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Pengaruh Latihan Shuttle Run Dan Resistance Sprint  Terhadap Kecepatan Lari 
Sprint 

(Studi Eksperimen Ektrakurikuler Atletik Sdit Irsyadul Ibad 
Kabupaten Pandeglang Tahun 2020) 

 
Oleh : 

 
Septi Citra Permana, Ahmad Muhardi 

STKIP Mutiara Banten 
septistkipmb@gmail.com 

 

Abstrak: Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Latihan 
Shuttle Run dan Resistance Sprint terhadapKecepatan Lari Sprint (Studi 
Eksperimen Ektrakurikuler Atletik SDIT Irsyadul Ibad Kabupaten Pandeglang 
Tahun 2020). Populasi penelitian ini adalah seluruh siswaSDIT Irsyadul Ibad 
Kabupaten Pandeglang Tahun 2020, sampel dipilih dua kelas secara acak, yaitu 
kelas VA  sebagai kelas eksperimen, dan kelas VB sebagai kelas kontrol. 
Pengumpulan data dilakukan melaui tes keterampilan. Tes berupa test kecepatan 
lari sprint siswa. Pretest diberikan sebagai tes awal sebelum perlakuanLatihan 
Shuttle Run dan Resistance Sprint, sedangkan posttes dilakukan setelah diberikan 
perlakuanLatihan Shuttle Run dan Resistance Sprint. Hasil yang diperoleh 
setelah proses pembelajaran dengan Latihan Shuttle Run dan Resistance Sprint 
terlihat adanya pengaruh yang signifikan terhadap hasil kecepatan lari sprint 
siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode dengan Latihan 
Shuttle Run dan Resistance Sprint terhadap Kecepatan Lari Sprint siswa sangat 
baik diterapkan. 

Kata Kunci : Shuttle Run, Resistance, Kecepatan Lari Sprint 
 
 
1 PENDAHULUAN 

Shuttle run  adalah  tes  untuk  mengukur  
kelincahan  kaki, lari  bolak  balik  
secepatnya  dari  titik  yang  satu  ke  titik  
yang  lain  dan  melatih  mengubah  gerak  
tubuh  arah  lurus (Sajoto, 1995). Latihan  
shuttle run  merupakan  latihan  alternative  
dan  bentuk  latihan  yang  cukup  efektif  
untuk  diberikan  kepada  atlet  guna  
meningkatkan  performa  karena  
menyenangkan  saat  latihan  dan  mampu  
memberikan  efek  yang  baik  pada  

kecepatan  seorang  pelari  serta  masih  
dalam  aturan  dan  prinsip-prinsip  latihan.  
Saat  melakukan  latihan shuttle run  maka  
kaki  pelari  seperti  diberi  beban  yang  
cukup  berat  sehingga  pelari  berusaha  
untuk  lari  secepat  mungkin.  Usaha  untuk  
lari  secepat  mungkin  akan  meningkatkan  
kekuatan  otot  tungkai  kaki  dan  power  
tungkai. T. J. Suchomel, et al  mengatakan  
korelasi  besarnya  antara  kekuatan. 
Selain  itu  berbeda  dengan  latihan  lari  
shuttle run,  terdapat  metode  latihan  lari 
yaitu  Resistance  sprinting 
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(berbeban/hambatan). Menurut 
Faccioni(1994, hlm. 1) “Resisted sprinting 
is a normal componenet of many sprinters 
training program. This may potentially 
involve weighted vest running, uphill 
running, resisted towing, sand and water 
running”, sedangkan beban untuk latihan 
lari resisted  sprinting menurut  Faccioni 
(1994, hlm. 2) ialah “ Resisted towing 
training can involve the towing of a 
sled,tyre, speed chute (parachute), or other 
weighted device.” Maksudnya ialah bahwa 
latihan lari Resistance  sprinting yaitu lari 
yang menggunakan beban sebagai alat 
latihan berupa : rompi, lari tanjakan, 
menarik beban, berlari dipasir dan air, 
sedangkan latihan dengan menarik beban 
dapat menggunakan kereta luncur, ban, 
parasut, atau beban lainnya. 
Salah satu dari latihan lari Resistance  
sprinting adalah menggunakan karet elastis. 
Berdasarkan tujuannya, bentuk latihan 
menggunakan karet elastis dengan ditahan 
teman dari belakang dapat meningkatkan 
power tungkai pelari sehinggaberbanding 
lurus dengan panjang langkah dan kekuatan 
gaya otot tungkai serta dapat berkembang 
dengan merekrut serat otot-otot cepat (fast 
twitch muscle fibers). Sidik (2012) 
menyatakan “Istilah Harness  digunakan 
oleh para atlet ketika latihan bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan 
kecepatan, kekuatan (strength) dan daya 
tahan (endurance)”. Oleh karena itu dalam 
penelitian ini penulis memilih latihan lari 
Resistance  sprinting dengan menggunakan 
karet elastis yang diikat pada pelari dan 
ditahan dari belakang oleh teman. 
Sedangkan untuk berat bebandisesuaikan 
dengan kemampuan masing-masing atlet. 
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis  
tertarik  untuk  melakukan  penelitian  
dengan  judul “ Pengaruh  Latihan  Shuttle 
run  dan  Resistance  Sprint  Terhadap  
Kecepatan  Lari  Sprint  Studi  Eksperimen  

Ektr akurikuler  Atletik  Sdit  Irsyadul  Ibad  
Kabupaten  Pandeglang”. 

2 METODE 

2.1 Partisipan 

Sampel dari penelitian ini adalah 20 siswa 
yang mengikuti ekstrakuliluler  atletik  di  
SDIT  Irsaydul  Ibad. 

2.2 Instrumen 

2.2.1 Penilaian Lari Sprint 

Instrumen pengumpulan data lari sprint 
meliputi lari sprint 100 m. 

2.3 Prosedur 

Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode eksperimen dengan desain True 
Experimental Design (pretest-posttest 
control group design), adapun rincian 
pelaksanaan penelitiannya yaitu 3  kali  
seminggu  meliputi  hari  senin, kamis dan 
sabtu. Waktu  pelaksanaan  tes  awal  
diadakan  pada  jam  15.00- 17.00, hari  
sabtu, 14  September  2019. Sedangkan  tes  
akhir  diadakan  pada  jam 15.00- 17.00, 
hari  senin, 28  Oktober  2019. 

3 HASIL PENELITIAN 

Data hasil penelitian dianalisis oleh 
perhitungan T Test Hitung dengan berbantu 
SPSS-22 pada kedua kelompok data di atas 
menunjukkan bahwa pada Sig. = 0.037< 
0.05 pada taraf signifikan 0.05 maka H0 

ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat 
pengaruh latihan  shuttle run  dan  
resestince  sprinting  memberikan  
pengaruh  terhadap  kecepatan  lari siswa.  
Hasil perhitungan ANAVA dengan 
berbantu SPSS-22 pada kedua kelompok 
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data menunjukkan bahwa pada Sig. = 
0.037< 0.05 pada taraf signifikan 0.05 maka 
H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan pada hasil 
kemampuan kecepatan lari sprint siswa 
yang mendapat perlakuan model latihan 
Shuttle Run dengan siswa yang mendapat 
perlakuan dengan model konvensional. 
maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan 
antara model latihan Shuttle Rundan model 
konvensional terhadap hasil kemampuan 
kecepatan lari sprint pada siswa kelas V 
SDIT Ibad Irsyadul Ibad pandeglang yang 
mendapat perlakuan model pembelajaran 
latihan Shuttle Run lebih tinggi daripada 
yang mendapat perlakuan pembelajaran 
Konvensional. 

4 PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan pada 
hasil lari sprint siswa dengan menggunakan 
model latihan shuttle run dan resestince 
sprint. Hal ini sesuai dengan pernyatan para 
ahli bahwa usaha  untuk  lari  secepat  
mungkin  akan  meningkatkan  kekuatan  
otot  tungkai  kaki  dan  power  tungkai. T. 
J. Suchomel, et al  mengatakan  korelasi  
besarnya  antara  kekuatan  dan  sprint  
menunjukkan  hubungan  substansial  
dengan  kekuatan. Latihan beban adalah 
suatu proses yang sistematis yang dilakukan 
secara berulang-ulang dengan beban yang 
semakin lama bertambah secara bertahap 
dan dapat meningkatkan kekuatan otot 
(Lamb.D, 1999). Menurut Harsono (1988), 
latihan beban bila dilakukan dengan benar 
dapat mengembangkan kecepatan, 
kekuatan, dan daya tahan yang merupakan 
faktor- faktor yang penting bagi setiap atlet. 
Sehingga peningkatan kemampuan dan 
keterampilan dapat meningkat. Dalam 
Kecepatan Lari Sprint dengan model latihan 

shuttle rundan Resistance Sprint merupakan 
model yang dapat memudahkan siswa 
untuk meningkatkan kecepatan lari sprint 
siswa yang lebih baik. 

5    KESIMPULAN DAN 
REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka peneliti dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut : (1) Latihan  
Shuttle Run dan  Resestince  Sprinting 
berpengaruh secara signifikan terhadap  
hasil kecepatan  lari  Sprint siswa di SDIT  
Irsyadul  Ibad  Kabupaten  Pandeglang. 
(2) Terdapat  perbedaan  antara  metode  
latihan  shuttle run  dan  resestince  
sprinting  terhadap hasil  kecepatan  lari 
Sprint siswa Kelas V di  SDIT  Irsyadul  
Ibad  Kabupaten  Pandeglang.  
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MODEL PEMBELAJARAN KETERAMPILAN RENANG GAYA BEBAS  UNTUK 

PEMULA  KELOMPOK UMUR 4-5 TAHUN 

 

Oleh : 

 

Rifki Wahyudin 

STKIP Mutiara Banten 

rifqywahyudin@gmail.com  

 

 

Abstrak. Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah untuk menghasilkan model 
pembelajaran renang gaya bebas untuk pemula kelompok umur 4-5 tahun. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian pengembangan Research & Development (R & D) dari Borg 
and Gall. Subyek dalam penelitian dan pengembangan ini adalah peserta ekstrakurikuler 
Paud di kolam renang SGO (Sekolah Guru Olahraga), Paud Ar-Rohman, Paud Al_halim, 
Paud Bhayangkara, yang terdiri dari 20 atlit ujioba terbatas (ujicoba kelompok kecil), 40 atlit 
ujicoba utama (field testing) dan 50 Uji efektifitas model.  

