan yang

tersedia untuk memenuhi tujuan-tujuan

organisasi.

Kinerja setiap orang dipengaruhi

oleh banyak faktor yang dapat

digolongkan pada tiga kelompok, yaitu;

(1) kemampuan (ability), (2) usaha

(effort), (3) dukungan (support).
37

Faktor- faktor tersebut  meliputi

kemampuan individu dalam melakukan

kerja. Kemampuan setiap individu

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu;

(1) kemampuan dan keterampilan kerja,

(2) motivasi dan etos kerja.
38

Motivasi dan

etos kerja sangat penting mendorong

semangat kerja. Motivasi dan etos kerja

dipengaruhi oleh latar belakang keluarga,

lingkungan masyarakat, budaya dan nilai-

nilai agama yang dianutnya. Seseorang

yang melihat pekerjaan sebagai beban dan

keterpaksaan untuk memperoleh imabalan

atau uang akan mempunyai kinerja yang

rendah. Sebaliknya seseorang yang

memandang pekerjaan sebagai kebutuhan,

pengabdian, tantangan dan prestasi, akan

menghasilkan kinerja yang tinggi.

Model Kinerja Individu

37
Robert L. Mathis dan John H. Jackson,

op.cit., h. 114
38

Payaman J. Simanjuntak, Manajemen dan

Evaluasi Kinerja (Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), h. 10

Dengan demikian, kinerja setiap

individu dipengaruhi oleh kompetensi

individu yang bersangkutan, dukungan

organisasi dan dukungan manajemen.

Colquitt mendeskripsikan etos kerja

sebagai berikut:

Research on ethics seeks to explain why

people behave in a manner consistent with

generally accepted norms of morality, and

why they sometimes violate those norms

and some ethics studies focus on

behaviors that exceed minimum standards

of morality.
39

Etos kerja mencoba menjelaskan

bagaimana cara seseorang konsisten

dengan norma-norma moral yang berlaku

umum, dan bagaimana mereka melanggar

norma-norma. Etos  kerja merupakan

suatu sikap jiwa seseorang untuk

melaksanakan suatu pekerjaan dengan

komitmen total dan tanggung jawab. Etos

kerja terkandung nilai semangat kerja

yang tinggi melalui bekerja keras, bekerja

cerdas, sehingga menghasilkan karyawan

berprestasi. Kinerja karyawan dapat

dilihat dari besar kecilnya kesetiaan

karyawan, prestasi kerjanya, tanggung

jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama,

prakarsa dan kepemimpinan. Etos kerja

karyawan unggul dapat dilihat dari kerja

keras, selalu terdepan, memiliki kelebihan

dibanding lain, dan tidak pernah merasa

puas atas prestasi yang diraihnya. Tidak

lagi berpikir bahwa apa yang saya dapat

dari hasil kerja saya, tetapi apa yang saya

berikan terhadap organisasi.

Penilaian kinerja mempengaruhi

promosi, kenaikan gaji, dan

pemberhentian sering kali terjadi penilaian

bersifat  diskriminatif dan subjektif atas

kepentingan masing-masing, sehingga

banyak terjadi kasus penilaian menjadi

permasalahan hukum di kemudian hari,

karena etos kerja tidak digunakan dengan

baik.

39
Jason A. Colquit et al., op.cit., h. 233
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Dengan demikian, pada dasarnya

etos kerja perlu dimiliki oleh setiap orang,

artinya setiap orang harus mempunyai

pandangan bahwa bekerja merupakan

suatu hal yang penting dalam tujuan

mereka.

3. Kepuasan Kerja  dan Etos Kerja secara

bersama-sama dengan Kinerja

Kepuasan kerja sebagai sikap

perasaan positif atau negatif  seseorang

terhadap pekerjaanya. seseorang dengan

tingkat kepuasan kerja tinggi

menunjukkan sikap yang positif terhadap

kerja itu; seseorang yang tidak puas

dengan pekerjaannya menunjukkan sikap

yang negatif terhadap pekerjaannya itu.

Kepuasan kerja adalah seperangkat

perasaaan dan emosi yang nyaman atau

tidak nyaman yang berasal dari pandangan

pegawai mengenai pekerjaannya.

Job satisfaction is set of favorable or

unfavorable feeling and emotions with

which employees view their work. There is

an important difference between these

job-related feeling of satisfaction and two

other element of employee attitude.
40

Etos kerja sebagai cermin derajat

perilaku dari sebuah otoritas yang sesuai

dengan norma-norma moral yang berlaku

secara umum. Ketika pegawai merasa

etosnya pada level yang tinggi, mereka

mempercayai berbagai hal bahwa yang

mereka lakukan “harus” atau “hendaknya”
bisa diselesaikan.

Ethich reflect the degree to which the

behaviors of an authority are in

accordance with generally accepted moral

norms.when employee�s perceive high

level of ethics, they believe taat things are

40
John W. Newstrom dan Keith Davis,

Organizational Behavior: Human Behavior at
work (New York: Mcgraw-Hill, 2002), h. 208

being done the way they “should be” or

“ought to be” done.
41

Kepuasan kerja seseorang dapat

dinilai dari etos kerja atau sikap moralnya,

karena moral merupakan unsur paling

penting pada diri seseorang bagaimana

berhubungan dengan pekerjaannya dan

menyesuaikan diri sebagimana yang

semestinya dia berkumpul dengan

kelompoknya.

When assesments of individual

satisfaction are averaged across all

members of a work unit. The general

teerm used to dscribe over all group

satisfaction is morale. Group mrale is

especially important to monitor since

individuals often take their social cues

from their work asociates and adapt their

own attitudes to conform to those of the

group.
42

Sedangkan menurut McShane,

“job satisfaction, a person�s evaluation of

his or her job and work context, is

probably the most studied attitude in

organizational behavior��.
43

kepuasan

kerja yaitu penilaian seseorang terhadap

pekerjaannya, kemungkinan sebagian

besar mempelajari sikap dalam perilaku

organisasi, yaitu mengenai penilaian kerja,

lingkungan kerja, dan pengalaman

emosional tentang pekerjaannya.

Etos kerja adalah perilaku etis

yang terjadi bilamana seseorang

mengikuti prinsip-prinsip dan nilai-nilai

yang berlaku, lebih jelasnya

penyimpangan di tempat kerja adalah

perilaku tidak etis yang melanggar norma-

norma organisasi mengenai benar dan

salah. Penyimpangan di tempat kerja

dikategorikan sebagai salah satu faktor

41
Jason A. Colquitt et al., op.cit., h. 233

42
John W. Newstrom dan Keith  Davis, op.cit.,

h. 208
43

Steven L. McShane, op.cit., h.108
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karyawan yang tidak merasakan kepuasan

dalam pekerjaannya, jika karyawan

memiliki tingkat kepuasan yang tinggi

akan lebih cenderung melakukan hal-hal

yang positif untuk berbuat sesuai nilai-

nilai yang berlaku sehingga menghasilkan

nilai kinerja yang tinggi.

D. Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan teori-teori yang

dikemukakan di atas, maka hipotesis

dalam penelitian ini adalah:

a. Terdapat hubungan positif antara

kepuasan kerja dengan kinerja. Artinya

semakin tinggi kepuasan kerja, maka

semakin tinggi  kinerja.

b. Terdapat hubungan positif antara etos

kerja dengan kinerja. Artinya semakin

tinggi etos kerja, maka semakin tinggi

kinerja.

c. Terdapat hubungan positif antara

kepuasan  kerja dan etos kerja secara

bersama-sama dengan kinerja. Artinya

semakin tinggi kepuasan kerja seorang

dan semakin tinggi etos kerja secara

bersama-sama, maka semakin tinggi

kinerja.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menguji

hubungan anatara kepuasan kerja (X1)

et0s kerja (X2)  dengan kinerja (Y)  baik

sendiri-sendiri maupun secara bersama-

sama konstelasi model yang akan diteliti

dapat digambarkan sebagai berikut:

Konstelasi penelitian digambarkan

sebagai berikut:

Penelitian ini dilakukan di FKIP

UNTIRTA metode yang digunakan adalah

survei dengan teknik analasis

korelasional. Populasi target penelitian

adalah para dosen FKIP UNTIRTA yang

berjumlh 86 orang dosen dari populasi

yang berjumlah 110 orang dosen dengan

mengguanakan teknik simple random

sampling. Penelitian ini menggunaka

3(tiga) macam instrument berupa

kuseioner yang telah dikembangkan

sendiri oleh peneliti dan telah diuji

cobakan untuk menguji validitas  butir dan

reliabilitas instrumennya. Pengukuran

validitas buti menggunakan koefisien

korelas product moment, sedangkan

reliabitas instrument dihitung dengan

menggunakan alpha cronbach. Hasil uji

coba instrument menyatakan: (a)

reliabilitas kuesioner kinerja (Y) adalah

0,942 ; (b) reliabilitas kuesioner kepuasan

kerja (X1)=0,963; dan reliabilitas

kuesioner etos kerja ( X2)= 0,932.

a. Temuan penelitian

1. Hubungan antara Kepuasan Kerja

(X1) dengan Kinerja (Y)

Hasil analisis data

menginformasikan bahwa persamaan

regresi variabel kepuasan kerja  (X1)

dengan kinerja (Y) tercermin melalui Ŷ =

41,38+ 0,649 X1 persamaan regresi tersebut

dinyatakan sangat signifikan dan linear

melalui Tabel 1 berikut.

Tabel 1
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Berdasarkan tabel di atas, dapat

dinyatakan bahwa persamaan regresi

tersbut adalah signifikansi dan linear. Hal

ini berarti bahwa apabila kepuasan kerja

maka akan diikuti oleh peningkatan

kinerja sebesar 0,649 pada konstanta

41,38.

Langkah berikutnya adalah

menghitung kekuatan hubungan pasangan

variable tersebut melalui perhitungan

korelasi pearson product moment dan

dilanjutkan dengan menghitung koefisien

determinasinya. Hasil analisis korelasinya

di rangkum pada tabel 2 berikut.

Tabel 2

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat,

hasil pengujian tersebut ternyata bahwa

koefisien korelasi perhitungan koefisien

korelasi X1 dengan Y adalah sangat

signifikan. Koefisien determinasinya

adalah 0,4424 yang berarti bahwa 44,24%

varians yang terdapat pada kinerja dosen

dapat dijelaskan oleh kepuasan kerja yang

baik melalui regresi Ŷ = 41,38+ 0,649 X1.

Hasil perhitungan analisis korelasi

parsial untuk pasangan variabel ini dapat

digambarkan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3

Berdasarkan tabel di atas

menunjukkan bahwa hubungan antara

kepuasa kerja dengan kinerja adalah

positif dan sangat signifikan pada taraf α =
0,01

2. Hubungan antara Etos  Kerja  (X2)

dengan Kinerja (Y)

Berdasarkan hasil analisis data,

persamaan regresi pasangan variabel

ini adalah Ŷ = 61,31+0,452X2 Uji

signifikansi dan linearitasnya dapat

digambarkan sebagai berikut.

Tabel 4

Keterangan:

* =Regresi sangat signifikan pada α =
0,01 (Fhitung =  17,96 > Ftabel =  6,95)

ns
= Non-signifikan, regresi berbentuk

linear pada α = 0,05    (Fhitung = 1,64 <

Ftabel = 1,67)

Berdasarkan tabel di atas, dapat

dinyatakan bahwa persamaan regresi

tersebut  adalah signifikansi dan linear.

Hal ini berarti bahwa apabila etos keerja

ditingkatkan satu skor, maka akan diikuti

oleh kenaikan kinerja  dosen sebesar 0,42

pada konstanta 61,31.

Hasil analisis korelasi sederhana

pasangan variabel dirangkum pada tabel

berikut.
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Tabel 5

Hasil pengujian di atas

menyimpulkan bahwa koefisien korelasi

X2 dengan Y adalah sangat signifikan.

Dengan demikian etos kerja berhubungan

secara positif dengan kinerja dosen.

Koefisien determinasinya adalah 0,1761

yang berarti bahwa 17,61% varians yang

terdapat pada kinerja dosen dapat

dijelaskan oleh etos kerja melalui regresi

Ŷ = 61,31+0,452X2. Hasil analisis korelasi

parsialnya dirangkum pada tabel 6 berikut.

Tabel 6

Meskipun harga koefisien korelasi

parsial tersebut menunjukan fluktatif,

hubungan antara etos kerja dengan kinerja

dosen tetap signiifikan.

3. Hubungan antara Kepuasan Kerja dan

Etos Kerja dengan Kinerja

Berdasarkan hasil analisis data,

persamaan regresi pasangan variabel ini

adalah Ŷ = 31,399+ 0,564 X1 + 0,190 X2 uji

signifikansi dirangkum pada tabel 7 berikut.

Tabel 7

Keterangan:

** = regresi sangat signifikan

berarti pada α = 0,01 (Fhitung = 35,07 >

Ftabel = 4,87)

Tabel di atas menginformasikan

bahwa persamaan regresi ganda tersebut

adalah signifikan. Hasil pengujian

terhadap semua hipotesis yang diajukan

dapat disimpulkan bahwa keseluruhan

hipotesis penelitian yang dirumuskan

diterima. Secara rinkas hasil analisis

regresi serta besarnya sumbangan efektif

masing-masing variabel bebas terhadap

variabel terikat disajikan pada tabel di

bawah ini:

Tabel 8
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Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data di atas

dapat disimpulkan:

1. Terdapat hubungan positif antara

kepuasan kerja dengan kinerja. Hal   ini

berarti  bahwa  makin  tinggi perbaikan

kepuasan kerja akan mengakibatkan

peningkatan kinerja.

2. Terdapat hubungan positif antara etos

kerja  dengan kinerja.  Hal ini  berarti

bahwa makin tinggi etos kerja, maka

makin tinggi kinerja dosen terhadap

pekerjaanya.

3. Terdapat hubungan positif antara

kepuasan kerja dan etos kerja secara

bersama-sama dengan kinerja. Hal ini

berarti makin tinggi kepuasan kerja dan

etos kerja, maka makin tinggi pula kinerja

yang dimilki oleh dosen. Sebaliknya

makin rendah kepuasan kerja dan etos

kerja, maka makin rendah pula kinerja

yang dimilki oleh dosen. Oleh karena itu

peningkatan kepuasan kerja dan etos kerja

yang sesuai merupakan faktor yang

menentukan bagi meningkatnya kinerja

dosen.
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PENERAPAN MODEL TEAM GAME TOURNAMENT (TGT) 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA TK. 

PGRI MEKAR KOTA SERANG 

Oleh : Tb. Dedy Fuady, ST,MM 

Abstrak 

 

Masalah penelitian tindakan kelas ini adalah rendahnya hasil 
belajar di TK PGRI Mekar Kota Serang. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatife 
tipe Time Game Tournament (TGT) di TK PGRI Mekar Kota Serang dan untuk 
mengetahui bagaimana kempuan hasil, daya ingat siswa serta. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus. Setiap 
siklus terdiri dari empat tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, obsesvasi, dan 
refleksi. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas B TK PGRI Mekar Kota 
Serang yang terdiri dari 41 orang dan guru kelas sebagai tim kolaborator. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa motode TGT dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa karena berdasarkan siklus satu, dari 41 siswa, yang memperoleh nilai 
dibawah nilai Ketuntasan  sebesar 74%, sedangkan pada siklus dua terjadi 
peningkatan menjadi sebesar83% dan telah mencapai nilai diatas ketuntasan. 
 
Kata kunci : Model pembelajaran, TGT, Hasil Belajar. 
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A. Pendahulan  
1. Latar Belakang 

Kualitas sumber daya manusia yang 
baik sangat ditentukan oleh kualitas 
pendidikan. Sedangkan kualitas pendidikan 
sangat dipengaruhi oleh kualitas 
pembelajaran karena proses pembelajaran 
merupakan bagian yang paling pokok 
dalam kegiatan pendidikan di sekolah. 
Pembelajaran adalah suatu proses mengatur 
dan mengorganisasikan lingkungan sekitar 
sehingga siswa memperoleh perubahan 
tingkah laku secara keseluruhan. Dalam 
proses pembelajaran diperlukan adanya 
hubungan timbal balik antara guru dan 
siswa sehingga terjalin komunikasi dua 
arah yang menjadikan pembelajaran terarah 
pada pencapaian kompetensi. Guru harus 
mampu memahami beberapa hal dari 
peserta didik seperti kemampuan, potensi, 
minat, hobi, sikap, kepribadian, kebiasaan, 
catatan kesehatan, latar belakang keluarga, 
dan kegiatannya di sekolah. 

Disamping pelaksanaan proses 
pembelajaran dalam suasana komunikasi 
dua arah, diharapkan siswa juga dapat 
melakukannya dalam suasana komunikasi 
multi arah. Dalam proses pembelajaran 
seperti ini hubungan tidak hanya terjadi 
antara seorang guru dengan siswa dan 
sebaliknya, tetapi juga antara siswa-siswa 
lainnya (Muhibbin Syah, 2005: 238). 
Secara umum keberhasilan proses 
pembelajaran sangat ditentukan oleh 
beberapa komponen. Komponen tersebut 
antara lain: siswa, lingkungan, kurikulum, 
guru, metode dan media mengajar dengan 
tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Pemilihan model mengajar yang 
tepat akan menciptakan situasi belajar yang 
menyenangkan dan mendukung kelancaran 
proses belajar mengajar sehingga siswa 
akan lebih termotivasi untuk belajar. 
Pemilihan metode perlu memperhatikan 
beberapa hal seperti materi yang 
disampaikan, tujuannya, waktu yang 
tersedia, dan banyaknya siswa serta hal-hal 
yang berkaitan dengan  proses belajar 
mengajar. Adapun metode-metode yang 

dapat dipakai guru dalam mengajar antara 
lain metode ceramah, metode tanya jawab, 
metode pemberian tugas (resitasi), metode 
demonstrasi, metode kerja kelompok, 
model inkuiri metode eksperimen, metode 
simulasi dan sebagainya. Guru yang baik 
harus mampu menguasai bermacam-macam 
metode mengajar sehingga dapat memilih 
dan menentukan metode yang tepat untuk 
diterapkan pada materi pembelajaran 
tertentu. 