Tahapan dalam penelitian ini adalah : (1) analisis kebutuhan, (2) perencanaan 
pengembangan model, (3) evaluasi ahli, (4) ujioba terbatas (ujicoba kelompok kecil), (5) 
ujicoba utama (ujicoba kelompok besar/lapangan), (6) ujicoba efektivitas. Ujicoba efektivitas 
menggunakan tes penilaian gerak renang gaya bebas untuk mengetahui tingkat kemampuan 
renang gaya bebas atlit, sebelum dan setelah perlakuan model renang gaya bebas. Dari tes 
awal yang dilakukan diperoleh rata-rata renang gaya bebas sebesar 38,17, kemudian setelah 
diberikan perlakuan berupa model renang gaya bebas diperoleh tingkat renang gaya bebas 
sebesar 56,11. Maka model renang gaya bebas ini efektif dalam meningkatkan pembelajaran 
renang gaya bebas untuk pemula kelompok umur 4-5 tahun.  

Berdasarkan hasil pengembangan dapat disimpulkan bahwa: (1) Dengan model 
renang gaya bebas untuk pemula kelompok umur 4-5 tahun dapat dikembangkan dan 
diterapkan dalam pembelajaran renang gaya bebas (2) Dengan model pembelajaran renang 
gaya bebas untuk pemula kelompok umur 4-5 tahun yang telah dikembangkan, diperoleh 
bukti adanya peningkatan ini di tunjukan pada hasil pengujian data hasil freetest dan posttest 
adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah adanya perlakuan model.  
Keywords: Pengembangan, Model, Renang Gaya Bebas 
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LATAR BELAKANG 

Renang merupakan salah  satu  

cabang olahraga air yang sangat populer 

dan digemari oleh masyarakat, terutama di 

kota-kota besar yang memiliki fasilitas yang 

memadai. Renang merupakan salah satu 

cabang olahraga yang diminati oleh semua 

tingkat usia, baik anak-anak, remaja, 

maupun dewasa dengan berbagai macam 

kebutuhan yang berbeda-beda, diantaranya 

hanya untuk mengisi waktu luang 

(rekreasi), menjaga kebugaran tubuh, 

bersenang-senang, sampai untuk tujuan 

prestasi. 

Segi kuantitas cabang olahraga 

renang sudah cukup bagus, namun dari segi 

kualitas masih perlu pembenahan, seperti 

pelatih yang kompeten dengan beragam 

model pembelajaran bagi perenang pemula 

untuk dikembangkan sesuai dengan potensi 

yang dimilikinya dan ditingkatkan menuju 

spesialisasi atau prinsip ke khususan pada 

renang gaya bebas. 

Renang gaya bebas diperlukan agar 

dapat melakukan renang gaya bebas dengan 

baik dan benar. Renang gaya bebas 

merupakan salah satu gaya berenang 

dengan bagian dada menghadap permukaan 

air. pada saat melakukan renang gaya bebas 

posisi wajah mengahadap permukaan air, 

renang gaya bebas adalah gaya berenang 

yang membuat tubuh meluncur lebih cepat 

dibandingkan dengan gaya renang lainnya. 

Renang gaya bebas yaitu salah satu 

gaya renang dari empat gaya dalam cabang 

olahraga renang yang terdiri dari gaya kupu, 

gaya dada, gaya punggung, dan yang akan 

penulis bahas gaya bebas. dalam gaya bebas 

terdapat nomber jarak pendek (50m), 

menengah (400m), dan jarak jauh (800m-

1500m). renang gaya bebas merupakan 

renangan yang pertama kali untuk dipelajari 

oleh perenang pemula karena di anggap 

gaya renang dasar. 

Perenang pemula sangat kesulitan 

untuk mengapung di air, bahkan untuk 

bernafas saja di dalam air sangat sulit. 

Gerakan kaki berperan penting dalan renang 

gaya bebas, karena gerakan kaki 

menyebabkan badan meluncur atau 

terdorong ke depan. Gerakan tungkai kaki 

berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. 

Pada renang gaya bebas kedua kaki 

digerakkan secara bergantian ke atas dan ke 

bawah. Gerakan kaki berawal dari pangkal 

paha dan usahakan agar gerakan kaki tidak 

terlalu tinggi tetapi cukup dekat dengan 

permukaan air. 

Teknik renang gaya bebas 

memerlukan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan. Usahakan agar kaki terus 

bergerak dan tidak pernah berhenti 

,walaupun sedang mengambil nafas. Tangan 

kanan dan tangan kiri terus bergerak secara 

bergantian tanpa ada jeda atau istirahat. 

Usahakan posisi telapak tangan sedikit 

menghadap ke luar pada saat akan 

menyentuh permukaan air. Jadi seakan-akan 

ujung ibu jari tangan yang lebih dulu 

menyentuh permukaan air. Pada saat 

mengambil nafas dan kepala menoleh ke 

sisi kanan atau sisi kiri usahakan agar 

secepatnya kepala masuk ke dalam air lagi. 

Pengambilan nafas dilakukan setelah tangan 

bergerak 2 kali untuk menghasilkan gerakan 

yang stabil dan cepat. Sebaiknya jangan 

langsung mengambl nafas jika tangan baru 

bergerak satu kali. Peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang Model 
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pembelajaran pembelajaran gaya bebas 

untuk kelompok umur 4-5 tahun. 

Tujuan penelitian dan pengem-

bangan model pembelajaran renang gaya 

bebas untuk pemula secara khusus antara 

lain: 1) Membuat model pembelajaran 

renang gaya bebas untuk pemula kelompok 

umur 4-5 pendidikan usia dini. 2) Menguji 

model pembelajaran renang gaya bebas 

untuk pemula kelompok umur 4-5 

pendidikan Usia Dini memperoleh data 

empiris tentang efektivitas bagi siswa dan 

atlet. 

KAJIAN TEORETIK 

Penelitian pengembangan 

(development research) merupakan kajian 

secara sistematik untuk merancang, 

mengembangkan, dan mengevaluasi 

program-program proses dan hasil-hasil 

pembelajaran yang harus  memenuhi 

kriteria, konsistensi dan keefektifan secara 

internal. Secara sederhana R & D 

didefinisikan sebagai metode penelitian 

yang secara sengaja, sistematis, 

bertujuan/diarahkan untuk mencaritemukan, 

merumuskan, mem-perbaiki, 

mengembangkan  menghasil-kan,  menguji  

keefektifan produk, model, metode/ strategi 

/ cara, jasa prosedur tertentu yang lebih 

unggul, baru, efektif, produktif, dan 

bermakna.  Dengan demikian dapat 

dikatakan, penelitian merupakan suatu 

kegiatan untuk mencari, mencatat, 

menganalisis, menemukan, mengem-

bangkan dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan serta menyusun laporan-nya. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

disimpulkan, metode penelitian merupakan 

suatu cara untuk memeca-hkan masalah 

dengan cara mencari, mencatat, 

merumuskan,  dan  menga-nalisis  sampai  

menyusun  laporan  yang dilakukan secara 

ilmiah. 

Menurut James Tangkudung 

(2016:07) bahwa, Penelitian pengem-

bangan (development research) meru-pakan 

penelitian yang dipergunakan untuk 

menciptakan produk baru dan atau 

mengembangkan produk yang telah ada 

berdasarkan analisis kebutuhan yang 

terdapat dilapangan. Seperti yang 

dikemukakan oleh Cony Semiawan 

(2017:186) pada bukunya “sasaran utama 

Penelitian Pengembangan bukan 

merumuskan atau mengkaji sebuah teori 

tertentu melainkan untuk mengembangkan 

produk tertentu”. Jadi penelitian 

pengembangan merupakan penelitian yang 

menghasilkan produk yang belum ada atau 

mengembangkan produk yang sudah ada 

serta memodifikasi produk yang lama 

dengan yang baru sehingga menjadi satu 

kesatuan yang utuh.  

Model dapat digunakan untuk 

mengorganisasikan berbagai sumber 

kemudian dipakai sebagai masukan untuk 

mengembangkan hipotesis dan membangun 

teori ke dalam istilah/keadaan yang 

menyeluruh untuk menerapkannya pada 

praktik atau menguji program. 

Berdasarkan penjelasan tersebut 

maka dalam penelitian dan pengembangan 

ini yang dimaksud dengan model 

merupakan pola langkah-langkah yang 

meliputi analisis, pengembangan, 

pembuatan materi dan evaluasi dalam 

rangka memberikan kemudahan untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan oleh 

pelatih dan peserata pembelajaran. 

Renang Gaya Bebas 
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Shams-Elden (2017:20) menge-

mukakan bahwa: 

Crawl swimming is the fastest type of 

swimming and gives you the feeling 

that you are strong inside the water 

and it is often difficult to get 

buoyancy from the beginning, 

because breathing in the water can 

be one of the most difficult skills.  

 

Gaya bebas merupakan esensi dari 

renang. renang gaya bebas memiliki 

kesulitan tersendiri, posisi tubuh yang 

membuat perenang pemula akan sulit untuk 

bernapas. Menurut Selim Alili (2013:12) 

swimming is that with every stroke by 

hands, is followed by a stroke down with the 

opposite leg which was bent in the knee 

joint. Gaya ini akan memungkinkan anda 

bergerak di dalam air lebih cepat dari pada 

gaya yang lain, serta memungkin anda 

untuk melihat ke depan. Jenis ayunan 

tangan yang digunakan dalam gaya bebas 

ini tidak akan menghemat tenaga anda, 

sehingga untuk keperluan penyelama-tan, 

anda perlu menggunakan gaya renang yang 

lain. Tetapi, ayunan dalam gaya bebas 

menggunakan tenaga anda dengan sangat 

efisien. Meskipun begitu, gaya ini akan 

selalu menjadi pilihan anda setiap kali 

berenang.  

David G. Thomas (2006:113) Ada 

dua macam modifikasi yang 

diperlukan untuk mengkombinasi-kan 

teknik-teknik yang telah dipelajari 

menjadi tekbik gaya bebas. mulai 

mengayuh dengan salah satu tangan 

pada saat tangan yang lain memasuki 

air, dan juga harus mengkoordinasi-

kan gerakan ayunan kaki dengan 

gerakan ayunan tangan, sehingga kaki 

harus sudah mengayun tiga kali untuk 

setiap kayuh an tangan. 

 

Gaya ini mulai populer pada awal 

abad ke-20 setelah dikembangan oleh 

orang-orang yang tinggal di daerah laut 

selatan. Bahasa asing dari gaya bebas 

adalah “Crawl”. Patut dicatat disini, harus 

dibedakan antara ‘Front Crawl’ dan ‘Back 

Crawl’. Dalam bahasa indonesia, kedua 

gaya itu dikenal dengan sebutan gaya bebas 

dan gaya punggung. 

David Haller (2013:22) Hal pertama 

yang harus diingat ketika mempelajari gaya 

bebas ialah tubuh harus berada pada posisi 

datar di atas air dengan bahu agak 

kebelakang. Sedangkan kaki hanya 

beberapa inci di bawah permukaan air 

kolam. Hal yang utama ialah 

mempertahankan wajah agar tetap berada di 

atas permukaan air, dengan mata terus 

menatap ke depan dan ke bawah, kecuali 

pada saat bernafas. Kita bernafas ke sisi 

sementara kepala kita segaris dengan 

permukaan air. 

Sedangkan yang dimaksud dengan 

renang gaya bebas menurut peraturan 

renang FINA adalah yang dimaksud gaya 

bebas dalam sebuah lomba telah ditentukan, 

perenang dapat berenang dengan gaya apa 

saja, kecuali dalam gaya ganti perorangan 

atau estafet gaya ganti, gaya punggung, 

gaya bebas atau gaya kupu. Setiap Finish 

atau tiap menyelesaikan jarak, bagian dari 

tubuh perenang harus menyentuh dinding. 

Bagian dari tubuh perenang harus memecah 

permukaan air sepanjang dia berlomba, 

pengecualian ini boleh dilakukan bagi 

perenang untuk menyelam sepenuhnya 
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yaitu  selagi melakukan pembalikan, untuk 

jarak tidak lebih dari lima belas (15) meter 

setelah start dan tiap pembalikan. Pada titik 

itu kepala harus memecahkan permukaan 

air. 

Berdasarkan kriteria diatas dapat 

diartikan bahwa yang dimaksud dengan 

renang gaya bebas adalah usaha melintas 

diatas permukaan air dengan posisi badan 

mulai dari start, selama renangan sampai 

finish dilakukan dengan gaya apa saja, 

kecuali dalam gaya ganti perorangan atau 

estafet gaya ganti, gaya punggung, gaya 

bebas atau gaya kupu.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pendekatan yang dipergunakan 

dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif, yang merupakan 

pendekatan agar menemukan jawaban dari 

masalah melalui olahan masalah yang telah 

dirumuskan dalam bab I yaitu 

pepembelajaran renang gaya bebas yang 

efektif pada peserta pembelajaran. Hasil 

akhir penelitian pengembangan ini yaitu 

model pepembelajaran pada program 

renang gaya bebas akan menghasilkan 

produk berupa program pembelajaran yang 

lengkap dengan spesifikasi produknya 

sekaligus menguji keefektifan dari model 

pembelajaran yang dibuat, sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan renang gaya 

bebas peserta pembelajaran dan dapat juga 

digunakan sebagai pegangan dalam 

kegiatan melatih. Penelitian dan 

pengembangan dalam pepembelajaran ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif serta menggunakan model 

pengembangan Research & Development 

(R&D) dari Borg dan Gall (1983:775) yang 

secara konseptual, pendekatan penelitian 

dan pengembangan mencakup 10 langkah 

umum sebagai berikut:  

“1) Research and information 

collecting, 2) Planning, 3) De-

velop preminary form of pro-

duct, 4) Preliminary field test-

ing, 5) Main product revision, 6) 

Main field testing, 7) Ope-

rational product revision, 8) 

Operational field testing, 9) 

Final product revision, dan 10) 

Dissemination and imp-

lementation.” 

Perancangan produk model 

Borg&Gall dalam bentuk flow chart 

memiliki langkah-langkah sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

Research and 
information 
collecting 

Planning Develop preminary 

form of product 
Preminary 

field testing 

Operatinal field 

testing 

Operational 

product revision 
Main field 

testing 

Main product 

revision 

Final product 

revision 

Dissemination and 

implementation 
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Gambar 1. Model Pengembangan Borg&Gall 
 

Sumber: Langkah-Langkah Pengembangan Adaptasi dari Borg, W.R dan Gall, M.D. 1983.   
Educational Research An Introduction (New York: Longman, 775). 

 
Pengadaptasiannya diwujudkan 

dalam bentuk perencanaan teknis sasaran 

dan jenis kegiatan yang akan dilakukan 

dalam tiap tahapnya. Jika kesepuluh 

langkah penelitian dan pengembangan 

diikuti dengan benar, maka akan dapat 

menghasilkan suatu produk pembelajaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Langkah-langkah tersebut bukanlah hal 

baku yang harus diikuti, langkah yang 

diambil bisa disesuaikan dengan kebutuhan 

peneliti. 1) Potensi Dan Masalah, 

Penentuan potensi masalah dalam model 

pengembangan pembelajaran  pada peserta 

pembelajaran renang  adalah berdasarkan 

studi pendahuluan yang pernah dilakukan 

oleh peneliti  dilapangan  dengan 

melakukan teknik observasi. 2) 

Pengumpulan Data, Pengumpulan data 

disini adalah mengkaji berbagai literatur 

atau  kajian pustaka yang berhubungan 

tentang konsep-konsep model yang akan 

dikembangkan sesuai dengan produk yang 

akan dibuat serta mengacu kepada analisis 

kebutuhan, telaah pakar dan uji coba 

lapangan. 3) Desain Produk, Dalam tahap 

ini adalah membuat produk awal berupa 

rangkaian model-model pembelajaran 

renang gaya bebas  dalam bentuk 

pembelajaran secara individu maupun 

secara berkelompok. Dalam pembuatan 

model-model pembelajaran yang 

dikembang-kan peneliti harus melakukan  

kon-sultasi dengan teman sejawat atau para 

ahli model pembelajaran supaya bisa 

menghasilkan produk yang sempurna. 4) 

Validasi Desain, Tahap validasi desain 

adalah memberikan lembar telaah model-

model pembelajaran tersebut kepada para 

pakar ahli model pembelajaran serta ahli 

untuk menelaahnya. Pengumpulan 

informasi data dengan menggunakan 

observasi, wawancara dan kusioner dan 

dilanjutkan dengan analisis data. 5) Revisi 

Desain, Revisi desain tahap ini dilakukan 

berdasarkan masukan-masukan dari hasil 

telaah dari para ahli model pembelajaran, 

hasil dari uji lapangan tahap awal maka 

dilakukan perbaikan terhadap model-model 

pembelajaran renang gaya bebas untuk 

pemula tersebut.6) Uji Coba Produk, Pada 

tahap ini adalah tahap uji coba lapangan 

atau uji coba kelompok kecil dilakukan 

dengan 20 orang subyek. Uji coba 

kelompok kecil bertujuan untuk mengetahui 

kebermaknaan dan tingkat kesesuaian 

model-model pembelajaran renang gaya 

bebas untuk pemula. 7) Revisi Produk, 

Tahap ini adalah tahap melakukan revisi 

produk operasional berdasarkan masukan 

dari saran-saran para ahli model 

pembelajaran renang gaya bebas untuk 

pemula serta hasil uji coba kelompok kecil. 

8) Uji Coba Pemakaian, Pada tahap uji 

coba  lapangan atau uji coba kelompok 

besar ini dilakukan terhadap 50 subyek.  

Data dikumpulkan melalui wawancara, 

observasi dan kusioner. 9) Revisi Produk, 

Melakukan revisi terhadap produk akhir 

dari model pembelajaran renang gaya bebas 

untuk pemula berdasarkan saran dari para 

ahli model pembelajaran serta berdasarkan 
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uji coba lapangan. 10) Produksi Masal, 

Mengimplementasi-kan dan menyebarkan 

produk melalui pertemuan atau jurnal 

ilmiah. Bekerja-sama dengan penerbit atau 

instansi pemerintah untuk 

mensosialisasikan produk yang telah 

dikembangankan.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Penelitian pengembangan model 

pembelajaran renang gaya bebas ini di 

kolam renang SGO (Sekolah Guru 

Olahraga), Paud Ar-Rohman, Paud 

Al_halim, Paud Bhayangkara, dengan 

subjek penelitian adalah perenang pemula 

dengan rentang usia 4-5 tahun. Hasil 

pengembangan model pembelajaran renang 

gaya bebas ini adalah produk dalam bentuk 

buku cetak. 