Penggunaan model yang kurang 
tepat juga masih terjadi dan menjadi salah 
satu faktor utama penyebab rendahnya 
prestasi siswa, dimana guru masih sering 
menggunakan metode konvensional 
sehingga pembelajaran kurang menarik, 
siswa mudah bosan dan tidak aktif dalam 
pembelajaran karena kurang diberi 
kesempatan untuk mengapresiasikan 
pengetahuannya. Siswa hanya mengikuti 
apa yang diperintahkan guru, diam, 
mendengarkan dan mencatat apa yang 
diajarkan guru. Guru menjadi satu-satunya 
sumber belajar bagi siswa. Hal ini 
mengakibatkan siswa tidak bisa 
berkembang sesuai dengan tingkat 
kemampuannya 

Melihat kondisi tersebut di atas, 
maka dirasa perlu adanya suatu perubahan 
baru dalam pelaksanaan pembelajaran salah 
satu model dari pembelajaran gotong 
royong atau cooperative learning. model 
pembelajaran yang diterapkan adalah 
model pembelajaran team game tournament 
(TGT), yaitu “Suatu tipe atau model 
pembelajaran kooperatif yang mudah 
diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh 
siswa tanpa harus ada perbedaan status, 
melibatkan peran siswa sebagai tutor 
sebaya dan mengandung unsur 
permainan dan reinforcement.” 

 
2. Tujuan  

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui: 

a. Untuk mengetahui  penerapan 
model team game tournament 
(TGT) dapat meningkatkan Hasil 
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belajar siswa  
b. Untuk mengetahui  hasil belajar 

siswa setelah penerapan model team 
game tournament (TGT) dalam 
pada Tema Profesi 

3. Manfaat Hasil Penelitian  
a. Manfaat bagi siswa  
1) Memberikan suasana pembelajaran 

yang berbeda sehingga dapat 
menghilangkan rasa bosan dan 
jenuh pada diri siswa  

2) Siswa berperan aktif dan 
berpartisipasi dalam pembelajaran 
di kelas baik dengan sesama siswa 
maupun dengan guru. 

3) Membiasakan Siswa untuk Belajar 
aktif dan kreatif secara kelompok. 

B. Tinjauan Pustaka 
1. Belajar 

Menurut Aunurrahman, (2010:36) 
pengertian belajar adalah : Belajar adalah 
suatu aktivitas pada diri seseorang yang 
disadari atau disengaja. Oleh sebab itu 
pemahaman kita pertama yang sangat 
penting adalah bahwa kegiatan belajar 
merupakan kegiatan yang disengaja atau 
direncanakan oleh pembelajar sendiri 
dalam bentuk suatu aktivitas tertentu. 
Aktivitas ini menunjuk pada keaktifan 
seseorang dalam melakukan sesuatu 
kegiatan tertentu, baik pada aspek-aspek 
jasmaniah maupun aspek mental yang 
memungkinkan terjadinya perubahan pada 
dirinya.  

Sedangkan menurut Ahmad, 
(2013:4) mengemukakan bahwa : Belajar 
adalah suatu aktivitas yang dilakukan 
seseorang dengan sengaja dalam keadaan 
sadar untuk memperoleh suatu konsep, 
pemahaman, atau pengetahuan baru 
sehingga memungkinkan seseorang 
terjadinya perubahan perilaku yang relatif 
tetap baik  dalam berpikir, merasa, 
maupun dalam bertindak. 
2. Hasil Belajar 

Hasil belajar yaitu perubahan-
perubahan yang terjadi pada diri peserta 
didik, baik yang menyangkut aspek 

kognitif, afektif, dan  psikomotor sebagai 
hasil dari kegiatan belajar.    

 Menurut Sadirman mengemukakan 
bahwa: Sikap merupakan kecenderungan 
untuk melakukan sesuatu dengan cara, 
metode, pola, dan teknik tertentu terhadap 
dunia sekitarnya baik berupa individu-
individu maupun objek-objek tertentu. 
Sikap merujuk pada perbuatan, perilaku, 
atau tindakan seseorang.(Ahmad, 2014:11) 
3. Faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar 

Menurut Walisman faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar adalah : 

a. Faktor Internal  
Faktor internal merupakan faktor yang 

bersumber dari dalam diri peserta didik, 
yang  memengaruhi kemampuan 
belajarnya. Faktor internal ini meliputi : 
kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi 
belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, 
serta kondisi fisik dan kesehatan. 

b. Faktor Eksternal 
Faktor  yang berasal dari luar diri 

peserta didik yang  memengaruhi hasil 
belajar  yaitu  keluarga,  sekolah, dan  
masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh 
terhadap  hail  belajar. Keluarga yang  
morat-marit keadaan ekonominya, 
pertengkaran suami istri, perhatian  
keluarga yang kurang terhadap anaknya, 
serta kebiasaan sehari-hari berperilaku 
yang kurang baik dari orang  tua dalam  
kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam 
hasil belajar peserta didik. (Ahmad, 
2014:12). 
4. Model Pembelajaran TGT 

Menurut Panco (09 Maret 2017), 
“Model pembelajaran adalah strategi 
pembelajaran yang digunakan oleh guru 
sebagai alat untuk mencapai tujuan 
pembelajaran”. 

Pembelajaran kooperatif model team 
game tournament (TGT) adalah “Salah satu 
tipe atau model pembelajaran kooperatif 
yang mudah diterapkan, melibatkan 
aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada 
perbedaan status, melibatkan peran siswa 
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sebagai tutor sebaya dan mengandung 
unsur permainan dan reinforcement”. 
Aktivitas belajar dengan permainan yang 
dirancang dalam  pembelajaran  kooperatif  
model TGT memungkinkan siswa dapat 
belajar lebih rileks disamping 
menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, 
persaingan sehat dan keterlibatan belajar. 

TGT uses academic tournaments, in 
which students compete as representatives 
of their teams with members of other teams 
who are like them in past academic 
performance. TGT is very frequently used 
in combination with STAD, adding an 
occasional tournament to the usual STAD 
structure. A description of the components 
of TGT follows(Robert E. Slavin, 2015: 
169). 

Jadi, secara umum TGT sama dengan 
STAD, hanya saja TGT menggunakan  
turnamen akademik, menggunakan kuis-
kuis dan sistem skor kemajuan individu, di 
mana para siswa berlomba sebagai wakil 
tim mereka dengan anggota tim lain yang 
kinerja akademik sebelumnya setara seperti 
mereka 

Tujuan utamanya adalah kerjasama 
antar sesama anggota kelompok dalam 
suatu tim sebagai persiapan menghadapi 
turnamen yang dipersiapkan antar 
kelompok dengan pola permainan yang 
dirancang oleh guru. Pertanggungjawaban 
individu dalam suatu tim tetap menjadi 
fokus utama sebagai dukungan anggota 
terhadap keberhasilan kelompok 

Permainan TGT berupa pertanyaan-
pertanyaan yang ditulis pada kartu-kartu 
yang diberi angka. Tiap-tiap siswa akan  
mengambil sebuah  kartu dan berusaha 
untuk menjawab pertanyaan yang sesuai 
dengan angka yang tertera 

Ilustrasi hubungan tim- tim yang 
anggotanya heterogen dan meja turnamen 
dengan anggota yang homogen adalah 
sebagai berikut :  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Penempatan pada Meja Turnamen 
(Robert E. Slavin, 2015 : 168) 

Gambar di atas menunjukkan bahwa 
penetapan siswa pada meja turnamen 
berdasarkan ranking kemampuan awal 
siswa pada setiap tim. Meja turnamen 1 
adalah meja tempat berkompetisi siswa 
dengan kemampuan awal tertinggi dalam 
tim dan sebagai meja“tertinggi” 
tingkatannya dibanding meja turnamen 2, 
meja turnamen 2 lebih tinggi tingkatannya 
dibanding meja turnamen 3 dan meja 
turnamen 4 adalah meja turnamen yang 
“terendah” tingkatannya. 

Setelah turnamen selesai dan 
dilakukan penilaian, guru melakukan 
pengaturan kedudukan siswa pada tiap 
meja turnamen. Kecuali pemenang  pada 
meja “turnamen” pemenang setiap meja 
dinaikkan atau digeser satu tingkat ke meja 
yang lebih tinggi tingkatannya dan yang  
mendapat skor terendah  pada setiap meja 
turnamen selain yang ada pada meja 
terendah tingkatanya diturunkan satu 
tingkat ke meja yang  lebih rendah 
tingkatannya. Pada akhirnya mereka akan 
meng alami penaikan dan penurunan 
sehingga akan sampai pada meja yang 
sesuai dengan kinerja mereka. 
 Kelebihan TGT 

1) Seluruh siswa menjadi lebih siap dan 
menumbuhkan motivasi siswa untuk 

Team A 

A 1          A 2            A 3           A 4 

Tinggi  Sedang   Sedang   Rendah 

Meja 
turname

n 

Meja 
turnamen 

Meja 
turname

n 

meja 
turname

n 

  B 1       B2        B3        B4 

Tinggi     Sedang     Sedang   rendah 

  C1         C2          C3     C4 

Tinggi     Sedang     Sedang     Rendah 

Team B Team C 
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saling membantu dalam menguasai 
pelajaran. 

2) Melatih kerjasama dengan baik, 
sehingga setiap anggota kelompok 
tidak bias menggantungkan pada 
anggota lain.  

3) Lebih meningkatkan pencurahan 
waktu untuk tugas 

4) Mengedepankan penerimaan terhadap 
perbedaan individu 

5) Dengan waktu yang sedikit dapat 
menguasai materi secara mendalam 

6) Proses belajar mengajar berlangsung 
dengan keaktifan dari siswa 

7) Mendidik siswa untuk berlatih 
bersosialisasi dengan orang lain 

8) Motivasi belajar lebih tinggi 
9) Hasil belajar lebih baik 
10) Meningkatkan kebaikan budi, 

kepekaan dan toleransi 
 Kekurangan model TGT  

1) Bagi guru 
Sulitnya pengelompokan siswa yang 

mempunyai kemampuan heterogen dari 
segi akademis. Kelemahan ini akan dapat 
diatasi jika guru yang bertindak sebagai 
pemegang kendali teliti dalam menentukan 
pembagian kelompok 

Waktu yang dihabiskan untuk diskusi 
oleh siswa cukup banyak sehingga 
melewati waktu yang sudah ditetapkan. 
Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu 
menguasai kelas secara menyeluruh 

2) Bagi siswa 
Masih adanya siswa berkemampuan 

tinggi kurang terbiasa dan sulit 
memberikan penjelasan kepada siswa 
lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, 
tugas guru adalah membimbing dengan 
baik siswa yang mempunyai kemampuan 
akademik tinggi agar dapat dan mampu 
menularkan pengetahuannya kepada siswa 
yang lain. 

C. Meode Penelitian 

Pada penelitian TGT ini 
menggunakan metode berupa penelitian 
tindaka kelas (PTK) dimana menurut para 
ahli Penelitian Tindakan Kelas adalah 
penelitian praktis yang dimaksudkan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan mutu 
pembelajaran di kelas danupaya perbaikan 
ini dilakukan dengan melaksanakan 
tindakan untuk mencari jawaban atas 
permasalahan yang diangkat dari kegiatan 
tugas sehari-hari di kelas. (Kasihani 
Kasbolah E. S, 2001: 80)  

Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan 
Supardi (2012 : 3) mengemukakan bahwa 
”Penelitian tindakan kelas merupakan suatu 
pencermatan terhadap kegiatanbelajar 
berupa sebuah tindakan, yang sengaja 
dimunculkan dan terjadi dalamsebuah kelas 
secara bersama”.  

 Penelitian tindakan kelas ini terdiri 
dari empat tahap yaitu: (1) perencanaan 
tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) 
observasi dan interpretasi, dan (4) analisis 
dan refleksi. Keempat tahap dalam 
penelitian tindakan tersebut merupakan satu 
siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun 
dapat digambarkan sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar:3.1 
Siklus PTK Kemmis dan Taggart Suhardjono,2012: 74) 

 
 Pengolahan tes hasil belajar 
1) Menentukan Nilai Tingkat penguasaan 
      Tingkat penguasaan = jumlah jawaban yang benar  x 100% 
                   Jumlah soal 

Kreteria tingkat penguasaan :  
90 – 100% =  baik sekali 
80 – 89%  =   baik 
70 – 79%  = cukup            < 
70%     = kurang 

( Igak Wardani, 2012 : 1.18) 
 
2) Rumus Menghitung Ketuntasan Belajar 
P   = ∑P  X 100% 

Permasa
lahan 

Perencanaan 
tindakan 1 

Pelaksanaan 
tindakan 1 

  Refleksi l Pengamatan  / 
pengumpulan 

data 1 

Perencanaan 
tindakan ll 

Pelaksanaan 
tindakan ll 

 Refleksi ll Pengamatan / 
pengumpulan 

data ll 

Permas
alahan 
baru 
hasil 

  Siklus ll 

 Siklus l 
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              ∑N 
Keterangan: 
P      = Ketuntasan belajar 
∑P   = Jumlah siswa yang tuntas belajar 
∑N   = Jumlah siswa 
100% = Bilangan tetap 

(Arikunto,2009 : 236) 
3) Menghitung rata-rata kelas 
Nilai rata-rata = jumlah seluruh nilai  
             N (jumlah siswa) 
 ( Igak Wardani, 2012 : 5.19) 
 
D. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1) pretest 
Berdasarkan  pra tindakan (pre test) ,  

maka dapat dilihat nilai hasil belajar 
Peserta Didik TK PGRI Mekar ada 16 
peserta didik yang tuntas dan 25 peserta 
didik mendapatkan nilai di bawah KKM 75 
dengan rata-rata nilai 60,24 dan ketuntasan 
secara klasikal sebesar 39,02% termasuk 
dalam kriteria kurang tercapai. 
 Pengolahan Data 

Tabel 4.1 Data Nilai Pre Test Siklus 1 
Pertemuan 1 

 
 

No 
 

Nama 
Peserta 

didik 

 
Nilai pra 
tindakan 

Ketuntasan 

Tuntas Tidak 
Tuntas 

1 AA 40  √ 
2 AW 50  √ 
3 AG 50  √ 
4 Az  60  √ 
5 BS  70  √ 
6 DP  80 √  
7 EY  80 √  
8 FA  80 √  
9 FN  40  √ 

10 FA  80 √  
11 FQ  80 √  
12 GD 50  √ 
13 HA  60  √ 
14 HS  80 √  
15 HN  80 √  
16 HY  50  √ 
17 HM  30  √ 
18 Hl  80 √  
19 IF 80 √  
20 IM 30  √ 

21 IR 20  √ 
22 JR 40  √ 
23 KJ 60  √ 
24 MS 80 √  
25 MI 80 √  
26 MH 50  √ 
27 MY 50  √ 
28 MO 80 √  
29 MZ 50  √ 
30 NH 70  √ 
31 NR 30  √ 
32 NR 30  √ 
33 RD 60  √ 
34 RP 30  √ 
35 SR 60  √ 
36 SO 80 √  
37 SJ 50  √ 
38 SU 80 √  
39 UM 30  √ 
40 YU 80 √  
41 YN 80 √  
             
Jumlah 

2470  
Sangat kurang 

tercapai Rata rata 60,24 
Ketuntasan 39,02% 

Sumber : Data olahan Maret 2018 
 

 Rata rata kelas 
Nilai rata-rata = jumlah seluruh nilai  
    N (jumlah siswa) 

 Ketuntasa Belajar 
P = ∑P  X 100% 
              ∑N 
 
Keterangan: 
P      = Ketuntasan belajar 
∑p    = Jumlah siswa yang tuntas belajar 
∑N    = Jumlah siswa 
100%= Bilangan tetap 

Berdasarkan tabel pra tindakan (pre 
test) di atas,  maka dapat dilihat nilai hasil 
belajar Peserta Didik TK PGRI Mekar ada 
16 peserta didik yang tuntas dan 25 peserta 
didik mendapatkan nilai di bawah KKM 75 
dengan rata-rata nilai 60,24 dan ketuntasan 
secara klasikal sebesar 39,02% termasuk 
dalam kriteria kurang tercapai. 
2) Siklus I 
Hasil observasi siklus I 

Tabel 4.6 Observasi Aktivitas Siswa 
Siklus l 
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 Menghitung aktivitas siswa 

Nilai diperoleh = jumlah skor yang dicapai x 100% 
                       Jumlah skor maksimal 
                      = 2091  x 100% 
                         3485 
                      = 60% 
 
Kreteria keaktifan 

siswa 
keterangan nilai 

skala 
21- 40 Sangat kurang 1 = tidak pernah 
41- 60 Kurang  2 = jarang 
59 -69 = Cukup 3 = kadang-kadang 
70- 80 Baik 4 = sering 
81- 100 Sangat baik 5 = sering sekali 

Arikunto, 2009 
 
Keterangan indicator penelitian 
1.Presentasi kelas 

  a.  Apakah guru memperkenalkan materi pelajaran 
a. Siswa dapat berdiskusi langsung 
b. Siswa memperhatikan dengan cermat 
c. Siswa mencatat hasil pembelajaran yang 

disampaikan guru 
2.Kerjasama Tim 

a.Siswa menyiapkan anggotanya untuk mempelajari 
Clue 

b.Adanya pembagian tugas yang dibagikan oleh guru 
c.Siswa saling membandingkan jawaban 
d.Siswa saling memeriksa jawaban antar tim 
e.Siswa dapat saling mengkoreksi konsep dalam tim 