Pelaksanaan penelitian model 

pembelajaran renang gaya bebas ini secara 

umum dibagi menjadi delapan tahap utama 

yakni: 1) analisis kebutuhan 2) penyusunan 

produk, 3) validasi ahli dan revisi I, 4) uji 

coba kelompok kecil, 5) revisi II, 6) uji 

coba kelompok besar, 7) revisi operasional 

dan 8) uji efektivitas produk. Berikut ini 

disajikan data hasil penelitian dan 

pengembangan: 

Untuk mengetahui efektifitas 

produk berupa variasi model pembelajaran 

renang gaya bebas yang di ujicobakan pada 

50 subjek yang diteliti dari 3 club renang 

apakah efektif atau tidak. Maka ada data 

yang harus dikumpulkan yaitu tentang data 

renang gaya bebas. Pengumpulan data ini 

dilakukan setelah uji kelompok besar/uji 

coba lapangan 2. Pengumpulan data uji 

efektivitas. Berikut data disajikan secara 

ringkas:

 

Tabel 1. Data Pretest dan Posttest Pembelajaran Renang Gaya Bebas 

No Nama Freetest Postest 

1 X1 32.35 52.94 

2 X2 41.17 64.70 

3 X3 45.58 66.17 

4 X4 36.76 61.76 

5 X5 35.29 58.82 

6 X6 39.70 61.76 

7 X7 36.76 57.35 

8 X8 36.76 61.76 

9 X9 38.23 57.35 

10 X10 32.35 57.35 

11 X11 33.82 51.47 

12 X12 30.88 64.70 

13 X13 33.82 52.94 

14 X14 41.17 57.35 

15 X15 36.76 44.11 

16 X16 41.17 61.76 

17 X17 39.70 51.47 
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No Nama Freetest Postest 

18 X18 38.23 57.35 

19 X19 39.70 55.88 

20 X20 36.76 52.94 

21 X21 35.29 50 

22 X22 38.23 55.88 

23 X23 32.35 52.94 

24 X24 38.23 57.35 

25 X25 38.23 50 

26 X26 38.23 54.41 

27 X27 35.29 55.88 

28 X28 41.17 58.82 

29 X29 39.70 45.58 

30 X30 36.76 58.82 

31 X31 39.70 54.41 

32 X32 36.76 52.94 

33 X33 36.76 58.82 

34 X34 44.11 54.41 

35 X35 38.23 51.47 

36 X36 36.76 60.29 

37 X37 39.70 55.88 

38 X38 42.64 50 

39 X39 35.29 55.88 

40 X40 35.29 58.82 

41 X41 42.64 51.47 

42 X42 44.11 61.76 

43 X43 41.17 51.47 

44 X44 44.11 50 

45 X45 38.23 55.88 

46 X46 36.76 57.35 

47 X47 36.76 50 

48 X48 39.70 55.88 

49 X49 44.11 70.58 

50 X50 35.29 58.82 

 

Di atas telah dipaparkan tabel 

hasil uji pre test dan post test pemain. Uji 

pre test dilakukan setelah uji kelompok 

besar. Pre test dilakukan sebelum 

menerapkan 30 variasi model pembelajaran 

renang gaya bebas. Berdasarkan uraian 

diatas, maka ada perbedaan rata-rata hasil 

yang diperoleh antara pretest dan postest 

sehingga dikatakan efektif. 
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Tabel 2. Hasil Paired Sample Statistics 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 FreeTest 38.1765 50 3.38698 .47899 

PosTest 56.1176 50 5.14907 .72819 

 
 

Berdasarkan hasil output dengan 

menggunakan SPSS 16 bahwa nilai rata-

rata hasil pembelajaran renang gaya bebas 

sebelum diberikan variasi model 

pembelajaran adalah 38,17 dan setelah 

diberikan perlakuan dengan variasi model 

pembelajaran renang gaya bebas adalah 

56,11, artinya bahwa nilai rata-rata 

pembelajaran renang gaya bebas ada 

peningkatan.

 
Tabel 3. Hasil Paired Samples Test 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 FreeTest - 
PosTest 

17.94 5.75339 .81365 19.57627 16.30608 22.050 49 .000 

 

Dalam uji signifikansi perbedaan 

dengan SPSS 16 didapat hasil t-hitung = 

22,050, df = 49 dan p-value = 0.00 < 0.05 

dengan nilai rata-rata peningkatan antara 

freetest dan posttest yaitu 17,94, yang 

berarti terdapat perbedaan yang signifikan 

hasil pembelajaran renang gaya bebas 

sebelum dan sesudah adanya perlakuan 

model pembelajaran renang gaya bebas. 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat 

dikatakan bahwa model pembelajaran 

renang gaya bebas yang dikembangakan, 

efektif dapat meningkatkan pembelajaran 

renang gaya bebas. 

Berikut perbandingan rata-rata dari 

tingkat tes renang gaya bebas sebelum 

pemberian treatmen dan sesudah pemberian 

perlakuan dengan model pembelajaran 

renang gaya bebas dengan diagram batang 

pada gambar berikut ini: 
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Gambar 2. Diagram Rata-rata Skor Freetest dan Posttest Pembelajaran Renang Gaya 

Bebas 

 
PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini telah 

diupayakan secara maksimal  sesuai dengan 

kemampuan dari penulis, namun dalam 

penelitian masih terdapat beberapa 

keterbatasan yang harus diakui dan 

dikemukakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menggeneralisir hasil dari penelitian 

yang dicapai. Adapun keterbatasan-

keterbatasan tersebut antara lain sebagai 

berikut: 1) Dalam model ini perlu adanya 

penyesuaian gerakan terhadap siswa yang 

pembelajaran. 2) Penggunaan peralatan 

yang lebih banyak dan memperhatikan 

kenyamanan serta  keamanan dapat 

membuat anak lebih maksimal dalam 

melakukan model pembelajaran renang 

gaya bebas. 3) Uji coba produk hanya 

terbatas di kolam renang SGO (Sekolah 

Guru Olahraga), Paud Ar-Rohman, Paud 

Al_halim, Paud Bhayangkara. 4) Karena  

keterbatasan waktu dan dana, maka saat 

perlakuan diberikan sampel tidak di 

asramakan, sehingga akan mempengaruhi 

sampel di luar dari jadwal perlakuan, yang 

memungkinkan terjadi berbagai kontak  

sosial di lingkungan tempat tinggalnya 

sehingga mempengaruhi penampilannya 

dalam pembelajaran serta pada waktu 

pengambilan data dilakukan, yang akhirnya 

bepengaruh pula terhadap data yang 

dikumpulkan.  

Adanya faktor-faktor psikologis yang 

diduga ikut mempengaruhi hasil penelitian 

yang tidak dapat dikontrol antara lain, 

minat, percaya diri, dan faktor psikologis 

lainnya. 
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Abstrak. Koperasi menjadi prioritas lembaga perekonomian di banyak negara, 

termasuk Indonesia. Maka banyak pelatihan tidak dipungut biaya yang diadakan oleh 

koperasi bekerja sama dengan lembaga pemerintahan. Kesempatan tersebut sangat 

bermanfaat bagi masa depan usaha. Terutama usaha yang masih digolongkan sebagai UMKM 

(kecil dan menengah). Kebanyakan pelatihan itu ditujukan bagi pelaku usaha kecil dan 

menengah yang diusahakan terus bertumbuh di Indonesia. 

Jenis pelatihannya pun macam-macam, dari mulai pelatihan manajemen usaha, 

keuangan, kemasan dan kualitas produk. Bahkan pelatihan perizinan usaha, kehalalan serta 

proses ekspor ke luar negeri pun ada. 

Kata Kunci : Pengusaha UMKM 
 

A. PENDAHULUAN 

 

Usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM) merupakan pelaku bisnis yang 

bergerak pada berbagai bidang usaha, yang 

menyentuh kepentingan masyarakat. Di 

Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah sering disingkat (UMKM), 

UMKM saat ini dianggap sebagai cara 

yang efektif dalam pengentasan 

kemiskinan. Dari statistik dan riset yang 

dilakukan, UMKM mewakili jumlah 

kelompok usaha terbesar. UMKM telah 

diatur secara hukum melalui Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

UMKM merupakan kelompok pelaku 

ekonomi terbesar dalam perekonomian 

Indonesia dan terbukti menjadi katup 

pengaman perekonomian nasional dalam 

masa krisis, serta menjadi dinamisator 

pertumbuhan ekonomi pasca krisis 

ekonomi. Selain menjadi sektor usaha 

yang paling besar kontribusinya terhadap 

pembangunan nasional, UMKM juga 

menciptakan peluang kerja yang cukup 

besar bagi tenaga kerja dalam negeri, 

sehingga sangat membantu upaya 

mengurangi pengangguran. Oleh karena 

Perlu adanya kesadaran kita untuk 

mengembangkan UMKM di Indonesia 

agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. 

 

B. USAHA MIKRO KECIL DAN 

MENENGAH (UMKM) 

 

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah sering disingkat (UMKM), 

UMKM saat ini dianggap sebagai cara 

yang efektif dalam pengentasan 

kemiskinan. Dari statistik dan riset yang 

dilakukan, UMKM mewakili jumlah 

kelompok usaha terbesar. UMKM telah 

diatur secara hukum melalui Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

UMKM merupakan kelompok pelaku 

ekonomi terbesar dalam perekonomian 

Indonesia dan terbukti menjadi katup 

pengaman perekonomian nasional dalam 

masa krisis, serta menjadi dinamisator 

pertumbuhan ekonomi pasca krisis 

ekonomi. Selain menjadi sektor usaha 

yang paling besar kontribusinya terhadap 

pembangunan nasional, UMKM juga 

menciptakan peluang kerja yang cukup 

besar bagi tenaga kerja dalam negeri, 

sehingga sangat membantu upaya 

mengurangi pengangguran. 