3.Permainan  

a.Siswa menjawab soal dengan cepat 
b.Siswa dapat merespon terhadap pertanyaan yang 

diberikan  

4.Kognitif  

a.Siswa mampu menjawab soal yang diberikan 
b.Siswa mampu mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk tulis/lisan 
5.Afektif  

a.Siswa mampu merespon terhadap Pertanyaan 
b.Siswa mampu mengintegrasikan kemampuanya 

terhadap pertanyaan 

6.psikomotor 

a.Siswa mampu dengan cepat menanggapi 
pertanyaan yang diberikan 

b.Siswa mampu mempresentasikan konsep dan 
lambang 

 
3) Siklus II 
Hasil observasi siklus I 

Tabel 4.7 Observasi Aktivitas Siswa 
Siklus lI 

Sumber : Data olahan 2017 
 
 Menghitung aktivitas siswa 
Nilai diperoleh = jumlah skor yang dicapai x 100% 
                     Jumlah skor maksimal 
      = 3011 x 100% 
                    3485 
                   = 86,40% 
Kreteria keaktifan 

siswa 
keterangan nilai 

skala 
21- 40 Sangat kurang 1 = tidak pernah 
41- 60 Kurang  2 = jarang 
59 -69 = Cukup 3 = kadang-kadang 
70- 80 Baik 4 = sering 
81- 100 Sangat baik 5 = sering sekali 
Keterangan indicator penelitian 

1.Presentasi kelas 

a) Apakah guru memperkenalkan materi pelajaran 
b) Siswa dapat berdiskusi langsung 
c) Siswa memperhatikan dengan cermat 
d) Siswa mencatat hasil pembelajaran yang 

disampaikan guru 
2.Kerjasama Tim 
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a) Siswa menyiapkan anggotanya untuk mempelajari 
Clue 

b) Adanya pembagian tugas yang dibagikan oleh guru 
c) Siswa saling membandingkan jawaban 
d) Siswa saling memeriksa jawaban antar tim 
e) Siswa dapat saling mengkoreksi konsep dalam tim 

3.Permainan  

a) Siswa menjawab soal dengan cepat 
b) Siswa dapat merespon terhadap pertanyaan yang 

diberikan  
4.Kognitif  

a) Siswa mampu menjawab soal yang diberikan 
b) Siswa mampu mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk tulis/lisan 
5.Afektif  

a) Siswa mampu merespon terhadap Pertanyaan 
b) Siswa mampu mengintegrasikan kemampuanya 

terhadap pertanyaan 

6.psikomotor 

a) Siswa mampu dengan cepat menanggapi 
pertanyaan yang diberikan 

b) Siswa mampu mempresentasikan konsep dan 
lambang 

 
E. Pembahasan 

Penerapan model Team Game 
Tournament berdampak positif terhadap proses 
dan hasil kegiatan pembelajaran siswa. Dampak 
positif tersebut antara lain siswa lebih 
memahami materi yang disampaikan oleh guru, 
siswa menjadi aktif dan bersemangat dalam 
mengikuti proses pembelajaran. Siswa dapat 
bekerja samadalam kelompok maupun individu 
dengan siswa lain dan mendiskusikan hasil 
pekerjaannya kemudian dipersentasikan 
didepan kelas agar teman yang lain paham. 
Selain itu, hasil belajar siswa mengalami 
peningkatan. 

Gambar 4.1 grafik hasil Rekapitulasi Pre 
test dan Post test Ketuntasan Belajar Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil  grafik rekapitulasi pretes 
diperoleh hasil 60% masih tergolong 

kreteria cukup tercapai tetapi belum 
mencapai nilai KKM dan postes siklus l 
mengalami peningkatan dapat diperoleh 
hasil 74%  masih tergolong kreteria cukup 
tercapai dan belum juga mencapai nilai 
KKM dan dilanjutkan kesiklus berikutnya, 
disiklus ll diperoleh nilai 83% dan 
tergolong kreteriatercapai. 

 
Gambar  4.2 grafik hasil Rekapitulasi 

observasi aktivitas siswa siklus l dan siklus 
ll 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil  grafik rekapitulasi 
observasi pada siklus l diperoleh hasil 60% 
masih tergolong kreteria kurang dan siklus 
ll mengalami peningkatan dapat diperoleh 
hasil 86% dengan kreteria sangat baik. 
F. Kesimpulan dan Saran 

Penerapan model Time Game 
Tournament (TGT) untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa pada TK PGRI Mekar 
melalui Bermain Permainan tebak angka 
dan Gambar  sudah sangat baik dilihat dari 
peningkatan disetiap siklusnya.  

Dengan cara permainan akademik 
seperti ini, siswa merasakan suasana yang 
lebih menyenangkan, materi yang di 
sajikan pun menjadi lebih mudah di 
pahami. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilaksanakan menunjukan adanya 
peningkatan hasil belajar siswa dengan 
model pembelajaran kooperatif tipe Time 
Game Tournament (TGT). Pembelajaran 
kooperatif tipe Tame Game Tournament 

0
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Observasi siklus l Observasi siklus ll

60
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(TGT) dapat meningkatkan hasi belajar 
siswa.  

Pada siklus l  dengan nilai rata-rata 
kelas sebesar 74% namun setelah 
melakukan refleksi kembali pada siklus ll 
menjadi 83%. Hal ini terlihat adanya 
peningkatan aktivitas belajar siswa 
terhadap materi yang disampaikan. Selain 
itu berdasarkan hal diatas bahwa masalah –
masalah dalam rumusan masalah dapat 
diselesaikan sebagaimana dalam 
pelaksanaan pembelajaran dengan model 
pembelajaran Time Game Tournament 
(TGT) 

Saran  
Berdasarkan pembahasan dan 

kesimpulan yang telah dijelaskan, maka 
peneliti dapat mengajukan beberapa saran 
sebagai berikut : 

 
1) Saran bagi guru  

Dengan adanya peningkatan hasil 
belajar siswa melalui model pembelajaran 
kooperatif Tipe Time Game Tournament 
(TGT), maka hendaknya guru dapat 
mengembangkan model pembelajaran yang 
lebih variatif salah satunya menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Time 
Game Tournament (TGT). 
2) Saran bagi siswa  

Siswa diharapkan dapat 
mengemukakan pendapat agar 
pembelajaran dapat  dilaksanakan dari dua 
arah yaitu guru dan siswa, serta mampu 
melaksanakan diskusi kelas dengan baik 
dan mampu bekerjasama dengan teman di 
dalam proses belajar mengajar, 

Siswa diharapkan lebih aktif 
mengikuti setiap kegiatan pembelajaran. 
Karena hal ini akan bermanfaat bagi siswa 
dalam peningkatan kemampuan siswa. 

Bagi peneliti yang akan melakukan 
penelitian tindakan kelas khususnya model 
kooperatif tipe Time Game Tournament 
(TGT) hendaknya terlebih dahulu 
mempersiapkan segala sesuatu dengan 
matang dan aktif berkomunikasi dengan 
guru pendamping yang bersangkutan agar 
pelaksanaan penelitian tindakan kelas dapat 
terlaksana dengan baik. 

 
G. Daftar Pustaka 

 
Ahmad . (2016) Teori Belajar  dan 

Pembelajaran. Jakarta Prenadamedia 
Group. 

Anonim. 2005. Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 
2005Tentang Standar nasional 
pendidikan. http://www. 
presidenri.go.id/DokumenUU. 
php/104.pdf. Diunduh tangga l8 maret 
2017 

Arikunto, Suharsimi. (2016). Menejemen 
Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta. 

Arikunto , Suharsimi. (2013). Prosedur 
penelitian suatu pendekatan praktik. 
Jakarta: Rineka Cipta 

Aunurrahman.2010. Belajar dan 
Pembelajaran. Bandung: Alfabeta 

Ishak, Ponco, (2016) Pengertian Metode 
Pembelajaran, Macam-Macam, Syarat 
dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Metode Pembelajaran. 
http://20316702.siap-
sekolah.com/2013/11/18/pengertian-
metode pembelajaran-macam, macam-
syarat-dan-faktor-faktor-yang-
mempengaruhi-metode pembelajaran/ 

Maisah 2013. Manajemen Pendidikan. 
Ciputat: Gaung Persada Press Group. 

Mulyasa. 2005. Kurikulum Berbasis 
Kompetensi: Konsep, Karakteristik dan 
Implementasi. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya.  

Mulyasa. 2015. Praktik Penelitian Tindakan 
Kelas. Bandung: Remaja Rosdakarya.  

Kasihani Kasbolah E. S. 2001.Penelitian 
Tindakan Kelas. Malang: Universitas 
Negeri Malang.  

Miles, M. B & Huberman, A. M. 
2010.Analisis Data Kualitatif. 
TerjemahanTjejep Rohendi . Jakarta: UI 
Perss 

Muhibbin Syah. 2005. Psikologi 
Pembelajaran. Jakarta: PT Raja 
GrafindoPersada.  

Ramadhan, Irfan. diakses 30 Juli 2015, 
Pengertian dan Tujuan Pendidikan 
Kewarganegaraan,https://irfanramadha



Jurnal Pendidikan Mutiara   
Volume III, Nomor 1, 1 Juni 2018    ISSN- 2460-6650 

66 
 

n4.wordpress.com/2017/03/20/pengertia
n-dan-tujuan pendidikan-
kewarganegaraan-pegertian/ 

Slavin Robert E. (2008). Cooperative 
Learning: Teori, Riset dan Praktik. 
Bandung: Nusa Media.  

Shoimin,Aris.2014.68 Model Pembelajaran 
Inovatif dalam Kurikulum 2013. 

Suprijono, A. (2009). Cooperative 
Learning. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Ubaedillah, A. & Rozak,Abdul.(2012). 
Pendidikan kewarga (Negara) an civic 
education. Jakarta : Prenada Media Grup 

wardani Igak dan kusyana (2012). 
Penelitian Tindakan Kelas. Banten: 
Universitas Terbuka. 

 



Jurnal Pendidikan Mutiara 
Vol. III No. 1 Juni  2018                          ISSN : 2460-6650 

68 

 

 

MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS PARAGRAF ARGUMENTASI 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI JURISPRUDENSIAL 

PADA SISWA KELAS IXC SMP NEGERI 2 CIKUPA 

 
Muslimah, Munati 

STKIP Mutiara Banten 

jurnalstkipmb@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis paragraf 

argumentasi melalui model pembelajaran inkuiri jurisprudensial. Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peningkatan keterampilan menulis paragraf 

argumentasi siswa kelas IXC SMP Negeri 2 Cikupa setelah menggunakan model pembelajaran 

inkuiri jurisprudensial, 2) Bagaimanakah perubahan prilaku belajar siswakelas IXC SMP 

Negeri 2 Cikupa setelah menggunakan model pembelajaran inkuiri jurisprudensial, 3) 

Bagaimanakah minat siswa kelas IXC SMP Negeri 2 Cikupa terhadap pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi dengan model pembelajaran inkuiri jurisprudensial. 

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian tindakan kelas yang menggunakan dua 

siklus, setiap siklus terdiri atas dua pertemun. Subjek penelitian adalah siswa kelas IXC SMP 

Negeri 2 Cikupa yang berjumlah 36 siswa. Variable yang diungkap dalam penelitian adalah 

keterampilan menulis paragraf argumentasi melalui model pembelajaran inkuiri 

jurisprudensial. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen tes dan instrumen non 

tesdalam bentuk observasi, wawancara dan angket. 

Hasil penelitian menunjukan peningkatan pada keterampilan menulis paragraf argumentasi 

pada siswa kelas IXC SMP Negeri 2 Cikupa. Persentasi ketuntasan siswa dalam menulis 

paragraf argumentasi pada prasiklus mencapai 31% dan masih kurang dari standar ketuntasan 

yang ditetapkan yaitu 85%. Persentase pada siklus I mencapai 83%. Hal ini juga masih kerang 

dari batas ketuntasan yang ditetapkan. Pada siklus persentase ketuntasan mencapai 92% dan 

sudah memenuhi batas ketuntasan yang ditentukan. Selain itu, perilaku dan minat siswa pun 

meningkat menjadi lebih baik. 

 

Kata Kunci : paragraf argumentasi, model inkuiri 
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1.1.PENDAHULUAN 
 

Keterampilan menulis merupakan salah 

satu aspek kemampuan berbahasa dalam 

mengungkapkan ide, gagasan (pendapat) 

siswa berupa tulisan. Menulis merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dalam 

seluruh proses pembelajaran yang dialami 

siswa selama menuntut ilmu di sekolah. 

Menulis memerlukan keterampilan karena 

diperlukan pelatihan yang berkelanjutan 

dan terus-menerus terutama dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia yang mencakup 

empat aspek kemampuan berbahasa, yaitu 

(1) keterampilan menyimak, (2) 

keterampilan berbicara, (3) keterampilan 

membaca, dan (4) keterampilan menulis. 

Peran utama guru dalam proses 

pembelajaran menulis yaitu guru dituntut 

untuk memberikan motivasi pada siswa 

untuk menulis paragraf dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

 Menulis atau mengarang adalah 

suatu proses kegiatan pikiran manusia yang 

hendak mengungkapkan kandungan 

jiwanya kepada orang lain, atau kepada diri 

sendiri dalam bentuk tulisan. Kegiatan 

mengarang ini adalah suatu kegiatan 

manusiawi yang sadar dan berarah, 

mempunyai swakerja atau mekanika yang 

perlu diperhatikan agar karangan berhasil 

baik. Swakerja ini meliputi kegiatan-

kegiatan pada tahap penegasan ide dan 

kegiatan-kegiatan pada tahap penulisan 

karangan. 

 Mengarang adalah keseluruhan 

rangkaian kegiatan seseorang 

mengungkapkan gagasan dan 

menyampaikannya melalui bahasa tulis 

kepada pembaca untuk dipahami. Menulis 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dalam seluruh proses belajar yang dialami 

siswa selama menuntut ilmu di sekolah. 

Menulis memerlukan keterampilan karena 

diperlukan pelatihan yang berkelanjutan 

dan terus-menerus. Pengembangan 

keterampilan menulis perlu mendapat 

perhatian khusus sejak pendidikan dasar, 

karena menulis tidak ada hubungannya 

dengan bakat. Salah satu keterampilan 

menulis yang harus dimiliki siswa adalah 

menulis paragraf argumentasi. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Cikupa, 

kelas yang masih rendah keterampilan 

menulis paragraf argumentasi adalah kelas 

IXC. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata 

yang diperoleh siswa dalam menulis 

paragraf argumentasi kebanyakan masih di 

bawah 65, hanya 9 siswa yang mendapat 

nilai di atas 70. Padahal standar ketuntasan 

minimal untuk kompetensi dasar tersebut 

adalah 70. Dengan demikian kelas IXC 

masih belum mencapai nilai batas 

minimum yang ditentukan. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan peningkatan. 

 Dilihat dari problematika 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMP 

Negeri 2 Cikupa kaitannya dengan 

keterampilan menulis paragraf 

argumentasi, proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru bahasa Indonesia di 

SMP Negeri 2 Cikupa cenderung 

menggunakan metode ceramah dalam 

menyampaikan materi pada siswanya. Guru 

kurang memberikan motivasi pada siswa 

untuk menulis paragraf argumentasi 

sehingga proses pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru di kelas 

mengakibatkan siswa kurang aktif dan 

menjadi malas untuk menulis paragraf 

argumentasi karena mereka merasa 

kesulitan untuk menyampaikan ide atau 

gagasan. 

 Proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dengan cara seperti ini 

juga dapat mengakibatkan siswa kurang 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran 

sehingga siswa lebih cenderung standar 

dalam menguasai materi, tidak ada  

peningkatan yang signifikan dalam 

keterampilan menulis paragraf 

argumentasi. Beberapa faktor penghambat 

yang dialami siswa kelas IXC dalam 

kemampuan menulis di SMP Negeri 2 

Cikupa, yaitu (1) siswa kurang latihan 

dalam menulis, (2) siswa mengalami 

kebingungan untuk menentukan topik, 

gagasan utama, atau kalimat pertama yang 
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akan ditulis, (3) kurangnya penguasaan 

keterampilan berbahasa, seperti 

penggunaan tanda baca, kaidah-kaidah 

penulisan, penggunaan kelompok kata, 

penyusunan klausa, struktur kalimat yang 

benar, (4) metode atau media yang 

digunakan kurang menarik perhatian siswa, 

(5) model pembelajaran yang digunakan 

kurang sesuai. Dilihat dari kemampuan 

siswa kelas IXC SMP Negeri 2 Cikupa 

dalam menulis paragraf argumentasi hanya 

menyebutkan bantahan atau alasan dan 

belum bisa meyakinkan pembaca secara 

detail berdasarkan ide (pendapat) dan fakta 

yang mendukung. 

 Atas dasar kenyataan di lapangan 

tersebut maka perlu dihadirkan sebuah 

model pembelajaran yang dapat membantu 

meningkatkan kemampuan menulis 

paragraf argumentasi. Penggunaan model 

pembelajaran yang tepat diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar yang dicapai. 

 Dengan menerapkan model 

pembelajaran inkuiri jurisprudensial 

diharapkan siswa menjadi lebih tertarik 

untuk mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan menulis 

paragraf argumentasi siswa kelas IXC SMP 

Negeri 2 Cikupa, Kabupaten Tangerang. 

 

LANDASAN TEORITIK, KERANGKA 

BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

PENELITIAN 

 

2.1. Hakikat Keterampilan Menulis 

 
Keterampilan menulis merupakan 

salah satu keterampilan berbahasa yang 

menjadi tujuan setiap pengajaran bahasa di 

sekolah. Keterampilan menulis itu hak 

semua orang dan dapat dipelajari. Menulis 

merupakan suatu proses perkembangan. 

Jika seseorang ingin terampil menulis maka 

harus banyak berlatih. Dalam hubungannya 

dengan kemampuan berbahasa, menulis 

makin mempertajam kepekaan terhadap 

terhadap kesalahan-kesalahan baik ejaan, 

struktur maupun tentang pemilihan 

kosakata. 

Dibandingkan keterampilan 

berbahasa yang lain, keterampilan menulis 

merupakan keterampilan yang dianggap 

sebagian orang sebagai keterampilan yang 

paling sulit dikuasai bahkan oleh penutur 

asli bahasa yang bersangkutan sekalipun. 