Dalam mengelola Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) setidaknya 
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ada Empat aspek yang perlu diperhatikan 

dalam mengelola UMKM, yaitu: 

1. Aspek Pengelolaan Keuangan 

2. Aspek Pengelolaan SDM 

3. Aspek Pengelolaan Operasional 

4. Aspek Pengelolaan Pemasaran 

 

C. USAHA MIKRO KECIL 

 

Usaha Mikro sebagaimana 

dimaksud menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

yaitu usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 

Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- 

Undang. Adapun kriteria usaha Mikro 

menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara 

lain: 

1. Memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp 50.000.000,00 tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau 

2. Memiliki hasil penjualan paling banyak 

Rp 300.000.000,00 (ket.: nilai nominal 

dapat diubah sesuai dengan 

perkembangan perekonomian yang 

diatur oleh Peraturan Presiden) 

Ciri-ciri yang ada di usaha mikro, antara 

lain: 

 Jenis barang/komoditi usahanya tidak 

selalu tetap, sewaktu-waktu dapat 

berganti; 

 Tempat usahanya tidak selalu menetap, 

sewaktu-waktu dapat pindah tempat; 

 Belum melakukan administrasi 

keuangan yang sederhana sekalipun, 

dan tidak memisahkan keuangan 

keluarga dengan keuangan usaha; 

Dilihat dari kepentingan perbankan, 

usaha mikro adalah suatu segmen pasar 

yang cukup potensial untuk dilayani dalam 

upaya meningkatkan fungsi intermediasi- 

nya karena usaha mikro mempunyai 

karakteristik positif dan unik yang tidak 

selalu dimiliki oleh usaha non mikro, 

antara lain : 

 Perputaran usaha (turn over) cukup 

tinggi, kemampuannya menyerap dana 

yang mahal dan dalam situasi krisis 

ekonomi kegiatan usaha masih tetap 

berjalan bahkan terus berkembang; 

 Tidak sensitif terhadap suku bunga; 

 Tetap berkembang walau dalam situasi 

krisis ekonomi dan moneter; 

 Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, 

lugu dan dapat menerima bimbingan 

asal dilakukan dengan  pendekatan 

yang tepat. 

Namun demikian, disadari 

sepenuhnya bahwa masih banyak usaha 

mikro yang sulit memperoleh layanan 

kredit perbankan karena berbagai kendala 

baik pada sisi usaha mikro maupun pada 

sisi perbankan sendiri. 

Profil usaha mikro yang selama ini 

berhubungan dengan Lembaga Keuangan, 

adalah: 

1. Tenaga kerja, mempekerjakan 1-5 

orang termasuk anggota keluarganya. 

2. Aktiva Tetap, relatif kecil, karena 

labor-intensive. 

3. Lokasi, di sekitar rumah, biasanya di 

luar pusat bisnis. 

4. Pemasaran, tergantung pasar lokal dan 

jarang terlibat kegiatan ekspor-impor. 

5. Manajemen, ditangani sendiri dengan 

teknik sederhana. 

6. Aspek hukum: beroperasi di luar 

ketentuan yang diatur hukum: 

perijinan, pajak, perburuhan, dll. 

 

D. USAHA KECIL 

Usaha kecil merupakan usaha yang 

integral dalam dunia usaha nasional yang 

memiliki kedudukan, potensi, dan peranan 

yang signifikan dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional pada umumnya dan 

pembangunan ekonomi pada khususnya. 

Selain itu, usaha kecil juga merupakan 

kegiatan usaha dalam memperluas 

lapangan pekerjaan dan memberikan 

pelayanan ekonomi yang luas, agar dapat 

mempercepat proses pemerataan dan 

pendapatan ekonomi masyarakat. 

Definisi usaha kecil menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 
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20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah yaitu usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh orang perorangan yang 

dilakukan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria usaha kecil 

sebagaimana dimaksud dalam undang- 

undang. Perbedaan usaha kecil dengan 

usaha lainnya, seperti usaha menengah dan 

usaha kecil, dapat dilihat dari: 

1. Usaha kecil tidak memiliki sistem 

pembukuan, yang menyebabkan 

pengusaha kecil tidak memiliki akses 

yang cukup menunjang terhadap jasa 

perbankan. 

2. Pengusaha kecil memiliki kesulitan 

dalam meningkatkan usahanya, karena 

teknologi yang digunakan masih 

bersifat semi modern, bahkan masih 

dikerjakan secara tradisional. 

3. Terbatasnya kemampuan pengusaha 

kecil dalam mengembangkan 

usahanya, seperti: untuk tujuan ekspor 

barangbarang hasil produksinya. 

Sedangkan pada hakikatnya penggolongan 

usaha kecil, yaitu: 

1. Industri kecil, seperti: industri 

kerajinan tangan, industri rumahan, 

industri logam, dan lain sebagainya. 

2. Perusahaan berskala kecil, seperti: 

toserba, mini market, koperasi, dan 

sebagainya. 

3. Usaha informal, seperti: pedagang kaki 

lima yang menjual barang-barang 

kebutuhan pokok. 

 

Kekuatan dan kelemahan usaha kecil 

kelemahan usaha kecil 

 Modal terbatas 
 Kredibilitas 

 Permasalahan pegawai 

Kekuatan usaha kecil 

 Sentuhan pribadi 
 Motivasi yang lebih tinggi 

 Fleksibilitas yang tinggi 

Faktor faktor yang mengakibatkan 

kelemahan usaha kecil 

1. Keterbatasan Modal 
Menyeimbangkan “uang masuk” 

dan “uang keluar” adalah sebuah 

perjuangan, terutama ketika mencoba 

melakukan perluasan usaha. Bukannya 

mendapatkan pelayanan istimewa dari 

pemilik modal ketika mengajukan 

pinjaman, pelaku usaha kecil malah lebih 

sering merasa diperlakukan seperti 

warganegara kelas dua. Perusahaan kecil 

tidak dapat menggunakan sistem kredit 

sebagai cara menjual semudah yang 

dilakukan perusahaan besar. Selain itu, 

kebanyakan usaha kecil memiliki masalah 

untuk tetap bertahan selama periode 

menunggu produk mereka dapat diterima 

pasar. 

2. Permasalahan Kepegawaian 

Usaha kecil tidak mampu 

membayar gaji yang besar, serta 

menyediakan kesempatan dan status yang 

biasanya terdapat pada perusahaan besar. 

Pemilik usaha kecil harus berkonsentrasi 

pada permasalahan sehari-hari dalam 

menjalankan bisnis dan biasanya memiliki 

sedikit waktu untuk memikirkan tujuan 

atau rencana jangka panjang. 

3. Biaya langsung yang tinggi 

Usaha kecil tidak dapat membeli 

bahan baku, mesin, atau persediaan 

semurah perusahaan besar, atau 

mendapatkan diskon untuk volume 

pembelian yang lebih besar seperti 

produsen besar. Jadi biaya produksi per 

unit biasanya lebih tinggi untuk usaha 

kecil, tetapi pada umumnya biaya 

operasional (overhead) biasanya lebih 

rendah. 

4. Keterbatasan varian usaha 

Sebuah perusahaan besar yang 

memiliki banyak sektor usaha dapat saja 

mengalami hambatan di salah satu 

usahanya, tapi mereka tetap kuat. Hal ini 

tidak berlaku bagi usaha kecil yang hanya 

memiliki sedikit produk. Usaha kecil 

sangat rentan jika produk baru mereka 

tidak laku, atau jika salah satu pasarnya 
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terkena resesi, atau jika produk lamanya 

tiba-tiba menjadi ketinggalan zaman. 

5. Rendahnya kredibilitas 

Masyarakat menerima produk 

perusahaan besar karena namanya dikenal 

dan biasanya dipercaya. Usaha Kecil harus 

berjuang untuk membuktikan setiap kali 

menawarkan sebuah produk baru atau 

memasuki pasar baru. Reputasi dan 

keberhasilannya di masa lalu di pasar 

jarang diperhitungkan. 

Faktor faktor yang mengakibatkan 

kekuatan usaha kecil 

1. Motivasi lebih tinggi 
Manajemen kunci dalam usaha 

kecil biasanya terdiri atas pemilik. 

Konsekuensinya bekerja keras, Iebih lama, 

dan memiliki lebih banyak keterlibatan 

personal. Laba dan rugi memiliki lebih 

banyak arti bagi mereka daripada gaji dan 

bonus yang diperoleh para pegawai 

perusahaan besar 

2. Fleksibilitas lebih tinggi 

Sebuah usaha kecil memiliki 

fleksibiltas sebagai keunggulan kompetitif 

utama. Sebuah perusahaan besar tidak 

dapat menutup sebuah pabrik tanpa 

perlawanan dari organisasi buruh, atau 

menaikkan harga tanpa intervensi dari 

pemerintah, namun usaha kecil dapat 

bereaksi rebih cepat terhadap perubahan 

persaingan. Sebuah usaha kecil juga 

memiliki jalur komunikasi yang lebih 

pendek. Lingkup produknya sempit, 

pasarnya terbatas, serta pabrik dan 

gudangnya dekat. Ia dapat dengan cepat 

mencium masalah dan memperbaikinya. 

3. Kurangnya birokrasi 

Para eksekutif perusahaan besar 

seringkali kesulitan memahami gambaran 

besar suatu persoalan. Hal ini 

menyebabkan terjadinya inefisiensi. Dalam 

usaha kecil, seluruh permasalahan dapat 

mudah dimengerti, keputusan dapat cepat 

dibuat dan hasilnya dapat segera diperiksa 

dengan mudah. 

4. Tidak menyolok 

Karena tidak terlalu diperhatikan, 

perusahaan baru dapat mencoba taktik 

penjualan yang baru atau memperkenalkan 

produk tanpa menarik perhatian atau 

perlawanan yang berlebihan. Perusahaan 

besar senantiasa berhadapan dengan 

perang proksi, aksi antitrust, dan peraturan 

pemerintah. Mereka juga kurang fleksibel 

dan sulit melakukan perubahan dan 

restrukturisasi. Perusahaan kecil pada 

umumnya dapat berhasil jika memenuhi 

kriteria seperti berikut ini: 

1. Memenuhi permintaan yang terbatas 

pada suatu wilayah lokal 

2. Memproduksi sesuatu untuk 

permintaan spesifik 

3. Situasi di mana pasar berubah dengan 

cepat 

4. Menargetkan segmen pasar tertentu 

5. Menyediakan layanan perbaikan teknis 

6. Menyediakan layanan pribadi 

7. Menyediakan sentuhan pribadi 

8. Menghindari persaingan langsung 

dengan perusahaan raksasa. 

 

E. USAHA MENENGAH 

 

Usaha   Menengah sebagaimana 

dimaksud  dalam   Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perseorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan usaha kecil atau 

usaha besar dengan  jumlah kekayaan 

bersih  atau  hasil penjualan  tahunan 

sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

Adapun kriteria usaha Menengah menurut

  Undang-Undang  Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara 

lain: 

500 Memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp 500.000.000,00 sampai dengan 

paling banyak Rp 10.000.000.000,00 

tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha. 

501Memiliki hasil penjualan tahunan lebih 

dari Rp 2.500.000.000,00 sampai 
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dengan paling banyak Rp 

50.000.000.000,00 (ket.: nilai nominal 

dapat diubah sesuai dengan 

perkembangan perekonomian yang 

diatur oleh Peraturan Presiden) 

Ciri-ciri usaha menengah, antara lain: 

 Pada umumnya telah memiliki 

manajemen dan organisasi yang lebih 

baik, lebih teratur bahkan lebih 

modern, dengan pembagian tugas yang 

jelas antara lain, bagian keuangan, 

bagian pemasaran dan bagian produksi; 

 Telah melakukan  manajemen 

keuangan dengan menerapkan sistem 

akuntansi dengan teratur, sehingga 

memudahkan untuk auditing dan 

penilaian atau pemeriksaan termasuk 

oleh perbankan; 

 Telah melakukan aturan atau 

pengelolaan dan organisasi 

perburuhan, telah ada Jamsostek, 

pemeliharaan kesehatan dll; 

 Sudah memiliki segala persyaratan 

legalitas antara lain izin tetangga, izin 

usaha, izin tempat, NPWP, upaya 

pengelolaan lingkungan dll; 

Jenis atau macam usaha menengah 

hampir menggarap komoditi dari hampir 

seluruh sektor mungkin hampir secara 

merata, yaitu: 

1. Usaha pertanian, perternakan, 

perkebunan, kehutanan skala  

menengah 

2. Usaha perdagangan (grosir) termasuk 

expor dan impor 

3. Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan 

Kapal Laut), garment dan jasa 

transportasi taxi dan bus antar propinsi 

4. Usaha industri makanan dan minuman, 

elektronik dan logam 

5. Usaha pertambangan batu gunung 

untuk kontruksi dan marmer buatan. 

6. Sasaran dan pembinaan UMKM 

o Meningkatnya jumlah pengusaha 

menengah dan terwujudnya usaha yang 

semakin tangguh dan mandiri sehingga 
pelaku ekonomi tersebut dapat 

berperan dalam  perekonomian 

nasional. 

o eningkatnya daya saing pengusaha 
nasional di pasar dunia. 

o Seimbangnya persebaran investasi 
antar sektor dan antara golongan. 

Dalam mengevaluasi pembinaan UMKM 

1. Dimulai dengan proses peningkatan 

kemampuan mengelola (manajemen) 

dibidang pemasaran, keuangan dan 

personalia. 

2. Meningkatkan kemampuan kegiatan 

operasional. 

3. Kemampuan dalam mengendalikan 

bisnis. 

Apabila UMKM sudah siap untuk 

bersaing terutama dalam perdagangan 

internasional, UMKM harus mampu: 

1. menerima dan mengadaptasi Teknologi 

2. Mampu melaksanakan inovasi 

Apabila UMKM dapat 

mengadaptasi, menguasai dan 

mengembangkan teknologi serta selalu 

menciptakan inovasi, maka hal tersebut 

akan memotivasi UMKM untuk 

mengekspor produknya, maka UMKM 

agar dapat memanfaatkan peluang pasar di 

luar harus dibantu kebijakan pemerintah, 

lembaga-lembaga pemerintah dan non 

pemerintah yang mendukung, fasilitas 

infrastruktur yang memadai, kestabilan 

politik dan penegakan hukum yang adil 

dan bersih. Disamping itu UMKM yang 

memerlukan suatu badan atu lembaga yang 

selalu memerlukan informasi bisnis yang 

akurat dan terus-menerus. Perana BPEN 

sangat strategis untuk membantu dan 

mendorong kegiatan ekspor bagi usaha 

mikro kecil dan menengah (UMKM 

2.4 Kekuatan dan Kelemahan UMKM 

Kekuatan: 
 Kebebasan untuk bertindak. 

 Menyesuaikan kepada kebutuhan 

setempat. 

 Peran serta dalam melakukan 

usaha/tindakan. 

Kelemahan: 

 Modal dalam pengembangan terbatas. 

 Sulit untuk mendapatkan karyawan. 

 Relatif lemah dalam spesialisasi. 

Segala usaha bisnis dijalankan 

dengan azas manfaat, yaitu bisnis harus 
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dapat memberikan manfaat tidak saja 

secara ekonomi dalam bentuk laba usaha, 

tetapi juga kelangsungan usaha. 

Beberapa faktor penentu keberhasilan 

usaha adalah: 

1. Kemampuan mengembangkan dan 

mengimplementasikan rencana 

perusahaan, baik jangka pendek 

maupun panjang 

2. Kapabilitas dan kompetensi 

manajemen. 

3. Perusahaan dapat memenuhi 

kebutuhan modal untuk menjalankan 

usaha. 

Pada umumnya permasalahan yang 

dihadapi oleh usaha mikro kecil, dan 

menengah (UMKM), antara lain meliputi: 

A. Faktor Internal 

1. Modal 
Kurangnya permodalan merupakan 

faktor utama yang diperlukan untuk 

mengembangkan suatu unit usaha. 

Kurangnya permodalan UMKM, oleh 

karena pada umumnya usaha mikro kecil 

dan menengah merupakan usaha 

perorangan atau perusahaan yang sifatnya 

tertutup yang mengandalkan pada modal 

dari si pemilik yang jumlahnya sangat 

terbatas, sedangkan modal pinjaman dari 

bank atau lembaga keuangan lainnya sulit 

diperolah, karena persyaratan secara 

administratif dan teknis yang diminta oleh 

bank tidak dapat dipenuhi. 

2. Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

Manajemen 

Sumber daya manusia merupakan titik 

sentral yang sangat penting untuk maju 

dan berkembang, sebagian besar usaha 

mikro dan usaha kecil tumbuh secara 

tradisional dan merupakan usaha keluarga 

yang turun temurun. Keterbatasan SDM 

usaha mikro dan kecil baik dari segi 

pendidikan formal maupun pengetahuan 

dan keterampilannya sangat berpengaruh 

terhadap manajemen pengelolaan 

usahanya, sehingga usaha tersebut sulit 

untuk berkembang dengan optimal. Di 

samping itu dengan keterbatasan SDM 

nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk 

mengadopsi perkembangan teknologi baru 

untuk meningkatkan daya saing produk 

yang dihasilkannya. 

3. Teknologi 

Lemahnya jaringan usaha dan 

kemampuan penetrasi pasar usaha kecil 

yang pada umumnya merupakan unit  

usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha 

yang sangat terbatas dan kemampuan 

penetrasi pasar yang rendah, oleh karena 

produk yang dihasilkan jumlahnya sangat 

terbatas dan mempunyai kualitas yang 

kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha 

besar yang telah mempunyai jaringan yang 

sudah solid serta didukung dengan 

teknologi yang dapat menjangkau 

internasional dan promosi yang baik. 

Sebagian besar UMKM masih dihadapkan 

pada kendala dalam informasi yang 

terbatas dan kemampuan akses ke sumber 

teknologi. 

B. Faktor Eksternal 

1. Iklim usaha belum sepenuhnya 

kondusif 

Kebijaksanaan pemerintah untuk 

menumbuh kembangkan usaha mikro 

kecil, dan menengah (UMKM), meskipun 

dari tahun ke tahun terus disempurnakan, 

namun dirasakan belum sepenuhnya 

kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih 

terjadinya persaingan yang kurang sehat 

antara pengusaha-pengusaha kecil dan 

pengusaha-pengusaha besar. 

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana 

Usaha 

Kurangnya informasi yang 

berhubungan dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, menyebabkan 

sarana dan prasarana yang mereka miliki 

juga tidak cepat berkembang dan kurang 

mendukung kemajuan usahanya 

sebagaimana yang diharapkan. 

3. Implikasi Otonomi Daerah 

Dengan berlakunya Undang-undang 

no. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi 

Daerah, kewenangan daerah mempunyai 

otonomi untuk mengatur dan mengurus 

masyarakat setempat. Perubahan sistem ini 

akan mengalami implikasi terhadap pelaku 

bisnis kecil dan menengah berupa 

pungutan-pungutan baru yang dikenakan 
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pada usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM). Jika kondisi ini tidak segera 

dibenahi maka akan menurunkan daya 

saing Usaha Mikro Kecil, dan Menengah. 

Di samping itu semangat kedaerahan yang 

berlebihan, kadang menciptakan kondisi 

yang kurang menarik bagi pengusaha luar 

daerah untuk mengembangkan usahanya di 

daerah tersebut. 

4. Implikasi Perdagangan Bebas 

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA 

yang mulai berlaku pada Tahun 2003 dan 

APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas 

terhadap UMKM untuk bersaing dalam 

perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau 

tidak mau UMKM dituntut untuk 

melakukan proses produksi dengan 

produktif dan efisien, serta dapat 

menghasilkan produk yang sesuai dengan 

frekuensi pasar global dengan standar 

kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu 

lingkungan (ISO 14.000) dan isu Hak 

Asasi Manusia. (HAM) serta isu 

ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan 

secara tidak fair oleh Negara maju sebagai 

hambatan (Non Tarif Barrier for Trade). 

Untuk itu maka UMKM perlu 

mempersiapkan agar agar mampu bersaing 

baik secara keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan. 