Keterampilan menulis merupakan 

keterampilan yang dianggap sebagian 

orang sebagai keterampilan yang paling 

sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli 

bahasa yang bersangkutan sekalipun. Hal 

ini dikarenakan kemampuan menulis 

menghendaki penguasaan berbagai unsur 

kebahasaan dan unsur di luar bahasa yang 

sesuai dengan isi tulisan. 

Keterampilan menulis merupakan 

suatu proses pertumbuhan melalui banyak 

latihan. Untuk menguasai keterampilan 

menulis tidak cukup hanya dengan 

mempelajari tata bahasa dan mempelajari 

pengetahuan teori menulis, apalagi hanya 

menghafalkan definisi atau istilah-istilah 

yang terdapat dalam bidang karang 

mengarang. 

Berdasarkan beberapa pendapat di 

atas, dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan menulis adalah keterampilan 

untuk mengungkapkan ide-ide tau gagasan-

gagasan dalam sebuah tulisan yang 

memerlukan banyak latihan agar dapat 

menguasainya. 

 

2.2. Menulis Paragraf Argumentasi 

2.2.1. Pengertian Paragraf Argumentasi 
 

Paragraf adalah keseluruhan 

rangkaian kegiatan seseorang 

mengungkapkan gagasan dan 

menyampaikannya melalui bahasa tulis 

kepada pembaca untuk dipahami. Menulis 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dalam seluruh proses belajar yang dialami 

siswa selama menuntut ilmu di sekolah. 

Menulis memerlukan keterampilan karena 

diperlukan pelatihan yang berkelanjutan 

dan terus-menerus. 

Argumentasi terbagi menjadi dua 

macam, yaitu argumentasi induktif dan 

argumentasi deduktif. Argumentasi 

induktif merupakan suatu proses berpikir 

yang bertolak dari satu atau sejumlah 
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fenomena individual untuk menurunkan 

suatu kesimpulan. Argumentasi induktif 

adalah suatu proses berpikir dari hal yang 

bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. 

Argumentasi deduktif adalah proses 

atau bernalar yang bertolak dari sesuatu 

yang sudah ada menuju posisi yang baru 

yang berbentuk simpulan. Argumentasi 

deduktif adalah proses berpikir dan sesuatu 

hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat 

khusus. 

Perbedaan pembuktian penulisan 

argumentasi dengan persuasi, narasi, 

eksposisi, dan deskripsi menurut 

Hardiyanto (2003:15) memuat beberapa 

hal, yaitu (1) tulisan argumentasi harus 

mengandung kebenaran untuk mengubah 

sikap dan keyakinan orang mengenai topik 

yang diargumentasikan. Untuk 

menunjukan kebenaran tersebut, seorang 

penulis harus menyusun fakta-fakta yang 

benar, (2) penulis harus berusaha 

menghindari setiap istilah yang dapat 

menimbulkan prasangka tertentu, (3) 

penulis harus membatasi pengertian istilah 

yang akan digunakan, agar dapat 

diminimalisir kemungkinan timbulnya 

ketidaksesuaian pendapat karena perbedaan 

pengertian, dan (4) penulis harus 

menetapkan secara tepat titik 

ketidaksepakatan yang akan 

diargumentasikan. Langkah ini merupakan 

langkah yang penting, sebab, setiap analisis 

yang dipaparkan harus tampak jelas letak 

perbedaannya. 

 

2.3 Model Pembelajaran. 
Secara khusus istilah “model” 

diartikan sebagai kerangka konseptual yang 

digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan suatu kegiatan. Atas dasar 

pemikiran tersebut, maka yang dimaksud 

model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan dan melaksanakan aktivitas 

belajar mengajar. 

Istilah model pembelajaran 

merupakan suatu hal yang digunakan 

sebagai petunjuk dalam keutuhan konsep 

aktivitas pembelajaran, yang secara 

keilmuannya dapat diterima dan secara 

operasional dapat dilakukan dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, dalam 

model pembelajaran selalu terdapat tujuan 

dan asumsi, sintakmatik, sistem sosial, 

sistem pendukung, dampak intruksional, 

dan dampak pengiring. 

Joys (dalam Trianto 2007:5), 

mengungkapkan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan 

atau suatu pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran 

termasuk di dalamnya buku-buku, film, 

komputer, kurikulum, dan lain-lain. 

Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran 

merupakan inti atau jantung dalam proses 

belajar mengajar yang merupakan hal yang 

sangat penting bagi para pengajar untuk 

mempelajari dan menambah wawasan 

tentang model pembelajaran yang telah 

diketahui. Karena dengan mempelajari 

berbagai model pembelajaran, maka 

seorang pendidik akan merasakan adanya 

kemudahan dalam pelaksanaan dan 

pembelajaran yang selanjutnya akan 

membawa pendidikan ke arah tujuan yang 

telah digariskan. 

 

2.3.1 Karakteristik Umum Model    

Pembelajaran 
Sebagaimana yang dikatakan Weyl 

(dalam Triyanto 2007:8), setiap model 

pembelajaran memiliki unsur-unsur: (1) 

sintakmatik, (2) sistem sosial, (3) prinsip 

reaksisi, (4) sistem pendukung, (5) dampak 

intruksional dan pengiring. 

Adapun yang dimaksud sintakmatik 

adalah tahap-tahap kegiatan dari model 

belajar mengajar. Sistem sosial adalah 

situasi atau suasana dan norma yang 
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berlaku dalam model tersebut. Prinsip 

reaksi adalah pola kegiatan yang 

menggambarkan sikap guru dalam 

memperlakukan para pelajar, termasuk cara 

guru memberikan respon terhadap para 

pelajar. Sistem pendukung adalah sarana 

bahan dan alat yang diperlukan untuk 

melaksanakan model tersebut. Dampak 

intruksional adalah hasil belajar yang 

dicapai dengan cara mengarahkan para 

pelajar pada tujuan yang diharapkan. 

Dampak pengiring adalah hasil belajar lain 

yang dihasilkan oleh suatu proses belajar 

mengajar sebagai akibat terciptanya 

suasana belajar yang dialami langsung oleh 

para pelajar tanpa pengarahan langsung 

dari pengajar. 

 

2.3.2 Kelompok Model Pembelajaran 
 

Dari hasil kajian terhadap berbagai 

model pembelajaran, model pembelajaran 

dikelompokan menjadi empat kategori, 

yaitu 1) kelompok model pengolahan 

informasi, 2) kelompok model personal, 3) 

kelompok model sosial, dan 4) kelompok 

model sistem perilaku. 

1. Kelompok model pengolahan 

informasi 
Model pembelajaran pengolahan 

informasi menitikberatkan pada cara 

memperkuat dorongan-dorongan internal 

(datang dari dalam diri) manusia untuk 

memahami dunia dengan cara mengaji dan 

mengorganisasikan data, merasakan 

adanya masalah dan mengupayakan jalan 

pemecahannya. Beberapa model dalam 

kelompok ini menitikberatkan pada 

sejumlah konsep, sebagian lagi 

menitikberatkan pada pembentukan konsep 

dan pengetesan hipotesis, dan sebagian 

lainnya menitikberatkan pada 

pengembangan kemampuan kreatif. Yang 

termasuk model pengolahan informasi, 

yaitu (1) pencapaian konsep, (2) berpikir 

induktif, (3) latihan penelitian, (4) pemandu 

awal, (5) memorisasi, (6) pengembangan 

intelek, dan (7) penelitian ilmiah. 

 

2. Kelompok model personal 

Model personal berpijak dari 

pandangan individu. Proses mendidik 

sengaja dilaksanakan untuk memungkinkan 

dapat memahami diri sendiri dengan baik, 

memikul tanggung jawab, dan lebih kreatif 

untuk mencapai kualitas hidup yang lebih 

baik. Kelompok model personal 

memusatkan perhatian pada pandangan 

perseorangan dan berusaha menggalakkan 

kemandirian yang produktif sehingga 

manusia menjadi semakin sadar diri dan 

bertanggung jawab atas tujuannya. Yang 

termasuk dalam kelompok model personal, 

yaitu (1) pengajaran tanpa arahan, (2) 

sinektik, (3) latihan kesadaran, dan (4) 

pertemuan kelas. 

 

3. Kelompok model sosial 
Kerja sama merupakan salah satu 

fenomena kehidupan masyarakat. Dengan 

kerja sama, manusia dapat membangkitkan 

dan menghimpun tenaga atau energi. 

Kelompok model sosial ini dirancang untuk 

memanfaatkan fenomena kerja sama. 

Model ini telah banyak diteliti dalam 

pengajian keberlakuannya, dan hasil yang 

diperoleh adalah keberhasilan proses 

pembelajaran yang dilakukan secara 

bersama yang dapat membantu berbagai 

proses belajar. Yang termasuk model 

sosial, yaitu (1) investigasi kelompok, (2) 

bermain peran, (3) penelitian 

jurisprudensial, (4) latihan laboratoris, dan 

(5) penelitian ilmu sosial. 

 

4. Kelompok model sistem perilaku 
Dasar teori kelompok model ini 

adalah teori-teori belajar sosial. Model ini 

dikenal pula sebagai modifikasi perilaku, 

terapi perilaku atau sibernetika. Adapun 

dasar pemikiran kelompok model ini adalah 

sistem komunikasi yang mengoreksi sendiri 

dengan memodifikasi perilaku dalam 

hubungannya dengan dijalankannya tugas 

dengan baik. Model ini memusatkan 

perhatian pada perilaku yang terobservasi, 

metode, dan tugas yang diberikan dalam 

rangka mengkomunikasikan keberhasilan. 

Yang termasuk dalam model ini, yaitu (1) 

pembelajaran tuntas, (2) pembelajaran 
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langsung, (3) belajar kontrol diri, (4) latihan 

pengembangan keterampilan dan konsep, 

dan (5) latihan asertif. Istilah model 

pembelajaran mempunyai makna yang 

lebih luas daripada strategi, metode atau 

prosedur. Model pembelajaran mempunyai 

empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh 

strategi, metode atau prosedur, yaitu (1) 

rasional teoretik logis yang disusun oleh 

para pencipta atau pengembangnya, (2) 

landasan pemikiran tentang apa dan 

bagaimana siswa belajar, (3) tingkah laku 

mengajar yang diperlukan agar model 

tersebut berhasil dilaksanakan, (4) 

lingkungan belajar yang diperlukan agar 

tujuan pembelajaran itu dapat tercapai 

(Kardi dan Nur dalam Trianto 2007:6). 

 

2.3.3 Model Pembelajaran Inkuiri 

Jurisprudensial.  

2.3.3.1. Pengertian Model Pembelajaran 

Inkuiri Jurisprudensial 
Strartegi pembelajaran Inkuiri 

Jurisprudensial (Jurisprudential inquiry) 

adalah strategi pembelajaran yang 

dipelopori dan dikembangkan oleh Donal 

Oliver dan James P.Shaver. Menurut Donal 

Oliver dan James P. Shaver (dalam Wena, 

2009:71), strategi pembelajaran Inkuiri 

Jurisprudensial mengajari siswa untuk 

menganalisis dan berfikir secara sistematis 

dan kritis terhadap isu-isu yang sedang 

hangat di masyarakat. Strategi pembeajaran 

ini didasarkan atas pemahaman masyarakat 

dimana setiap orang berbeda pandangan 

dari prioritas satu sama lain, dan nilai-nilai 

sosialnya saling berkronfrontasi satu sama 

lain. Memecahkan masalah kompleks dan 

kontroversial di dalam konteks aturan 

sosial yang produktif membutuhkan warga 

negara yang mampu berbicara satu sama 

lain dan bernegosiasi tentang keberbedaan 

tersebut. 

Hitchcock (dalam Robert E. Slavin, 

1994: 258) mengatakan bahwa  “one key 
objective of schooling is enhancing 

students abilities to think critically, to make 

rational decisions about what to believe.” 
Salah satu tujuan utama dari pendidikan 

adalah meningkatkan kemampuan siswa 

untuk berpikir kritis, untuk membuat 

keputusan yang rasional tentang apa yang 

harus percaya. Allyn and Bacon (2009:243) 

menjelaskan bahwa strategi-strategi 

pembelajaran inkuiri menggunakan proses-

proses dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan dan memecahkan masalah-

masalah berdasarkan pada pengujian logis 

atas fakta-fakta dan observasi-observasi 

untuk mengajarkan konten dan untuk 

membantu siswa berfikir secara analitis. 

Pembelajaran inkuiri dimulai dengan 

memberi siswa masalah-masalah yang 

berhubungan dengan konten yang nantinya 

menjadi fokus untuk aktifitas-aktifitas 

penelitian kelas. Dalam menyelesaikan 

masalah siswa menghasilkan hipotesis atau 

solusi tentatif untuk masalah tersebut, 

mengumpulkan data yang relevan dengan 

hipotesis yang telah dibuat, dan 

mengevaluasi data tersebut untuk sampai 

kepada kesimpulan. Melalui pembelajaran 

inkuiri, siswa mempelajari konten yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

sekaligus strategi-strategi untuk 

memecahkan masalah-masalah di masa 

yang akan datang. 

Hamzah B. Uno (2007:31) 

mengemukakan bahwa “strategi 
pembelajaran inkuiri jurisprudensial 

membantu siswa untuk belajar berpikir 

secara sistematis tentang isu-isu 

kontemporer yang sedang terjadi dalam 

masyarakat”. Dengan memberikan mereka 
cara-cara menganalisis dan mendiskusikan 

isu-isu sosial, strategi pembelajaran ini 

membantu siswa untuk berpartisipasi dalam 

mendefinisikan ulang nilai-nilai sosial. 

Selain itu, strategi pembelajaran Inkuiri 

Jurisprudensial melatih siswa untuk peka 

terhadap permasalahan sosial, mengambil 

posisi (sikap) terhadap permasalahan 

tersebut, serta mempertahankan sikap 

tersebut dengan argumentasi yang relevan 

dan valid. Strategi ini juga dapat 

mengajarkan siswa untuk dapat menerima 

atau menghargai sikap orang lain terhadap 

suatu masalah yang mungkin bertentangan 

dengan sikap yang ada pada dirinya.  Atau 

sebaliknya, ia bahkan menerima dan 
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mengakui kebenaran sikap orang lain yang 

diambil terhadap suatu isu sosial tertentu. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran Inkuiri 

Jurisprudensial adalah strategi 

pembelajaran yang mengajari siswa untuk 

menganalisis dan berfikir secara sistematis 

dan kritis terhadap isu-isu yang sedang 

hangat di masyarakat serta mampu 

memecahkan masalah kompleks dan 

kontroversial di dalam konteks aturan 

sosial yang produktif.  

2.3.4.2. Langkah-langkah Model 

Pembelajaran Inkuiri 

Jurisprudensial 
Model ini bertujuan mengajari 

siswa untuk menganalisis dan berpikir 

secara sistematis dan kritis terhadap isu-isu 

yang sedang hangat di masyarakat. Secara 

umum tahap pembelajaran inkuiri 

jurisprudensial, yaitu (1) orientasi kasus 

atau permasalahan (orientation to the case), 

(2) identifikasi isu (identifying the issue), 

(3) penetapan posisi atau pendapat (taking 

position), (4) menyelidiki cara 

berpendirian, pola argumentasi (or 

exploring the stance, patterns 

argumentation), (5) memperbaiki dan 

mengkualifikasi posisi (refining and 

qualifying the position), (6) melakukan 

pengujian asumsi-asumsi terhadap posisi 

atau pendapatnya (testingfactualassumtions 

behind qualified positions). 

Penelitian Oliver dan Shaver (dalam 

Joice and Weil, 1986) menemukan bahwa 

penerapan model inkuiri jurisprudensial 

telah berhasil dengan sukses meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas VII dan kelas VIII, 

namun, model ini kurang berhasil jika 

diterapkan pada tingkat kelas rendah. 

Berdasarkan beberapa kajian literatur, 

penerapan model inkuiri jurisprudensial ini 

masih jarang diterapkan dalam 

pembelajaran di Indonesia bahkan mungkin 

belum pernah diterapkan sama sekali. 

Padahal, model ini sangat baik untuk 

diterapkan pada sekolah-sekolah, 

khususnya pada tingkat SMP/MTs (Wena 

2006:71-76). 

 

2.3.5 Model Pembelajaran Menulis 

Paragraf Argumentasi dengan Inkuiri 

Jurisprudensial.  
Keterampilan menulis merupakan 

salah satu keterampilan berbahasa yang 

sangat penting bagi siswa, baik selama 

mereka mengikuti pendidikan di berbagai 

jenjang sekolah maupun nanti dalam 

kehidupan di masyarakat. Pembelajaran 

menulis mempunyai kebudayaan yang 

sangat strategis dalam pendidikan dan 

pengajaran. 

Untuk membuat pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi menjadi 

lebih menarik, guru harus dapat memilih 

model pembelajaran yang tepat.Salah satu 

model pembelajaran yang tepat digunakan 

untuk pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi adalah model pembelajaran 

inkuiri jurisprudensial karena dalam 

penerapannya, model pembelajaran inkuiri 

jurisprudensial menuntut siswa untuk aktif 

dalam berproses menulis paragraf 

argumentasi. 

Pembelajaran menulis dengan 

model pembelajaran inkuiri jurisprudensial 

dalam pelaksanaannya harus melalui enam 

tahap, yaitu (1) orientasi kasus, (2) 

identifikasi isu, (3) penetapan posisi atau 

pendapat, (4) menyelidiki cara berpendirian 

atau pola argumentasi, (5) memperbaiki 

dan mengkualifikasi posisi, (6) melakukan 

pengujian asumsi-asumsi terhadap 

pendapatnya. 

 

METODE PENELITIAN 

 

1.1. Tempat Penelitian.  
Penelitian yang dilakukan peneliti 

selama 4 bulan, yakni mulai bulan 

Desember 2015, bertempat di SMP Negeri 

2 Cikupa yang terletak di Jalan Raya 

Serang KM 15 Kelurahan Sukamulya 

Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. 

 

3.2. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian tindakan kelas (PTK) atau 

Classroom Action Reasearch. Setiap 

putaran dirancang melalui empat 
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komponen, yaitu komponen perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

Kajian ini dilaksanakan dengan 

maksud untuk meningkatkan kemantapan 

rasional dari tindakan-tindakan yang telah 

dilakukan serta memperbaiki dalam praktik 

pembelajaran. Siklus ini terdiri dari empat 

komponen, meliputi komponen 

perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. Keempat komponen tersebut 

dipandang sebagai satu siklus. Jika 

tindakan pada siklus I nilai rata-ratanya 

belum mencapai target yang ditentukan 

maka akan dilaksanakan siklus II. 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam 

penelitian tindakan kelas adalah sebagai 

berikut. 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah rencana 

penelitian tindakan kelas yang tersusun 

dengan baik dan memandang ke depan. 

Rencana harus disusun secara fleksibel agar 

dapat diadaptasikan dengan baik. Rencana 

merupakan suatu tindakan untuk 

memperbaiki peningkatan atau perubahan 

sebagai solusi. Dalam penelitian ini rencana 

berupa pembelajaran menulis karangan 

argumentasi. 

2. Tindakan 

Tindakan adalah kegiatan yang 

dilakukan secara sadar dan terkendali yang 

merupakan praktik yang cermat dan 

bijaksana. Tindakan yang dilakukan oleh 

guru sebagai upaya memperbaiki keadaan 

yang meningkat atau perubahan sebagai 

solusi. Tindakan didasari oleh perencanaan. 

Tindakan dimaksudkan untuk melakukan 

perbaikan dan peningkatan kemampuan 

menulis karangan argumentasi melalui 

model pembelajaran inkuiri 

jurisprudensial. 

3. Observasi  

Observasi adalah kegiatan 

mengamati hasil atau dampak dari tindakan 

yang dilakukan oleh siswa, seperti 

kesalahan-kesalahan siswa dalam menulis 

karangan argumentasi, kesulitan siswa 

dalam menulis karangan argumentasi, 

tanggung jawab siswa, serta minat dan 

semangat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran diamati dan dicatat untuk 

pertimbangan dan perencanaan pada siklus 

berikutnya. Observasi berfungsi untuk 

mendokumentasikan pengaruh tindakan 

yang terkait. 

4. Refleksi  

Refleksi adalah mengingat dan 

merenungkan kembali suatu tindakan yang 

dicatat dalam observasi. Refleksi 

merupakan upaya untuk mengkaji apa yang 

telah terjadi, apa yang telah dihasilkan atau 

belum dihasilkan atas tindakan yang telah 

dilakukan. Berdasarkan hasil refleksi ini 

peneliti bersama dengan guru dapat 

melakukan revisi tahap rencana awal untuk 

siklus berikutnya. Dengan pertimbangan 

peneliti menetukan dua siklus dalam 

penelitiannya. 

 

3.1.4. Variabel Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel, yaitu peningkatan keterampilan 

menulis paragraf argumentasi, dan variabel 

pembelajaran melalui model inkuiri 

jurisprudensial 

 

3.1.5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengambilan data dilakukan 

melalui tes dan nontes. Teknik tes 

dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada 

pretes, siklus I dan siklus II. Bentuk tes 

tertulis diambil melalui penilaian praktik 

menulis paragraf argumentasi dengan 

mencari data, fakta dan bukti yang 

menguatkan pendapat. Sedangkan data 

nontes diperoleh melalui observasi, 

wawancara, angket. 

 

3.1.5.1. Teknik Tes  
Penelitian diawali dengan 

pelaksanaan tes awal atau pretes untuk 

mengetahui pengetahuan dan kemampuan 

awal siswa tentang paragraf argumentasi. 

Pada tes awal ini siswa juga menulis 

paragraf argumentasi untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa dalam menulis 

paragraf argumentasi. Setelah proses 

pembelajaran, diadakan lagi tes menulis 

paragraf argumentasi. Tes ini dilaksanakan 

untuk menegetahui pengetahuan dan 
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kemampuan siswa dalam menulis paragraf 

argumentasi setelah mengikuti proses 

pembelajaran. 

Tes yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan menulis paragraf 

argumentasi siswa berupa tulisan paragraf 

argumentasi yang ditulis siswa. Ada empat 

aspek pokok yang dijadikan kriteria 

penilaian, yaitu (1) aspek isi, meliputi 

kesesuaian isi judul dengan isi, kohesi dan 

koherensi, (2) aspek bahasa, meliputi 

pilihan kata, ejaan dan tanda baca, 

keefektivan kalimat, keutuhan paragraf, (3) 

aspek bentuk, meliputi kebenaran bentuk, 

kekritisan menganalisis masalah, 

penyelesaian masalah, (4) aspek penulisan, 

meliputi kerapian tulisan. 

 

3.1.5.2. Teknik Nontes  

3.1.5.2.1. Observasi  
Observasi dilaksanakan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung atau 

bersamaan dengan tindakan. Observasi 

dilakukan terhadap perilaku siswa pada 

saat proses pembelajaran. Untuk 

mengambil data peneliti dibantu oleh guru 

Bahasa dan Sastra Indonesia dengan 

lembar pedoman observasi. 

Terdapat beberapa aspek yang 

diamati dalam observasi yang 

dilaksanakan, yaitu (1) keterbukaan, (2) 

ketekunan belajar, (3) kerajinan, (4) 

tenggang rasa, (5) kedisiplinan, (6) 

kerjasama, (7) ramah dengan teman, (8) 

hormat pada guru, (9) kejujuran, (10) 

menepati janji, (11) kepedulian, (12) 

tanggung jawab.  

Skor untuk masing-masing sikap di 

atas dapat berupa angka. Akan tetapi, pada 

tahap akhir skor tersebut dirata-ratakan dan 

dikonversi kedalam bentuk kualitatif. 

Skala penilaian dibuat dengan rentangan 

dari 1-5. Penafsiran angka-angka tersebut 

adalah sebagai berikut: 1= sangat kurang, 

2= kurang, 3= cukup, 4= baik, dan 5= 

sangat baik.  

 

3.1.5.2.2 Wawancara.  
Wawancara ini berfungsi untuk 

mengetahui tanggapan siswa tentang 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan. 

Apakah siswa merasa senang mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui model pembelajaran 

inkuiri jurisprudensial, apakah melalui 

model pembelajaran inkuiri jurisprudensial 

dapat memudahkan siswa dalam 

menguasai materi tentang menulis paragraf 

argumentasi, apakah dengan menggunakan 

model pembelajaran inkuiri jurisprudensial 

dapat memudahkan siswa dalam menulis 

paragraf argumentasi yang baik dan benar, 

apakah model pembelajaran inkuiri 

jurisprudensial dapat memotivasi siswa 

untuk bersungguh-sungguh dalam menulis 

paragraf argumentasi.  

 

3.1.5.2.3 Angket  
Untuk mengetahui minat siswa 

terhadap mata pelajaran maka dibagikan 

angket yang memuat beberapa pertanyaan, 

yaitu (1) apakah siswa senang mengikuti 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan, (2) 

apakah siswa merasa rugi jika tidak 

mengikuti pembelajaran tersebut, (3) 

apakah siswa merasa pembelajaran yang 

dilaksanakan tersebut bermanfaat untuk 

dirinya, (4) apakah siswa berusaha 

mengumpulkan tugasnya tepat waktu, (5) 

apakah siswa berusaha memahami 

pelajaran yang disampaikan oleh guru, (6) 

apakah siswa mau bertanya jika ada suatu 

hal yang menurutnya kurang jelas, (7) 

apakah siswa berusaha mengerjakan soal-

soal latihan di rumah, (8) apakah siswa 

pernah mendiskusikan materi yang sudah 

disampaikan bersama dengan kawannya, 

(9) apakah siswa berusaha memiliki buku 

pelajaran, dan 10) apakah siswa juga 

berusaha mencari referensi lain untuk 

menambah materi yang sudah disampaikan 

oleh guru.  

Penilaian terhadap minat siswa dapat 

menggunakan skala bertingkat, dengan 

rentangan 4-1. Jawaban selalu diberi skor 4 

sedangkan jawaban tidak pernah diberi 

skor 1. Skor keseluruhan diperoleh dengan 

cara menjumlahkan seluruh skor butir 

pertanyaan. Maka akan diperoleh skor 

terendah 10 dan skor tertinggi 40. Setelah 
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dibagi empat kategori, maka skala 10-16 

termasuk tidak berminat, 17-24 kurang 

berminat, 25-32 termasuk berminat, 33-40 

termasuk sangat berminat. 

 

PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian.  
Pada bagian ini, disajikan hasil 

penelitian (tes dan nontes) yang diperoleh 

selama penelitian berlangsung. Hasil 

penelitian terbagi atas dua bagian, yaitu 

hasil penelitian siklus I dan siklus II. Hasil 

penelitian yang disajikan peneliti adalah 

nilai rata-rata hasil tes menulis paragraf 

argumentasi yang sudah dilakukan oleh 

guru sebagai nilai awal atau prasiklus untuk 

membandingkan nilai pada siklus I dan 

siklus II sehingga dapat ditentukan kriteria 

standar ketuntasan menulis paragraf 

argumentasi. 

Hasil tes siklus I dan siklus II 

berupa keterampilan menulis paragraf 

argumentasi siswa dengan menggunakan 

model inkuiri jurisprudensial. Hasil 

penelitian ini disajikan dalam bentuk 

kuantitatif, sedangkan hasil penelitian 

perubahan perilaku siswa yang berupa 

nontes disajikan dalam bentuk deskripsi 

data kualitatif. Hasil nontes diperoleh dari 

observasi, wawancara, dan angket. Hasil 

penelitian keterampilan menulis paragraf 

argumentasi dengan model inkuiri 

jurisprudensial dapat dipaparkan sebagai 

berikut. 

 

4.1.1 Hasil Prasiklus 
Sebelum  melakukan tindakan 

siklus I dan siklus II, peneliti melakukan 

tindakan prasiklus terlebih dahulu. Hasil 

prasiklus yang disajikan berupa hasil tes 

keterampilan menulis paragraf argumentasi 

sebelum dilakukan penelitian. Hasil tes 

prasiklus ini berfungsi untuk mengetahui 

keadaan awal keterampilan menulis 

paragraf argumentasi siswa. Nilai tersebut 

juga digunakan untuk membandingkan dan 

menentukan standar ketuntasan belajar 

pada siklus I dan siklus II. Tes yang 

dilakukan adalah tes menulis paragraf 

argumentasi. Jumlah siswa yang mengikuti 

tes prasiklus, yaitu 36 siswa. Hasil tes 

prasiklus dapat dilihat pada tabel 4 dibawah 

ini. 

 
Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf 

Argumentasi Prasiklus 

N

o 

Kate

gori 

Rent

ang 

Skor 

Fre

ku 

ensi 

 

% 

Rata-

rata 

Nilai 

Ketunt

asan 

1 Sang

at 

Baik 

85 – 

100 

0 0%  

= 
239836  

 

= 66,6 

cukup 

 2536 

 

= 69% 
2 Baik 70 – 

84 

10 28

% 

3 Cuku

p 

55 – 

69 

25 69

% 

4 Kura

ng 

0 – 

54 

1 3% 

Jumlah 36 10

0% 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat 

diketahui bahwa hasil rata-rata tes menulis 

paragraf argumentasi pada prasiklus 

mencapai 66,6 atau berkategori cukup baik. 

Nilai rata-rata tersebut belum dapat 

dikatakan memuaskan karena hasilnya 

masih minim sekali. Dari 36 siswa, tidak 

ada satupun siswa (0%) yang meraih 

predikat sangat baik. Sebanyak 9 siswa 

(25%) yang memperoleh nilai baik, yaitu 

antara 70-84, selanjutnya terdapat 27 siswa 

(75%) yang memperoleh nilai cukup baik, 

yaitu antara 55-69. Tidak ada satupun siswa 

(0%) yang memperoleh nilai sangat kurang, 

yaitu antara 0-54. 

Berdasarkan data yang tersaji di 

atas, persentase siswa yang tidak mencapai 

ketuntasan baru mencapai 31 %, hal ini 

dianggap masih jauh dari batas ketuntasan 

yang diharapkan oleh guru mata pelajaran 

yaitu sebesar 85 %. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan tindakan siklus I dan siklus II 

sebagai perbaikan hasil tes menulis 

paragraf argumentasi. Rata-rata nilai pada 

prasiklus ini digunakan untuk menentukan 

standar ketuntasan nilai tes menulis 

paragraf argumentasi pada siklus I dan 

siklus II. Berikut ini akan disajikan diagram 

yang berisi daftar nilai siswa pada 

pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi saat prasiklus. 
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Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf 

Argumentasi Prasiklus 

 
 
Berdasarkan hasil tes prasiklus di atas, 

rendahnya nilai keterampilan menulis 

paragraf argumentasi siswa disebabkan 

karena beberapa faktor yang 

melingkupinya, yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal ini berasal dari 

siswa itu sendiri. Hal tersebut dapat 

dibuktikan pada data tes keterampilan 

menulis paragraf argumentasi pada 

prasiklus yang menyatakan bahwa hasilnya 

masih kurang dan di bawah nilai rata-rata. 

Hasil nilai rata-rata tes keterampilan 

menulis paragraf argumentasi baru 

mencapai nilai 66,6 dan berkategori cukup 

baik, sedangkan jumlah siswa yang meraih 

kategori sangat baik dan baik masih minim 

sekali. Dengan demikian, keterampilan 

menulis paragraf argumentasi perlu 

ditingkatkan lagi karena hasilnya masih 

minim sekali. Perlu sekali ada perbaikan 

agar siswa mampu mendapatkan hasil yang 

lebih baik lagi. Oleh karenaitu, harus ada 

tindakan siklus I dan siklus II dan 

diharapkan dapat meningkatkan nilai dan 

merubah perilaku siswa ke arah yang positif  

terhadap pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi. Hasil nilai rata-rata tes 

prasiklus di atas berasal dari penjumlahan 

skor tiap-tiap aspek, yaitu aspek 1) 

pemilihan kata/diksi, 2) ejaan dan tanda 

baca, 3) kohesi dan koherensi, 4) 

keefektifan kalimat, 5) kesesuaian judul 

dengan isi, 6) kerapian tulisan, 7) keutuhan 

paragraf, 8) kebenaran bentuk paragraf, 9) 

kekritisan menganalisis masalah, dan 10) 

penyelesaian masalah. 

 

4.1.2. Hasil Observasi Siklus I dan 

Siklus II 

N

o 
Aspek 

Sikl

us I 

Sikl

us II 

Peningkat

an 

1 
Keterbuka

an 

76,6

7 

80,5

6 
3,89 

2 
Ketekuna

n belajar 

74,3

1 

76,1

1 
1,81 

3 Kerajinan 
74,3

1 

79,4

4 
5,14 

4 
Tenggang 

rasa 

75,6

9 

80,0

0 
4,31 

5 
Kedisiplin

an 

75,6

9 

80,0

0 
4,31 

6 
Kerja 

sama 

77,7

8 

82,7

8 
5,00 

7 

Ramah 

dengan 

teman 

79,8

6 

82,7

8 
2,92 

8 
Hormat 

pada guru 

81,9

4 

84,4

4 
2,50 

9 Kejujuran 
82,6

4 

83,3

3 
0,69 

1

0 

Menepati 

janji 

73,6

1 

82,7

8 
9,17 

1

1 

Kepedulia

n 

77,9

2 

78,8

9 
0,97 

1

2 

Tanggung 

jawab 

76,3

9 

78,8

9 
2,50 

 
 Berdasarkan hasil nontes yang 

berupa observasi pada siklus I dan siklus II 

pada tabel 15 di atas dapat dijelaskan 

bahwa hasil observasi pada siklus II 

sebagaian besar siswa sudah mengalami 

peningkatan aspek keterbukaan dari siklus I 

ke siklus II sebesar 1,81. Aspek ketekunan 

belajar mengalami peningkatan dari siklus I 

ke siklus II yaitu sebesar 5,14. Aspek 

tenggang rasa dan kedisiplinan sudah 

mengalami peningkatan dari siklus I ke 

siklus II yaitu sebesar 4,31. Aspek 

kerjasama sudah mengalami peningkatan 

dari siklus I ke siklus II yaitu sebesar 5,00. 

Aspek hormat pada guru mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu 

sebesar 2,50. Kejujuran mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II 

sebesar 0,69 dan aspek menepati janji 

mengalami peningkatan dari siklus I ke 

0
10
20
30

San

gat

Baik

Baik Cuk

up

Kura

ng

Kriteria 0 10 25 1

F
re

k
u

e
n

si
Hasil Nilai Prasiklus
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siklus II sebesar 9,17. Aspek kepedulian 

mengalami peningkatan dari siklus I ke 

siklus II sebesar 0,97. Aspek tanggung 

jawab mengalami peningkatan sebesar 

2,50. 

Berdasarkan data hasil observasi, 

yang didukung pada siklus I dapat 

disimpulkan bahwa kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan menggunakan model 

inkuiri jurisprudensial kurang begitu 

memuaskan. Kepedulian siswa terhadap 

pembelajaran masih rendah. Sebagian 

siswa masih menunjukkan perilaku yang 

kurang baik dalam mengikuti seluruh 

rangkaian kegiatan dalam proses 

pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan 

masih adanya beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan penjelasan guru. Siswa 

masih melakukan kegiatan yang tidak perlu 

saat pembelajaran seperti ramai di kelas, 

modar-mandir di dalam kelas, mainan HP, 

mengobrol dengan temannya, dan 

sebagainya. Keaktifan siswa juga belum 

terlihat karena siswa belum kenal dengan 

gurunya. Kondisi ini disebabkan oleh pola 

pembelajaran guru (peneliti) yang masih 

merupakan hal baru bagi siswa sehingga 

perlu adanya penyesuaian. Selain itu, 

hambatan yang lain karena pembelajaran 

dilaksanakan pada jam yang terakhir 

sehingga siswa sudah merasa lelah, kurang 

bersemangat, dan daya konsentrasi siswa 

yang sudah menurun. 