 

F. Upaya untuk Pengembangan 

UMKM 

Pengembangan UMKM pada 

hakikatnya merupakan tanggung jawab 

bersama antara pemerintah dan 

masyarakat. Dengan mencermati 

permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, 

maka ke depan perlu diupayakan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif 

Pemerintah perlu mengupayakan 

terciptanya iklim yang kondusif antara lain 

dengan mengusahakan ketentraman dan 

keamanan berusaha serta penyederhanaan 

prosedur perizinan  usaha, keringanan 

pajak dan sebagainya. 

2. Bantuan Permodalan Pemerintah 

Bantuan permodalan pemerintah 

perlu   memperluas   skim   kredit khusus 

dengan syarat-syarat yang tidak 

memberatkan bagi UMKM, untuk 

membantu peningkatan permodalannya, 

baik itu melalui sector jasa financial 

formal, sector jasa financial informal, 

skema penjaminan, leasing dana modal 

ventura. Pembiayaan untuk UMKM 

sebaiknya menggunakan Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM) yang ada, 

maupun non bank. Lembaga Keuangan 

Mikro Bank antara lain, BRI unit desa dan 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sampai 

saat ini BRI memiliki sekitar 4.000 unit 

tersebar di seluruh Indonesia. Dari kedua 

LKM ini sudah tercatat sebanyak 8.500 

unit melayani UMKM. Untuk itu perlu 

mendorong pengembangan LKM, yang 

harus dilakukan sekarang ini adalah 

bagaimana mendorong pengembangan 

LKM ini berjalan dengan baik, karena 

selama ini LKM non kpperasi memiliki 

kesulitan dalam legitimasi operasionalnya. 

3. Perlindungan Usaha Jenis-jenis Usaha 

Tertentu 

Perlindungan usaha jenis-jenis usaha 

tertentu, terutama jenis usaha tradisional 

yang merupakan usaha golongan ekonomi 

lemah, harus mendapatkan perlindungan 

dari pemerintah, baik itu melalui undang- 

undang maupun peraturan pemerintah 

yang bermuara kepada saling 

menguntungkan (win-win solution). 

4. Pengembangan Kemitraan 

Pengembangan kemitraan perlu 

dikembangkan, kemitraan yang saling 

membantu antara UMKM, atau antara 

UMKM dengan pengusaha besar di dalam 

negeri maupun luar negeri, untuk 

menghindarkan terjadinya monopoli dalam 

usaha. Di samping itu juga untuk 

memperluas pangsa pasar dan pengelolaan 

bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian 

UMKM akan mempunyai kekuatan dalam 

bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, 

baik dari dalam maupun luar negeri. 

5. Pelatihan Pemerintah 

Pelatihan pemerintah perlu 

meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik 

dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, 

administrasi dan pengetahuan serta 
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keterampilannya dalam pengembangan 

usaha. Di samping itu juga perlu diberi 

kesempatan untuk menerapkan hasil 

pelatihan di lapangan untuk 

mempraktekkan teori melalui 

pengembangan kemitraan rintisan. 

6. Membentuk Lembaga Khusus 

Membentuk lembaga khusus perlu 

dibangun suatu lembaga yang khusus 

bertanggung jawab dalam 

mengkoordinasikan semua kegiatan yang 

berkaitan dengan upaya penumbuh 

kembangan UMKM dan juga berfungsi 

untuk mencari solusi dalam rangka 

mengatasi permasalahan baik internal 

maupun eksternal yang dihadapi oleh 

UMKM. 

 

G. PENUTUP 

 

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah sering disingkat (UMKM), 

UMKM saat ini dianggap sebagai cara 

yang efektif dalam pengentasan 

kemiskinan. UMKM merupakan kelompok 

pelaku ekonomi terbesar dalam 

perekonomian Indonesia dan terbukti 

menjadi katup pengaman perekonomian 

nasional dalam masa krisis, serta menjadi 

dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca 

krisis ekonomi. Selain menjadi sektor 

usaha yang paling besar kontribusinya 

terhadap pembangunan nasional, UMKM 

juga menciptakan peluang kerja yang 

cukup besar bagi tenaga kerja dalam 

negeri, sehingga sangat membantu upaya 

mengurangi pengangguran. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran dengan 

mengguakan model problem based learning terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada 

konsep pencemaran lingkngan. Metode yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan 

subjek 30 orang siswa kelas X IPA 3 SMAN 5 Pandeglang. Parameter yang diukur pada 

ranah kognitif adalah perubahan penguasaan konsep yang diukur melalui pretest dan posttest 

menggunakan instrument 20 butir soal pilihan ganda. Ranah psikomotor diukur secara non 

test melalui pengamatan keterampilan kegiatan percobaan dan pemecahan masalah. Ranah 

afektif diukur melalui pengamatan sikap keterbukaan, ketekunan, kerjasama, disiplin, jujur, 

dan tanggung jawab selama proses  pembelajaran. Hasil penelitian menunjukan rata-rata skor 

pretest 45,1 dan posttest 86,7 dengan selisih 41,6 dan beda nyata dalam uji t berpasangan. 

Tingkat perubahan hasil  belajar siswa berada dalam kategori tinggi (N-gain=0,75). Rata-rata 

nilai sikap 82,5, rata-rata nilai keterampilan 82,6. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 

penggunaan model PBL dalam membelajarkan konsep pencemaran lingkungan sangat tepat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif,  maupun psikomotor. Siswa 

merespon positif.   

Kata kunci: Model problem based learning, hasil belajar, pencemaran lingkungan 
 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa 

secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, ahlak  mulia, 

serta keterampilan yang dimiliki dirinya, 

untuk diterapkan dalam masyarakat bangsa 

dan Negara (Syaripudin, 2007, h. 21). 

Manusia dan pendidikan tidak bisa 

dilepaskan, sebab pendidikan merupakan 

kunci yang berkaitan dengan akal dan 

fikiran manusia. Pendidikan merupakan 

wahana untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumber daya 

manusia, agar mejadi manusia yang 

berkualitas sehingga mampu dan proaktif 

menjawab tantangan zaman yang selalu 

berubah. Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2003 

yang disitir Syaripudin (2007, h. 136) 

menyatakan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban 
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bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan memegang peran yang 

sangat penting terhadap pembentukan 

pribadi sesorang. Oleh karena itu bila 

semakin baik dan terarah pendidikan yang 

dilakukan, maka semakin jelas juga tujuan 

yang ingin dicapai dan pada gilirannya 

akan mendekati kepada suatu kepribadian 

yang sempurna. Sebaliknya semakin 

banyak kesalahan dalam  mendidik 

semakin banyak pula kekeliruan peribadi 

yang dihasilkan (Burdjani,2008). 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan 

suatu permasalahan yang menuntut 

penyelesaian, karena pendidikan 

memegang peranan penting bagi 

kelangsungan hidup manusia. Peningkatan 

mutu pendidikan dari tahun ke tahun selalu 

diupayakan baik pendidikan pada tingkat 

dasar, menengah, dan perguruan tinggi. 

Pembenahan itu dilaksanakan disegala 

bidang, seperti: sarana atau fasilitas, 

kurikulum, maupun kinerja tenaga 

pendidik atau guru. Menurut Syam (1984) 

dalam Syaripudin (2007, h. 22) pendidikan 

berlangsung melalui berbagai macam 

kegiatan, tindakan, dan berbagai peristiwa 

baik yang disengaja maupun yang tidak 

disengaja. Pendidikan  dalam arti sempit 

identik dengan penyekolahan, pengajaran 

formal dengan kondisi-kondisi yang 

terkontrol, sedangkan dalam arti luas 

pendidikan  merupakan segala pengalaman 

dalam belajar yang berlangsung sepanjang 

hayat dan sangat berpengaruh positif 

dalam perkembangan individu. Manusia 

seorang pembelajar, sehingga seluruh 

hidupnya tidak terlepas dari aktivitas 

belajar. 

Menurut Gagne and Berliner 

(1970) dalam Sukmadinata (2009, h. 156) 

belajar dapat didefinisikan sebagai proses 

perubahan prilaku akibat dari pengalaman. 

Perubahan tersebut dapat dilihat dengan 

penguasaan dan penambahan pengetahuan, 

kecakapan, sikap, nialai, motivasi, 

kebisaan, minat, apresiasiasi dan 

sebagainya. Aktivitas belajar dalam 

kehidupan sehari-hari, diselenggarakan 

melalui penyelengaraan pendidikan yang 

memfasilitasi siswa agar dapat 

mengembangkan kemampu an atau potensi 

dasar yang dimilikinya. Potensi dasar dapat 

berupa kecakapan-kecakapan hidup yang 

harus dikembangkan dan dikuasai oleh 

peserta didik untuk dapat hidup 

dimasyarakat dan lingkungannya. Manusia 

dalam kesehariannya dihadapkan pada 

berbagai macam masalah yang menuntut 

penyelesaiannya, sehingga peran 

pendidikan disini untuk menyiapkan 

individu yang mampuh menghadapi 

berbagai masalah dalam masyarakat 

maupun lingkungan serta dapat 

memberikan solusi atas permasalahan 

tersebut. Namun kenyatannya pendidikan 

saat ini masih terisolasi dari kehidupan 

nyata, sehingga  tamatan pendidikan dari 

berbagai jenjang pendidikan dianggap 

kurang siap menghadapi kehidupan nyata. 

Cronchbach (1954) dalam Sukmadinata 

(2009, h. 157) mengemukakan adanya 

unsur utama dalam proses belajar yaitu: (1) 

Tujuan, belajar dimulai karena adanya 

tujuan yang ingin dicapai. (2) Kesiapan, 

untuk dapat melakukan belajar siswa harus 

memiliki kesiapan baik fisik maupun 

psikis. (3) Situasi, belajar berlangsung 

dalam situasi, terlibat tempat, lingkungan, 

dan alat dalam kegiatan belajar. (4) 

Interpretasi, melihat diantara hubungan 

komponen-komponen situasi belajar dan 

menghubungkannya dengan kemungkinan 

pencapaian tujuan. (5) respons, yang 
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berupa usaha atau coba-coba (trial and 

eror) atau usaha yag penuh perhitungan 

dan perencanaan untuk mencapai tujuan. 