Kondisi yang tergambar pada siklus 

I tersebut merupakan permasalahan yang 

harus dipecahkan. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut diperlukan upaya 

perbaikan pada siklus II. Rencana 

pembelajaran pada siklus II harus lebih 

matang daripada siklus I. Perbaikan yang 

dilakukan pada siklus II di antaranya adalah 

1) mengubah suasana pembelajaran agar 

tidak menegangkan 2) memilih topik yang 

lebih menarik untuk dikembangkan 

menjadi paragraf argumentasi , 3) 

melakukan pendekatan dengan siswa, 4) 

memberikan motivasi pada siswa, dan 5) 

membuat suasana pembelajaran menjadi 

lebih santai. Dengan perbaikan tersebut, 

hasil yang diperoleh siswa dalam menulis 

paragraf argumentasi pada siklus II jauh 

lebih meningkat bila dibandingkan pada 

siklus I. 

Hasil dari penerapan perbaikan-

perbaikan yang dilakukan pada siklus II ini 

ternyata berdampak positif dan cukup 

memuaskan. Berdasarkan hasil observasi 

pada siklus II tergambar suasana kelas yang 

lebih terkendalikan dan kondusif. Siswa 

tampak lebih siap dalam mengikuti 

pembelajaran dengan segala tugas yang 

diberikan guru. Kepedulian siswa terhadap 

pembelajaran lebih baik dari sebelumnya, 

siswa sudah terbuka dengan guru, mau 

bertanya jika menemui kesulitan, memiliki 

kedisiplinan tinggi yaitu dengan masuk 

kelas tepat waktu dan mengumpulkan tugas 

sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

Siswa terlihat lebih senang dan menikmati 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

(peneliti). 

Berdasarkan serangkaian analisis 

data dan situasi pembelajaran di atas dapat 

dijelaskan bahwa perilaku siswa dalam 

pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui model pembelajaran 

inkuiri jurisprudensial mengalami 

perubahan yang mengarah pada perilaku 

yang lebih baik. Siswa semakin aktif dan 

bersungguh-sungguh dalam belajar. 

Suasana kelas pun menjadi lebih kondusif. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa belajar menulis paragraf 

argumentasi melalui model pembelajaran 

inkuiri jurisprudensial sangat tepat karena 

selain dapat membantu siswa untuk 

menulis paragraf argumentasi yang lebih 

baik lagi, siswa juga memiliki perilaku 

yang baik pada saat pembelajaran. 

 

4.1.3. Perubahan Minat Siswa.  

 
 Perubahan perilaku siswa siswa 

dalam menulis paragraf argumentasi ini 

diikuti pula dengan adanya perubahan 

minat siswa terhadap pembelajaran dari 

siklus I ke siklus II. Perubahan minat siswa 

terhadap pembelajaran diambil berdasarkan 

data angket dan hasil wawancara. 
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Peningkatan hasil nontes yang berupa 

minat siswa pada siklus I dan siklus II dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel  Hasil Minat Siswa Siklus I dan 

Siklus II 

 

N

o 
Kategori 

Siklu

s I 

Siklu

s II 

Peningkata

n 

1 

Sangat 

bermina

t 

2 7 5 

2 
Bermina

t 
20 23 3 

3 

Kurang 

bermina

t 

9 4 -5 

4 

Tidak 

bermina

t 

5 2 -3 

 
Berdasarkan hasil nontes yang 

berupa minat siswa dapat dijelaskan bahwa 

siswa yang sangat berminat terhadap 

pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui model pembelajaran 

inkuiri jurisprudensial mengalami 

peningkatan dari 2 siswa menjadi 7 siswa, 

siswa yang berminat terhadap pembelajaran 

pun mengalami peningkatan dari 20 siswa 

menjadi 23 siswa, siswa yang kurang 

berminat terhadap pembelajaran 

mengalami penurunan sebanyak 5 siswa, 

dan siswa yang tidak berminat terhadap 

pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui model pembelajaran 

inkuiri jurisprudensial mengalami 

penurunan 3 orang. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa minat siswa terhadap 

pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui model pembelajaran 

inkuiri jurisprudensial mengalami 

peningkatan yang cukup memuaskan. 

Pada umumnya siswa merasa 

senang dengan model inkuiri 

jurisprudensial yang digunakan guru dalam 

pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi. Hal ini karena model inkuiri 

jurisprudensial masih dianggap sebagai 

model pembelajaran yang baru dirasakan 

oleh siswa. Selain itu, model inkuiri 

jurisprudensial juga sangat bagus, baik, 

menarik, santai atau rileks, dan tidak 

menegangkan. 

Berdasarkan data hasil yang 

diperoleh dari siklus I dapat disimpulkan 

bahwa minat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan menggunakan model 

inkuiri jurisprudensial belum memuaskan. 

Hal ini dibuktikan dengan masih adanya 

beberapa siswa yang tidak mau bertanya 

jika menemukan kesulitan, ada juga siswa 

yang belum merasa jika pelajaran tersebut 

bermanfaat. Sebagian besar siswa juga 

belum mau mencari sumber referensi 

lainuntuk menambah pengetahuan mereka 

tentang menulis paragraf argumentasi. 

Kondisi yang ada siklus I tersebut 

merupakan permasalahan yang harus 

dipecahkan. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut diperlukan upaya 

perbaikan pada siklus II. Rencana 

pembelajaran pada siklus II harus lebih 

matang daripada siklus I. Perbaikan yang 

dilakukan pada siklus II di antaranya adalah 

1) guru berusaha lebih ramah dengan siswa 

2) memilih topik yang lebih menarik untuk 

dijadikan paragraf argumentasi, 3) 

memberikan motivasi pada siswa, dan 4) 

membuat suasana pembelajaran menjadi 

lebih santai. 

Hasil dari penerapan perbaikan-

perbaikan yang dilakukan pada siklus II ini 

ternyata berdampak positif dan cukup 

memuaskan. Berdasarkan hasil minat siswa 

pada siklus II ternyata siswa memiliki 

minat yang tinggi terhadap pembelajaran 

yang dilaksanakan. Siswa tampak antusias 

dalam mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi melalui model 

pembelajaran inkuiri jurisprudensial. Hal 

ini dapat dilihat dari keantusiasan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi yang dilakukan. 

Siswa tampak mengikuti pelajaran dengan 

senang, siswa merasa pelajaran menulis 

paragraf argumentasi adalah pelajaran yang 

bermanfaat, siswa berusaha 

mengumpulkan tugas yang diberikan guru 
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tepat waktu, tanpa enggan siswa berani 

mengajukan pertanyaan jika menemukan 

kesulitan, siswa juga sudah berusaha 

mencari sumber referensi lain di 

perpustakaan untuk menambah 

pengetahuan mereka tentang menulis 

paragraf argumentasi. 

Berdasarkan serangkaian hasil dan 

analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran inkuiri jurisprudensial 

sangat cocok diterapkan untuk 

pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi. Hal ini terbukti tidak hanya 

keterampilan siswa dalam menulis paragraf 

argumentasi saja yang meningkat ketika 

dilakukan pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui model pembelajaran 

inkuiri jurisprudensial, tetapi perilaku 

siswa dalam mengikuti pembelajaran pun 

menjadi lebih baik. Selain itu, siswa juga 

memiliki minat yang tinggi terhadap 

pembelajaran sehingga pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi bisa 

dikatakan berhasil dan sesuai dengan 

harapan. 

 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan.  
Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan penelitian tindakan kelas ini 

maka peneliti menyimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Terdapat peningkatan pada 

keterampilan menulis paragraf 

argumentasi pada siswa kelas IXC SMP 

Negeri 2 Cikupa, Kabupaten Tangerang 

setelah diadakan penelitian 

keterampilan menulis paragraf 

argumentasi melalui model 

pembelajaran inkuiri jurisprudensial. 

Peningkatan keterampilan menulis 

paragraf argumentasi diketahui dari tes 

prasiklus, siklus I, dan siklus II. 

Persentase ketuntasan siswa dalam 

menulis paragraf argumentasi pada 

prasiklus mencapai 31% dan masih  

kurang dari standar ketuntasan yang 

ditetapkan, yaitu sebesar 85%. 

Persentase ketuntasan pada siklus I 

mencapai 83%. Hal ini juga masih 

kurang dari batas ketuntasan yang 

ditentukan. Pada siklus II persentase 

ketuntasan mencapai 92% dan sudah 

memenuhi batas ketuntasan yang 

ditentukan. Dari hasil yang diperoleh 

tersebut dapat dilihat persentase yang 

semakin meningkat dari prasiklus, 

siklus I, siklus II. 

2. Terdapat perubahan sikap atau perilaku 

siswa yang berubah kearah yang lebih 

baik. Siswa sudah memiliki keterbukaan 

yang baik dengan guru, siswa sudah 

tekun belajar menulis paragraf 

argumentasi, siswa rajin dalam 

mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi, siswa memiliki 

tenggang rasa yang tinggi dengan 

sesama teman dan guru, siswa disiplin 

dalam mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi, siswa memiliki 

sikap hormat dengan guru, siswa 

menepati janjinya dengan 

mengumpulkan tugas tepat waktu, siswa 

juga memiliki kepedulian yang tinggi 

terhadap pembelajaran, semuanya 

serius ketika mendengarkan penjelasan 

dari guru dan mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru dengan baik. 

3. Terdapat perubahan minat siswa. Siswa 

yang tadinya memiliki  minat rendah 

dan cenderung enggan dalam mengikuti 

pembelajaran berubah menjadi antusias 

ketika pembelajaran  menulis paragraf 

argumentasi melalui model 

pembelajaran inkuiri jurisprudensial 

berlangsung. 

 

5.2 Saran 
 Penelitian ini dapat digunakan 

sebagai alternatif pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi dan mengatasi 

masalah-masalah yang dialami siswa. 

Setelah penelitian dilaksanakan, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut. 

1. Bagi guru bahasa Indonesia, sebaiknya 

menggunakan model inkuiri 

jurisprudensial dalam pembelajaran 

keterampilan menulis paragraf 

argumentasi. 
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2. Bagi siswa, sebaiknya aktif mengikuti 

kegiatan pembelajaran dan selalu 

berlatih menulis terutama menulis 

paragraf argumentasi. 

3. Bagi peneliti, sebaiknya ada penelitian 

lanjutan dari penelitian ini dengan 

model yang lain untuk menambah 

khasanah ilmu bahasa. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: (1) peningkatan kemampuan siswa dalam menulis 

cerpen dengan menggunakan media film, (2) media film yang mampu meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis cerpen, (3) langkah-langkah pembelajaran menulis cerpen 

yang tepat melalui penggunaan media film, dan (4) respons siswa terhadap penggunaan media 

film dalam pembelajaran menulis cerpen. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua 

siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah guru bahasa Indonesia dan siswa kelas IX SMP 

Annur Kronjo. Objek penelitian ini adalah peningkatan kemampuan siswa, media film yang 

digunakan, langkah-langkah, dan respons siswa dalam penggunaan media film. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan metode tes, metode dokumentasi, dan metode 

observasi. Data yang diperoleh dari metode tes dengan teknik deskriptif kuantitatif. Data yang 

diperoleh dari metode dokumentasi dan metode observasi dianalisis dengan teknik deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terjadi peningkatan skor rata-rata nilai 

kelas dalam tes menulis cerpen sebesar 17,13 dari 65,8 pada siklus I menjadi 82,93 pada siklus 

II, (2) media film yang berjudul “JODOHKU DISIMPAN TUHAN” dapat memberikan 
inspirasi dan menumbuhkan rasa percaya diri siswa ketika menulis cerpen, (3) ada beberapa 

langkah dalam pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan media film, yaitu 

memberikan contoh nyata saat menjelaskan materi, memberikan penguatan, menggunakan film 

yang menarik perhatian siswa, dan memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif di kelas, 

dan (4) siswa memberikan respons sangat positif terhadap penggunaan media film dalam 

pembelajaran menulis cerpen. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada 

guru bahasa dan sastra Indonesia di SMP Annur Kronjo agar menggunakan media film ketika 

mengajarkan siswa materi menulis cerpen sesuai dengan langkah-langkah yang telah 

ditemukan dalam penelitian ini.  

 

 

Kata kunci: media, film, menulis cerpen 
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1.1. PENDAHULUAN 

 

Kompetensi dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia salah satunya adalah 

kompetensi bersastra. Di dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

disebutkan bahwa tujuan akhir dari 

pembelajaran sastra adalah menanamkan 

sikap moral, menumbuhkan kreativitas, dan 

meningkatkan nilai-nilai estetis dalam segi 

kehidupan. Salah satu keterampilan dalam 

berbahasa maupun bersastra adalah 

menulis. Menulis merupakan salah satu dari 

empat keterampilan berbahasa antara 

menyimak, berbicara, dan membaca. Di 

sekolah menengah pertama menulis 

diajarkan lebih dahulu sebelum guru 

mengajarkan keterampilan yang lain. 

Bahkan para guru berusaha sekuat tenaga 

agar peserta didik pandai dan pintar dalam 

kemampuan menulis, yang sekaligus 

mampu menguasai isi dalam tulisan. 

Namun, keterampilan menulis yang tidak 

diimbangi dengan praktik menjadi salah 

satu faktor kurang terampilnya siswa dalam 

menulis. Sebagai bekal awal siswa pada 

sekolah menengah pertama seharusnya 

lebih memacu semangat siswa untuk lebih 

bisa mengekspresikan gagasan, pikiran, dan 

perasaannya secara tertulis. Namun pada 

kenyataannya, kegiatan menulis belum 

sepenuhnya terlaksana. Karya sastra prosa 

fiksi baru dibagi menjadi dua, yaitu cerpen 

dan novel. Cerita pendek atau cerpen 

adalah cerita berbentuk prosa yang relatif 

pendek. Cerita pendek mengisahkan 

sepenggal kehidupan manusia yang 

diceritakan berdasarkan pengalamannya, 

entah bersifat fiksi ataupun non fiksi. 

Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan pada siswa kelas IX SMP Annur 

Kronjo yang terletak di Kampung Susukan, 

dapat diketahui bahwa kemampuan siswa 

dalam menulis cerpen belum sempurna. 

Bagi sebagian besar siswa kelas IX 

pembelajaran menulis cerpen dianggap 

pembelajaran yang sulit. Anggapan 

tersebut terbukti bahwa karya siswa kelas 

IX berupa cerpen sangat kurang. Selain itu, 

siswa beranggapan bahwa menciptakan 

sebuah karya sastra berupa cerpen 

memerlukan kreatifitas yang tinggi. 

Mereka juga kesulitan dalam menentukan 

judul, tokoh, dan sulitnya mencari pilihan 

kata yang tepat, kemudian siswa juga 

mengatakan bahwa kegiatan menulis 

cerpen membutuhkan waktu yang lama, 

meskipun siswa sudah menemukan judul 

yang cocok, tetapi siswa masih 

kebingungan untuk menuangkan 

gagasannya kedalam sebuah cerpen. Oleh 

karena itu, siswa selalu mengeluh ketika 

ada tugas tentang menulis cerpen.  

Dari fenomena di atas dapat 

disimpulkan tidak setiap peserta didik 

menyukai sastra, lebih-lebih menulis sastra 

dalam bentuk cerpen. Banyak peserta didik 

beranggapan bahwa menulis atau berkarya 

dibidang sastra adalah bakat. Kenyataan 

inilah yang menjadi motivasi untuk 

melaksanakan penelitian tindakan kelas. 

Selain itu, karena kurang kreatifnya guru 

dalam pembelajaran menulis cerpen ini, 

guru tidak pernah menggunakan sebuah 

media dalam kegiatan pembelajaran. 

Padahal dengan adanya media 

pembelajaran, setidaknya dapat 

meningkatkan minat peserta didik sejak 

awal pembelajaran dan dapat 

mempermudah siswa dalam menulis cerpen 

yang pada akhirnya diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan menulis 

cerpen. 

Melihat permasalahan ini, akhirnya 

dicoba untuk memberikan cara 

pembelajaran yang cocok untuk 

memotivasi siswa, supaya siswa bisa 

mempunyai minat dan rasa suka terhadap 

pembelajaran cerpen yang dianggapnya 

pembelajaran yang sulit. Media yang cocok 

untuk kegiatan menulis cerpen ini ialah 

menulis cerpen melalui media film. 

Media film merupakan media 

pembelajaran audio visual berupa gambar 

dan suara yang dapat dilihat dan didengar 

manusia. Dengan melihat sebuah tayangan 

film, siswa dapat menceritakan kembali 

melalui bentuk tulisan dari film yang telah 

ditayangkan, dengan menggunakan media 

ini setidaknya dapat mengurangi kesulitan 
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siswa-siswa dalam menulis sebuah cerpen, 

apalagi yang sulit menemukan ide ataupun 

alur, tokoh, dan lain-lain. 

Berkaitan dengan pembelajaran 

menulis cerpen di SMP yang ternyata 

belum efektif, maka perlu dicarikan 

pemecahannya. Pemecahan itulah yang 

melatarbelakangi untuk melakukan 

penelitian tentang upaya meningkatkan 

keterampilan menulis cerpen melalui media 

film pada siswa kelas IX semester genap 

SMP Annur Kronjo. 

 

LANDASAN TEORITIK, KERANGKA 

BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

PENELITIAN 

 

2.1. Keterampilan Menulis.  

2.1.1. Pengertian Keterampilan Menulis. 

 

Keterampilan berbahasa terdiri dari 

empat keterampilan yaitu keterampilan 

berbicara, keterampilan menyimak, 

keterampilan membaca, dan keterampilan 

menulis. Keempat keterampilan tersebut 

tidak dapat dipisahkan karena saling 

berkaitan antara satu dan lainnya. 

Keterampilan menulis mempunyai peranan 

penting sama dengan keterampilan lainnya 

dalam pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia. Keterampilan menulis tidak 

mudah dimiliki dan memerlukan waktu  

yang  lama  untuk  memperolehnya.  

Dengan  menulis  seseorang  dapat 

mengekspresikan ide-ide atau gagasannya 

melalui bahasa tulis. Pengertian menulis 

menurut Tarigan (2008 : 22): 

”Menulis adalah menurunkan atau 
melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang 

dipahami oleh seseorang, sehingga orang 

lain dapat membaca lambang-lambang 

grafik tersebut kalau mereka memahami 

bahasa grafik itu”.  
Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa menulis adalah suatu 

kegiatan yang menggambarkan suatu 

pikiran ataupun ide-ide melalui lambang-

lambang ataupun grafik. 

Pengertian menulis menurut 

D’angelo (Tarigan, 2008 : 23): ”Menulis 
adalah suatu bentuk berpikir, tetapi justru 

berpikir bagi manusia tertentu dan bagi 

waktu tertentu”.                    Dapat 
disimpulkan bahwa menulis adalah hasil 

penuangan ide dalam  bentuk tulisan yang 

tidak sembarangan orang bisa 

melakukannya, karena didalamnya terdapat 

unsur-unsur imajinatif dan inspiratif. 

Berdasarkan uraian di atas dapat 

diambil kesimpulan bahwasanya menulis 

adalah kecakapan seseorang dalam 

kegiatan menuangkan ide, gagasan, pikiran, 

dan pengalaman serta perasaan dalam 

bentuk tulisan yang diorganisasikan secara 

sistematik sehingga dapat dipahami orang 

lain.  

 

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Menulis 

Kegiatan menulis merupakan 

kegiatan kreatifitas untuk menghasilkan 

karya yang berupa tulisan. Menulis menjadi 

sebuah pekerjaan dari beberapa orang, 

dimana mereka menggantungkan hidupnya 

dari apa yang telah mereka tulis. Walaupun 

pada awalnya menulis merupakan sebuah 

hobi bagi kebanyakan seseorang.  

Tujuan menulis menurut Hugo 

Hartig (Tarigan, 2008 : 25-26) adalah 

sebagai berikut. 

1) Assigment purpose (tujuan 

penugasan). 

2) Alturistik purpose (tujuan 

altruistik). 

3) Persuasive purpose (tujuan 

persuasif). 

4) Informational purpose (tujuan 

informasional, tujuan  penerangan). 

5) Self expresive purpose (tujuan 

pernyataan diri). 

6) Creative purpose (tujuan kreatif 

diri). 

7) Problem solving purpose (tujuan 

pemecahan masalah). 

Pendeskripsian tujuan menulis 

menurut Hugo Hartig     (Tarigan, 

2008 : 24-25) adalah sebagai berikut. 

1) Assigment purpose (tujuan penugasan) 
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Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak 

mempunyai tujuan sama sekali. 

Penulis menulis sesuatu karena 

ditugaskan, bukan atas kemauan 

sendiri (misalnya para siswa yang 

diberi tugas merangkum buku) 

 

1) Altruistik purpose (tujuan altruistik) 

Menulis bertujuan untuk 

menyenangkan para pembaca, 

menghindarkan kedukaan para 

pembaca, menolong pembaca, 

memahami, menghargai perasaan, dan 

penalarannya. 

 

2) Persuasive purpose (tujuan persuasif) 

Tulisan yang bertujuan meyakinkan 

para pembaca akan kebenaran gagasan 

yang diutarakan. 

 

3) Informational purpose (tujuan 

informasional, tujuan penerangan) 

Tulisan yang bertujuan memberi 

informasi atau keterangan atau 

penerangan kepada para pembaca. 

 

4) Self expresive purpose (tujuan 

pernyataan diri) 

Tulisan yang bertujuan 

memperkenalkan atau menyatakan diri 

sang pengarang kepada para pembaca. 

 

5) Creative purpose (tujuan kreatif) 

Tulisan yang bertujuan mencapai nilai-

nilai artistik  kesenian. 

 

8) Problem solving purpose (tujuan 

pemecahan masalah) 

Penulis ingin menjelaskan, 

menjernihkan serta menjelajahi serta 

meneliti secara cermat pikiran-pikiran 

dan gagasan-gagasan sendiri agar 

dapat dimengerti dan diterima oleh 

para pembaca. 

Berdasarkan teori-teori yang 

dikemukakan di atas  dapat disimpulkan 

bahwa tujuan menulis adalah untuk 

memaparkan atau menjelaskan suatu karya 

imajinasi ataupun ide-ide, informasi, serta 

jati diri  seorang penulis, dan dapat 

dipahami oleh para pembaca pada 

umumnya dengan bahasa yang lugas.  

Selain mempunyai tujuan, menulis 

cerpen juga mempunyai beberapa fungsi 

dimana menulis membantu seseorang 

berpikir. Menulis itu sendiri digunakan 

sebagai suatu alat yang sangat ampuh 

dalam belajar yang dengan sendirinya 

memainkan peran yang sangat penting 

dalam dunia pendidikan. 

Dengan adanya tujuan untuk 

melakukan kegiatan menulis, menulis juga 

mempunyai fungsi. Fungsi menulis 

menurut Tarigan (2008 : 22-23): 

1) Menulis sangat penting bagi 

pendidikan karena memudahkan 

para pelajar berpikir. 

2) Dapat menolong penulis untuk 

berpikir secara kritis. 

3) Dapat memudahkan penulis untuk 

dapat merasakan dan menikmati 

hubungan-hubungan, 

memperdalam daya tanggap atau 

persepsi, memecahkan masalah 

yang dihadapi, dan menyusun 

urutan bagi pengalaman. 

4) Menulis dapat membantu penulis 

untuk menjelaskan pikiran-pikiran. 

Beberapa manfaat menulis di atas 

adalah manfaat terperinci dari manfaat 

secara kesuluruhan. Apabila ditarik garis 

besar dari manfaat menulis mempunyai 

manfaat sebagai alat bantu penulis dalam 

menuangkan segala ide, gagasan, ideologi, 

dan imajinasi. 

 

2.2. Cerita pendek 

2.2.1 Pengertian Cerpen  

Dalam sastra dikenal dengan tiga 

macam bentuk, yaitu puisi, prosa, dan 

drama. Bentuk prosa terdiri dari bermacam-

macam jenis, salah satu prosa adalah 

cerpen. Sesuai dengan namanya cerpen 

adalah cerita pendek, tetapi panjang pendek 

ukuran fisiknya tidak jadi ukuran mutlak. 

Tidak ditentukan cerpen harus sekian 

halaman atau sekian kata, walaupun cerpen 

mempunyai kecenderungan untuk 

berukuran pendek.      
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Pengertian cerpen menurut Tarigan 

(2008 : 170-171):  

”Panjang cerita pendek kurang lebih 
sepuluh ribu kata, tiga puluh halaman folio, 

dibaca dalam 10-30 menit, mempunyai 

impresi tunggal, seleksi sangat ketat dan 

kelanjutan cerita sangat cepat”.  
Pendapat tersebut menunjukkan 

bahwa cerpen dapat dibaca dalam sekali 

duduk. 

Pengertian cerpen menurut 

Sudarman (2008 : 263-264): 

”Cerpen atau singkatan dari cerita 
pendek, merupakan cerita yang berisi 

gagasan, fikiran, pengalaman, serta 

imajinasi pengarangnya yang disuguhkan 

kepada pembacanya”. 
Pengertian cerpen menurut 

Nurgiyantoro (2007 : 10):  

”Cerpen memiliki unsur-unsur 

pembangun seperti tema, tokoh, latar, 

alur/plot, sudut pandang, gaya bahasa, dan 

amanat”.  
Berdasarkan pendapat para ahli di 

atas dapat disimpulkan bahwa cerpen 

adalah cerita yang ringkas yang didalamnya 

terdapat unsur-unsur pembentuk cerpen 

serta cerita pendek yang habis sekali baca. 

 

2.3 Media Film 

2.3.1 Pengertian Media Film 

Pembelajaran di sekolah dilakukan 

antara murid dan guru dalam 

menyampaikan materi, karena kurang 

kreatifnya guru sehinga materi yang 

disampaikan guru kepada murid selalu 

dilakukan dengan cara ceramah sedangkan 

murid mendengarkan materi yang sedang 

dijelaskan. Cara seperti itu menimbulkan 

kejenuhan pada murid. Selain itu, akan 

timbul persepsi berbeda tentang materi 

yang ditangkap oleh murid. Persepsi yang 

berbeda dari murid ditimbulkan banyak 

faktor, salah satunya, yaitu antara murid 

yang satu dengan yang lain mempunyai 

daya tangkap dan pemahaman yang 

berbeda-beda. Untuk memecahkan masalah 

seperti itu, guru menggunakan media 

sebagai alat perantara dalam penyampaian 

materi dan memberikan pemahaman lebih 

kepada siswa. 

Kata media berasal dari bahasa latin 

medius yang secara harfiah berarti tengah, 

perantara atau pengantar. Pengertian media 

menurut Gerlach dan Ely (Arsyad, 2011: 

3): 

”Media apabila dipahami secara 
garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap”. 
Pernyataan tersebut menunjukkan 

bahwa media sangat penting dalam proses 

pembelajaran dengan media peserta didik 

akan lebih mudah memahami pelajaran. 

Pengertian media menurut Gagne 

dan Briggs (Arsyad, 2011: 4):  

”Media pembelajaran meliputi alat 
yang secara fisik digunakan untuk 

menyimpan isi materi pelajaran”. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

media adalah alat, metode, dan teknik yang 

digunakan untuk menyampaikan materi 

pelajaran yang dapat menyajikan peran dan 

perangsang siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Pengertian media pembelajaran 

menurut Sadiman ( 2002 : 19), bahwa 

terdapat tiga jenis yaitu media grafis, media 

audio, media audio visual. Media grafis 

(termasuk media visual yang dapat dilihat 

misalnya foto, bagan, poster, dan kartun), 

media audio (hanya dapat didengar 

misalnya radio dan rekaman), media audio 

visual (dapat dilihat dan didengar misalnya 

film bingkai, film rangkai, video, video 

klip, dan televisi).  

Salah satu media yang bisa 

digunakan untuk pembelajaran cerpen 

adalah media film. Film merupakan suatu 

karya seni yang ditayangkan dalam bentuk 

audio visual. Pengertian media film 

menurut Arsyad ( 2008 : 49):  

“Film juga dapat diartikan sebagai 
gambar-gambar dalam frame yang mana 

frame demi frame diproyeksikan melalui 

lensa proyektor secara mekanis sehingga 

pada layar terlihat gambar itu hidup”.  
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Media film mempunyai 

kesanggupan untuk menciptakan suatu 

realitas rekaan sebagai bandingan terhadap 

realitas. Realitas imajiner itu dapat 

menawarkan rasa keindahan, renungan, 

atau sekadar hiburan. Dalam tampilannya, 

film sudah memiliki tema dan alur cerita 

yang cukup jelas karena dalam pembuatan 

sebuah film, semua skenario sudah 

dipersiapkan dengan matang.  Film 

biasanya digunakan untuk hiburan, 

dokumentasi, dan pendidikan.  

 

2.3.2 Nilai Media Film dalam 

Pembelajaran 

Film adalah gambar hidup yang 

memiliki peranan cukup besar dalam 

pembelajaran di sekolah. Selain memiliki 

gambar yang menarik dan nyata, siswa juga 

dapat mengambil dan mendapatkan 

pengetahuan baru, serta meningkatkan daya 

imajinasi. 

Media film memiliki banyak 

kelebihan jika dibandingkan dengan media 

lain. Oleh karena bermediakan gambar dan 

suara, maka segala hal yang disampaikan 

dari film tersebut lebih mudah dicerna dan 

dipahami oleh para siswa. 

 

2.3.3 Peran Media Film dalam 

Pembelajaran Menulis Cerpen 

Media pembelajaran di sekolah 

sangat diperlukan untuk membantu siswa 

dalam proses belajar mengajar serta 

membuat suasana yang berbeda agar siswa 

tidak merasa bosan dengan proses belajar 

mengajar yang selama ini dilakukan. 

Selain itu, media pembelajaran juga 

membantu guru agar siswa mudah 

mengikuti kegiatan belajar mengajar dan 

menerima materi yang sedang 

disampaikan. Media pembelajaran 

memberikan rangsangan kepada siswa 

dalam memberikan gambaran apabila 

melakukan kegiatan praktik. Seperti dalam 

keterampilan menulis siswa dituntut untuk 

dapat menguasai materi maupun praktik. 

Media pembelajaran film untuk 

melatih keterampilan menyimak dapat 

dilakukan dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan isi 

cerita dalam film tersebut yang baru saja 

dilihat dan didengarnya. Dalam melatih 

keterampilan berbicara dapat dilakukan 

dengan menyuruh siswa menceritakan 

kembali isi cerita dalam film yang baru saja 

disaksikan. Keterampilan menulis juga 

dapat dilakukan dengan menggunakan 

media film, yaitu dengan menyuruh siswa 

membuat atau menulis ulang kembali cerita 

dalam film yang telah disaksikan. 

Keterampilan menulis pada 

tingkatan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) terdiri beberapa keterampilan yang 

melingkupi keterampilan menulis puisi, 

karya ilmiah, dan cerpen. Salah satu 

keterampilan menulis adalah menulis 

cerpen, dimana siswa menyimak isi cerita 

dalam film yang telah diputar kemudian 

siswa menceritakan kembali isi cerita dari 

film tersebut ke dalam suatu bentuk tulisan 

cerpen atau cerita pendek. Media film 

dalam kegiatan pembelajaran menulis 

cerpen ini digunakan sebagai alat bantu 

siswa untuk mempermudah menentukan 

judul, tokoh, alur, setting, serta unsur-unsur 

lain dari cerpen yang akan dibuatnya. 

Dengan demikian, pembelajaran menulis 

cerpen menjadi lebih menarik bagi siswa 

dan tidak lagi membosankan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

1.1. Tempat dan Waktu Penelitian.  
 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP 

Annur Kronjo yang berlokasi di Kampung 

Susukan RT.010/004 Desa Pasir 

Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang 

Provinsi Banten. Siswa yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas IX 

semester genap, dengan pertimbangan 

bahwa kelas tersebut para siswanya 

mengalami kesulitan dalam memahami 

materi menulis cerpen pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Selain itu, kelas tersebut 

tingkat minat serta partisipasinya dalam 

proses pembelajaran pada mata pelajaran 

tersebut tergolong rendah, kemudian 

pemilihan tempat didasarkan pada 

pertimbangan belum pernah dilakukan 
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penelitian tentang keterampilan menulis 

cerpen melalui media film. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Januari semester 

genap terhadap siswa kelas IX SMP Annur 

Kronjo.. 

 

3.2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek yang diteliti adalah siswa 

kelas IX SMP Annur Kronjo yang berlokasi 

di Kampung Susukan RT.010/004 Desa 

Pasir Kecamatan Kresek Kabupaten 

Tangerang Provinsi Banten yang berjumlah 

16 siswa yang terdiri dari 6 siswa laki-laki 

dan 10 siswa perempuan.  

Objek penelitian ini adalah meningkatkan 

keterampilan menulis cerpen melalui media 

film pada siswa kelas IX semester genap 

SMP Annur Kronjo. 

 

3.3. Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua 

variabel, yaitu keterampilan menulis cerita 

pendek dan penggunaan media film dalam 

keterampilan menulis cerita pendek. 

 

3.4. Desain Penelitian.  

Dalam penelitian ini digunakan 

rancangan tindakan yang dikembangkan 

oleh Kemmis dan Mc Taggart. Pada 

penelitian tindakan kelas ada tahap-tahap 

yang harus dilakukan yang disebut siklus. 

Siklus dalam penelitian ini terdiri dari 

perencanaan (planning), tindakan (acting), 

pengamatan (observing), refleksi 

(reflecting), dan perencanaan kembali. 

Berikut model visualisasi bagan yang 

disusun oleh Kemmis dan Taggart. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data.  

Menurut Sugiyono (2007 : 62), 

bahwa metode pengumpulan data adalah 

langkah-langkah yang paling utama dari 

penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. 

Menurut Arikunto (2006 : 185), bahwa 

teknik pengumpulan data dapat diartikan 

sebagai cara yang dipakai dalam 

mengumpulkan data, seperti melalui tes, 

observasi, dan dokumentasi. Sedangkan 

untuk penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut:  

1) Tes  

Tes adalah serentetan pertanyaan 

atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan intelegensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok (Arikunto, 2002 : 127). Dalam 

penelitian ini menggunakan tes untuk 

mengetahui perkembangan hasil belajar 

siswa dalam menulis cerita. Tes 

dilaksanakan sebelum tindakan untuk 

mengetahui kemampuan awal dan sesudah 

tindakan untuk mengetahui perubahan 

prestasi belajar.  

2) Observasi  

Observasi merupakan suatu proses 

yang dilakukan dengan pengamatan 

terhadap objek. Menurut Sugiyono (2009 : 

203), bahwa teknik pengumpulan data 

dengan observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam, dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Observasi yang digunakan adalah obervasi 

terstruktur. Terstruktrur maksudnya 

observasi ini telah dirancang secara 

sistematis, tentang apa yang akan diamati, 

kapan, dan dimana tempatnya. Observasi 

pada penelitian ini dilakukan dengan 

pengamatan terhadap aktifitas 

pembelajaran di kelas.   

 

3) Dokumentasi  

Dokumentasi yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa foto-foto yang 

menunjukkan gambaran mengenai kegiatan 

guru dan siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. Dokumentasi ini bertujuan 

untuk memperkuat data yang diperoleh 

dalam proses pembelajaran. 

 

3.6. Teknik Analisis Data  

 

Teknik analisis data pada penelitian 

ini menggunakan teknik analisis data secara 

kualitatif dan kuantitatif.  
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3.6.1. Teknik Kualitatif 

Analisis data secara kualitatif 

digunakan untuk menganalisis data 

observasi dan dokumentasi.  

Adapun langkah penganalisisan 

data kualitatif dengan menganalisis data 

observasi diisi pada saat proses 

pembelajaran. Dari data observasi dapat 

diketahui perubahan perilaku siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran pada siklus 

I dan siklus II. Data dokumentasi diperoleh 

dengan mendeskripsikan hasil dokumentasi 

foto dan dijadikan bukti visual.  

Hasil analisis data tersebut 

digunakan sebagai dasar untuk mengetahui 

perubahan perilaku siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menulis cerita pendek 

melalui media film pada siklus I dan siklus 

II. 

 

3.6.2 Teknik Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil 

tes siswa yang diberikan sebanyak dua kali, 

yaitu pada siklus I dan siklus II. Nilai 

masing-masing siswa pada akhir siklus 

diperoleh dengan menjumlahkan nilai yang 

diperoleh siswa.  

Analisis data secara kuantitatif 

dapat dihitung secara persentase, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

i : Merekap nilai yang diperoleh siswa  

ii : Menghitung nilai kumulatif dari tiap-

tiap aspek  

iii : Menghitung nilai rata-rata  

iv : Menghitung persentase  

 

Pengolahan data dihitung dalam persentase 

dengan rumus:  

 

  
 

Keterangan :  

NP : Persentase nilai siswa  

ΣN : Nilai yang diperoleh  
S  : Jumlah seluruh siswa  

 

Hasil persentase kemampuan siswa 

tiap-tiap tes kemudian dibandingkan antara 

tes awal dengan hasil pada siklus II. Hasil 

akan memberikan gambaran mengenai 

persentase peningkatan keterampilan 

menulis cerita pendek melalui media film. 

 

3.7. Kriteria Keberhasilan  

Sesuai dengan karakteristik 

penelitian tindakan, keberhasilan dalam 

tindakan ini ditandai dengan adanya 

perubahan ke arah perbaikan, baik terkait 

dengan suasana belajar dan pembelajaran. 

Sebagai indikator keberhasilan pada 

penelitian ini, dikatakan berhasil jika 75% 

atau lebih jumlah siswa yang mengikuti 

proses belajar mengajar telah mencapai 

taraf keberhasilan minimal. Sesuai dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan untuk siswa kelas IX SMP 

Annur Kronjo, maka siswa dikatakan 

berhasil apabila memiliki nilai rata-rata 

kelas menulis cerita pendek minimal 70. 

 

PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian.  

 

Pembahasan hasil penelitian ini 

didasarkan pada hasil tindakan siklus I dan 

siklus II. Setiap siklus melalui beberapa 

tahap, yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan (observasi), dan refleksi. Pada 

siklus II, tahap-tahap tersebut dilaksanakan 

dengan perbaikan dari pembelajaran siklus 

I. 

 

4.1.1 Peningkatan Hasil Tes Menulis 

Cerpen  

Hasil tes menulis cerpen siswa kelas 

IX SMP Annur Kronjo pada siklus II 

mencapai hasil yang memuaskan. Pada 

siklus I nilai rata-rata siswa masuk kategori 

cukup, pada siklus II terjadi peningkatan 

dengan nilai yang mencapai batas 

ketuntasan. Hasil tes menulis cerpen siklus 

I dan siklus II dapat dilihat pada tebel 

berikut ini. 
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Hasil Tes Menulis Cerpen Siklus 

I dan siklus II 

N
o
. 

Aspek 

Rata-rata Kelas Peni
ngk
atan 

Siklus I 
Siklus 

II 

1. 
Judul 

11,5 13,5 2 

2. 
Alur 

9,75 16,87 7,12 

3. 

Tokoh 
dan 
Penokoh
an 

11 13 2 

4. 
Latar 

7,87 9,57 1,7 

5. 
Diksi dan 
Gaya 
Bahasa 

7,31 9,37 2,06 

6. 
Amanat 

8,81 10,31 1,5 

7. 

Kepadua
n 
antaruns
ur 

9,56 10,31 0,75 

 Rata-rata 
Kelas 

65,8 82,93 
17,1

3 

 

Berdasarkan tabel data hasil tes 

kemampuan menulis cerpen dari siklus I 

dan siklus II dapat dijelaskan bahwa 

kemampuan menulis cerpen siswa pada 

setiap aspek penilaian mengalami 

peningkatan. Berikut adalah uraian dari 

tabel di atas.  

Hasil tes menulis cerpen pada siklus 

I diperoleh nilai rata-rata 65,8, nilai tersebut 

diperoleh dari beberapa aspek penilaian. 

Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) judul, (2) 

alur, (3) tokoh dan penokohan, (4) latar, (5) 

diksi dan gaya bahasa, (6) amanat, (7) 

kepaduan antarunsur pembangun cerpen. 

Aspek judul nilai rata-rata sebesar 11,5 

masuk dalam kategori baik. Aspek alur 

nilai rata-rata 9,75 masuk kategori kurang. 

Aspek tokoh dan penokohan nilai rata-rata 

sebesar 11 atau masuk dalam kategori baik. 

Nilai rata-rata aspek latar sebesar 7,87 dan 

masuk kategori baik. Aspek diksi dan gaya 

bahasa nilai rata-rata sebesar 7,31 masuk 

kategori baik. Aspek amanat nilai rata-rata 

sebesar 8,81 dan masuk kategori baik. 

Aspek kepaduan antar unsur pembangun 

cerpen nilai rata-rata 9,56 dan masuk 

kategori baik.  

Hasil tes keterampilan menulis 

cerpen siklus II berhasil mencapai nilai 

82,93 dan termasuk dalam kategori baik 

karena berada pada rentang skor 70-84. 

Dengan pencapaian nilai tersebut berarti 

bahwa berarti sudah memenuhi batas tuntas 

yang ditetapkan. Dengan demikian, 

tindakan siklus III tidak perlu dilakukan. 

Hasil pemerolehasn nilai dari masing-

masing aspek pada siklus II dapat 

dipaparkan sebagai berikut. 

Aspek judul nilai rata-rata sebesar 

13,5 masuk dalam kategori sangat baik. 

Aspek alur nilai rata-rata 16,87 masuk 

kategori sangat baik. Aspek tokoh dan 

penokohan nilai rata-rata sebesar 13 atau 

masuk dalam kategori sangat baik. Nilai 

rata-rata aspek latar sebesar 9,56 dan masuk 

kategori sangat baik. Aspek diksi dan gaya 

bahasa nilai rata-rata sebesar 9,37 masuk 

kategori sangat baik. Aspek amanat nilai 

rata-rata sebesar 10,31 dan masuk kategori 

sangat baik. Aspek kepaduan antarunsur 

pembangun cerpen nilai rata-rata 10,31 dan 

masuk kategori sangat baik.  

Dari data di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan menulis siswa dalam 

menulis cerpen sudah mengalami 

peningkatan, peningkatan dari siklus I ke 

siklus II sebesar 17,13. Peningkatan 

keterampilan menulis cerpen pada tiap 

aspeknya juga dapat dilihat pada diagram 

berikut. 

 

Peningkatan Hasil Tes Menulis 

Cerpen Siklus I dan Siklus II 
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Diagram di atas menunjukkan 

adanya peningkatan tiap aspek pada siklus 

I dan siklus II. Uraian diagram tersebut 

dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut.  

Pada aspek judul nilai rata-rata 

siswa meningkat sebesar 2 dari 11,5 

menjadi 13,5. Pada siklus I sebagian besar 

siswa dapat menulis judul yang menarik 

dan sesuai dengan isi cerpen, walaupun 

masih ada beberapa yang belum dapat 

menentukan judul yang sesuai dan menarik. 

Pada siklus II, pemilihan judul lebih 

menarik lagi dan sesuai dengan isi cerpen 

yang ditulis oleh siswa. Aspek alur nilai 

rata-rata siswa meningkat sebesar 7,12 dari 

9,75 menjadi 16,87. Pada siklus I, beberapa 

siswa kurang dapat merangkai peristiwa 

dalam cerpen secara menarik, urut, dan 

berkesinambungan. Ada juga yang masih 

terpengaruh dengan ide alur yang dibuat 

teman. Hal tersebut menyebabkan nilai 

siswa pada siklus I masih rendah. Pada 

siklus II, siswa sudah dapat merangkai 

peristiwa dalam cerpen secara menarik, 

urut, berkesinambungan, dan yakin dengan 

ide yang dimilikinya. Aspek tokoh dan 

penokohan nilai siswa meningkat sebesar 2 

dari 11 menjadi 13.  

Pada siklus I, siswa belum dapat 

memasukkan karakter tokoh dalam cerita. 

Hal tersebut disebabkan kurangnya waktu 

yang diberikan oleh guru dan siswa lebih 

terfokus pada alur cerita. Pada siklus II, 

siswa sudah mampu memasukkan karakter 

tokoh dalam cerita dan tidak hanya terfokus 

pada alur. Aspek latar nilai siswa 

meningkat sebesar 1,7 dari 7,87 menjadi 

9,57. Pada siklus I, beberapa siswa belum 

begitu bisa memilih tempat, waktu, dan 

suasana yang mengukuhkan terjadinya 

peristiwa dalam cerpen.  

Pada siklus II, sebagian besar siswa 

sudah dapat menggambarkan tempat, 

waktu, dan suasana yang mengukuhkan 

terjadinya peristiwa dalam cerpen. Aspek 

diksi dan gaya bahasa nilai siswa 

meningkat sebesar 2,06 dari 7,31 menjadi 

9,37. Pada siklus I, ada beberapa siswa 

yang belum dapat memilih diksi dan gaya 

bahasa yang sesuai dengan situasi dalam 

cerpen. Hal tersebut disebabkan kurangnya 

perbendaharaan kata yang dimiliki oleh 

siswa. Setelah guru melakukan perbaikan 

pada siklus II, sebagian besar siswa sudah 

dapat memilih diksi dan gaya bahasa yang 

sesuai dengan situasi dalam cerpen. Aspek 

amanat nilai siswa meningkat sebesar 1,5 

dari 8,81 menjadi 10,31. Pada siklus I, ada 

beberapa siswa yang belum dapat 

menyisipkan amanat dalam cerpen yang 

ditulisnya baik secara tersirat maupun 

tersurat.  

Pada siklus II, siswa sudah dapat 

memasukan amanat dalam karyanya baik 

secara tersirat maupun tersurat. Aspek 

kepaduan antarunsur nilai rata-rata siswa 

meningkat sebesar 0,75 dari 9,56 menjadi 

10, 31. Pada siklus I, siswa sudah mulai 

bisa memadukan unsur-unsur dalam 

cerpen. Pada siklus II, siswa semakin baik 

dalam memadukan unsur-unsur 

pembangun cerpen.  

Nilai rata-rata hsil tes menulis 

cerpen siswa siklus I dan siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 17,13, 

yaitu dari siklus I sebesar 65,8 menjadi 

82,93 pada siklus II. Secara keseluruhan 

pada siklus II nilai rata-rata telah mencapai 

batas ketuntasan. Jika dilihat secara 

individu pada setiap siklusnya, masih ada 

siswa yang belum mencapai batas 

ketuntasan belajar. Pada siklus I terdapat 

siswa yang belum tuntas belajar.  

Pada siklus II jumlah siswa yang 

belum tuntas belajar menjadi berkurang. 

Hal ini disebabkan peneliti menggunakan 

teknik dan media yang memotivasi siswa 

agar lebih mudah dalam menulis cerpen. 

Hasil tes menulis cerpen siklus I 

menunjukkan belum tercapainya nilai 

target yang ditentukan. Hal ini disebabkan 

pembelajaran yang diterapkan kurang 

maksimal, ada beberapa siswa yang kurang 

siap mengikuti pembelajaran. Saat proses 

pembelajaran berlangsung ada siswa yang 

tidak fokus terhadap penjelasan guru. Siswa 

juga masih kesulitan dalam 

mendeskripsikan tokoh dan penokohan, 

memilih diksi dan gaya bahasa tepat dalam 

cerpen yang mereka tulis. Ketika kegiatan 
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menulis cerpen berlangsung ada beberapa 

siswa yang menengok pekerjaan temannya 

karena masih kesulitan menuangkan ide 

mereka dalam bentuk kata-kata.  

Hasil tes menulis cerpen pada siklus 

II sudah mencapai target nilai yang telah 

ditentukan, yaitu 82,93. Peningkatan ini 

disebabkan kondisi pembelajaran siklus II 

lebih kondusif. Siswa terlihat siap dan 

antusias terhadap model pembelajaran yang 

guru terapkan. Siswa lebih terlibat aktif 

dalam kegiatan tanya jawab dan guru 

membimbing siswa selama proses menulis 

cerpen berlangsung.  

Hasil tes menulis cerpen dari siklus 

I ke siklus II mengalami peningkatan 17,13 

ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

menulis cerpen melalui media film layak 

digunakan. Melalui pembelajaran tersebut 

siswa lebih mudah dalam menuangkan ide-

ide yang ada dalam pikiran mereka dalam 

bentuk cerpen. Siswa juga lebih 

bersemangat dan antusias dalam mengikuti 

pembelajaran.  

Peningkatan nilai rata-rata tiap 

aspek pada siklus I dan siklus II 

membuktikan bahwa penggunaan media 

film dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan keterampilan menulis cerpen 

siswa kelas IX SMP Annur Kronjo. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa 

melalui media film terbukti mampu 

membantu siswa dalam meningkatkan 

kualitas, kreatifitas, produktifitas, dan 

efektifitas pembelajaran siswa dalam 

menulis cerpen. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah, hasil 

analisis penelitian dan pembahasan dalam 

Penelitian Tindakan Kelas ini, peneliti 

menyimpulkan sebagai berikut.  

1) Kemampuan menulis cerpen siswa 

kelas IX SMP Annur Kronjo setelah 

mengikuti pembelajaran menulis 

cerpen melalui media film mengalami 

peningkatan. Hasil rata-rata kelas 

menulis cerpen siklus I sebesar 65,8 

dan termasuk dalam kategori cukup. 

Namun, nilai tersebut masih kurang 

dari target yang telah ditentukan 

sebelumnya. Kemudian pada siklus II, 

nilai rata-rata kelas sebesar 82,93 dan 

termasuk dalam kategori baik. Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan dari 

siklus I ke siklus II sebesar 17,13. 

Perolehan hasil ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran menulis cerpen 

siswa kelas IX SMP Annur Kronjo 

melalui media film dapat dikatakan 

berhasil.  

2) Perilaku siswa kalas IX SMP Annur 

Kronjo selama mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen melalui media film 

mengalami perubahan ke arah positif. 

Pada siklus I masih ada siswa yang 

tidak memperhatikan penjelasan guru, 

tidak serius dalam mengerjakan cerita, 

bergurau dengan teman, dan ada yang 

menengok pekerjaan teman. Siswa juga 

belum terlibat aktif dalam kegiatan 

tanya jawab saat proses pembelajaran 

berlangsung.  

Pada siklus II, siswa menunjukkan 

adanya peningkatan terhadap 

pembelajaran menulis cerpen. Perilaku 

negatif pada siklus I sudah tidak 

tampak lagi pada siklus II dan berubah 

ke arah positif. Hal ini terlihat ketika 

siswa memperhatikan penjelasan guru, 

siswa juga aktif dalam kegiatan tanya 

jawab dengan guru dan siswa aktif 

dalam  mengerjakan cerita. Tidak ada 

siswa yang melihat pekerjaan 

temannya saat menulis cerpen, keadaan 

kelas yang tenang membuat siswa lebih 

berkonsentrasi dalam menuangkan ide-

ide mereka ke dalam cerpen. Siswa 

merasa senang dan termotivasi dengan 

pembelajaran yang diberikan oleh 

guru. Dengan demikian, pembelajaran 

menulis cerpen melalui media film 

dapat merubah perilaku negatif siswa 

menjadi perilaku positif.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan hasil 

penelitian tersebut, peneliti memberi saran 

sebagai berikut:  



Jurnal Pendidikan Mutiara 
Vol. III No. 1 Juni  2018                          ISSN : 2460-6650 

92 

 

 

1) Pembelajaran melalui media film 

hendaknya dapat dijadikan 

alternatif bagi guru untuk 

mengajarkan materi menulis 

cerpen, karena dengan 

menggunakan media ini siswa 

menjadi lebih aktif, kreatif, dan 

menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan. 

2) Bagi para peneliti di bidang 

pendidikan maupun bahasa dapat 

melakukan penelitian mengenai 

pembelajaran menulis cerpen 

dengan cara pembelajaran yang 

berbeda. Salah satu alternatif 

pembelajaran yang dapat 

digunakan yaitu dengan 

menggunakan media film, karena 

media ini dapat menciptakan 

suasana belajar yang lebih aktif dan 

lebih menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu 

Pendidikan Praktek. PT. Rineka 

Cipta:Jakarta. 

Arsyad. 2011. Media Pembelajaran.  

RAJAWALI PERS:Jakarta. 

Burhan. 2002. Teori Pengkajian Fiksi. 

Gadjah Mada University   

Press : Yogyakarta. 

Sadiman. 2002. Pembelajaran & Proses 

Belajar Mengajar. Grafindo   

Persada : Jakarta. 

Septiani, Nurul Melti Indah. 2007, 

Peningkatan Kemempuan Menulis 

Cerpen melalui Teknik Pengandaian 

Diri Sebagai Tokoh dalam Cerita 

dengan Media Audio Visual Pada 

Siswa Kelas X4 SMA N 2 Tegal. 

Unnes:Semarang. 

Sudarman. 2008. Menulis Di Media Massa. 

Pustaka Pelajar : Yogyakarta. 

Sudjana, Nana. 2009. Media Pengajaran. 

Sinar Baru Algensindo : Bandung. 

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian 

Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif. ALFABETA:Bandung. 

Tarigan, 2008. Menulis Sebagai Suatu 

Keterampilan Bahasa. Angkasa 

Bandung:Bandung. 

 