Pelajaran Biologi dipandang sulit 

dan sangat membosankan oleh sebagian 

besar siswa sehingga siswa enggan untuk 

mempelajari dan memahami konsep dari 

masalah yang diberikan guru. Banyak 

siswa beranggapan bahwa mata pelajaran 

Biologi merupakan ilmu hafalan sehingga 

sulit untuk dipahami dan berdampak pada 

rendahnya kemampuan peserta didik pada 

aspek kognitif yang terdiri dari 6 aspek 

yakni: mengingat, memahami, 

menerapkan, menganaliis, mengevaluasi 

dan menciptakan. Kenyataannya aspek 

tingkat tinggi seperti analisis, mengolah 

masalah, mengevaluasi belum bisa 

dilatihkan kepada siswa. Siswa masih 

kesulitan dalam menerapkan pengetahuan 

yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. 

Siswa juga belum bisa menyelesaikan 

suatu permasalahan yang didahului dengan 

kegiatan penyelidikan. Padahal sulit 

tidaknya pelajaran tergantung dari pada 

siswa itu sendiri dalam menerima 

pelajaran. Oleh karena itu bagaimana cara 

guru meyakinkan siswa bahwa pelajaran 

Biologi tidak sulit dan membosankan 

seperti yang mereka bayangkan sangatlah 

penting, karena anggapan siswa tersebut 

dapat mempengaruhi proses keberhasilan 

siswa dalam belajar Biologi. Oleh karena 

itu cara penyampaian dalam kegiatan 

belajar mengajar harus diperhatikan, 

seperti model dan metode yang digunakan 

tidak hanya memakai metode ceramah 

yang mengakibatkan kebanyakan siswa 

bosan dan sibuk sendiri (Septiana, 2013). 

Hasil observasi di SMA 5 

Pandeglang menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa pada konsep pencemaran 

lingkungan cenderung rendah. Hal ini 

dapat dilihat dari kenyataan yang 

menunjukkan masih banyaknya siswa yang 

belum mencapai KKM yang sudah 

ditetapkan oleh sekolah, yakni 77. 

Rendahnya pencapaian nilai akhir siswa ini 

menjadi indikasi bahwa pembelajaran yang 

dilakukan selama ini belum efektif. 

Pembelajaran yang dilakukan di sekolah 

ini pada umumnya masih secara 

konvensional. Siswa jarang dilatih untuk 

berfikir kritis, kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir, 

pembelajaran di dalam kelas diarahkan 

kepada kemampuan siswa untuk 

menghafal informasi yang diingatnya itu 

untuk dihubungkan dengan kehidupan 

sehari-hari. Hal ini berdampak ketika siswa 

lulus dari sekolah mereka pintar secara 

teori  akan tetapi miskin dalam aplikasi. 

Pada kegiatan pembelajaran yang mengajar 

terpusat pada guru (teacher centered) 

seperti ini, siswa tidak diberi kesempatan 

untuk belajar mandiri bekerja sama dalam 

kelompok, siswa tidak pernah diberi 

pembelajaran yang diawali dengan 

pemecahan masalah, sehingga siswa tidak 

bisa menyelesaikan suatu permasalahan 

yang didasari dengan penyelidikan. 

Salah satu upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa adalah 

dengan melakukan pembelajaran aktif, 

yang melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran. Salah satu jalannya adalah 

melalui penggunaan model pembelajaran 

Problem-Based Learning. Problem-Based 

Learning (PBL) merupakan proses 

pembelajaran dalam kurikulumnya 

dirancang masalah-masalah yang menuntut 

siswa mendapatkan pengetahuan 

penting,sehingga membuat mereka mahir 

dalam memecahkan masalah dan memiliki 
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strategi belajar sendiri serta memilki 

kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses 

pendekatannya menggunakan pendekatan 

yang sistemik untuk memecahkan masalah 

atau menghadapi tantangan yang nanti 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, 

dalam PBL siswa tidak diharuskan 

menghafal fakta maupun rumus-rumus, 

tetapi strategi yang mendorong siswa 

mengembangkan pengetahuan dibenak 

mereka, sehingga pada akhirnya siswa 

memiliki pengetahuandan pengalaman 

belajar yang lebih bermakna (Amir,2009). 

Berdasarkan latar belakang yang 

dikemukakan maka dilakukan penelitian 

mengenai Penggunaan Model Pembelajaran 

Problem Based Learning untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa pada Kosep Pencemaran 

Lingkungan.   

METODE PENELITIAN  

 Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode quasi-eksperiment,metode 

yang bertujuan untuk menguji pengaruh 

suaru variabel terhadap variabel lain atau 

enguji hubungan sebab akibat antara 

variabel satu dengan variabel lainnya, yaitu 

adana pengontrolan terhadap variabel 

penelitian dan adanya pemberian perlakuan 

terhadap kelompok eksperimen 

(Sukmadinata, 2008:194). Terdapat dua 

variabeldalam penelitian ini  yaitu  

(variabel bebas) Model Problem Based 

Learning dan (variabel terikat) adalah hasil 

belajar siswa. 

INSTRUMEN PENELITIAN  

 Instrument yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes untuk mengukur 

pengetahuan kognitif siswa, sedangkan  

non-tes untuk mengukur sikap, 

keterampilan dan respon siswa. Bentuk 

tesnya adalah  tes awal pre-tes dan tes 

akhir postes diberikan kepada siswa yang 

menjadi kelas penelitian. Soal-soal yang 

diberikan untuk tes awal dan tes akhir 

dibuat sama supaya kemampuan siswa 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan 

dapat terlihat jelas, dan dapat dilihat n-gain 

nya. Jenis penilaian aktivitas siswa dan 

aktivitas guru diukur  pada saat 

pembelajaran berlangsung dengan 

mengguakan lembar observasi, untuk 

mengetahui partisipasi dan respon  siswa 

terhadap model problem based learning, 

peneliti membagikan angket kepada 

masing-masing siswa. Instrument tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrument tes tertulis dibentuk pilihan 

ganda (PG) sebanyak 20 soal untuk 

kognitif, tabel penilaian sikap dan tabel 

penilaian keterampilan yang 

dikembangkan terlebih dahulu. Cara untuk 

mengembangkan instrumen test yaitu 

terlebih dahulu dibuat kisi-kisi pembuatan soal 

yang berfungsi untuk memetakan materi bahan ajar 

yang digunakan untuk penilaian berdasarkan uji 

validitas, reabilitas, tingkat kesukaran, dan daya 

pembeda. 

TEKNIK ANALISIS DATA  

Data yang diperoleh dari hasil 

penelitian dilakuakan dengan cara 

mengumpulkan data menggunakan pretest 

dan posttest, tes ini mencakup aspek 

kognitif. Setelah data pretest dan posttest 

terkumpul, maka dilakukan pengolahan 

data dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengukur keterlaksanaan PBM 

digunakan rumus sebagai berikut:  

2. Untuk kemampuan penguasaan konsep 

diolah dengan:  

a. Pemberian skor pada setiap jawaban 

siswa 

b. Uji normalitas dengan kriteria: jika X2 

hitung < X2 tabel, maka populasi 

berdistribusi normal, dan jika X2 hitung 
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> X 2 tabel maka populasi tidak 

berdistribusi normal. 

3. Setelah dilakukan uji normalitas, data 

pretest dan posttest kemudian 

 dilakukan uji homogenitas. 

Perhitungan uji homogenitas, sebagai 

berikut: 

a. F hitung  

b. F tabel 

4. Uji Hipotesis, menggunakan uji t tidak 

berpasangan untuk mengetahui apakah 

data signnifikan atau tidak signifikan. 

5. Pengolahan data hasil belajar siswa 

melalui analisis gain  

 Setelah diperoleh data hasil 

penelitian diolah secara statistic. Dari data 

pretest dan postet dihitung gain nya, hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar siswa setelah 

diberikan perlakuan. Gain yang diperoleh 

dinormalisasikan dengan cara membagi 

selisih skor pretest dan posttest dengan 

selisih antara skor maksimal yang didapat 

dengan skor pretes.  
 

HASIL PENELITIAN   

 

1. Hasil Belajar Siswa Pada Ranah Kognitif 

Hasil belajar siswa diperoleh setelah 

berakhirnya proses pembelajaran. Setiap 

proses mengajar menghasilkan hasil 

belajar, dapat dikatakan akhir atau puncak 

dari proses belajar. Akhir dari inilah yang 

menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan 

siswa dalam proses belajar mengajar. Hasil 

belajar siswa setelah pembelajaran 

diperoleh dari tes yang dilakukan oleh guru 

yang disebut postest. Posttes merupakan 

tes akhir yang diujikan kepada siswa untuk 

mengetahui sejauh mana siswa dapat 

menerima materi yang telah disampaikan 

oleh guru, dengan membandingkan hasil 

pretest dan posttest,sehingga dapat 

diketahui perkembangan program yang 

kita berikan dalam mencapai tujuan yang 

kita inginkan. Bila hasil pretest sama 

dengan hasil posttest berarti proses belajar 

mengajar belum berhasil. Bila hasil 

posttest jauh lebih rendah dari pada hasil 

pretest berarti kegiatan belajar mengajar 

tidak berhasil, tetapi apabila hasil posttest 

jauh lebih tinggi dari hasil pretest maka 

kegiatan belajar mengajar dikatakan 

berhasil (Sudjana, 2010, h.  14).  

 

Skor Pretest  

Hasil pretest kelas eksperimen pada 

kelas X IPA 3 dengan jumlah siswa 30 

orang diperoleh skor terendah 55, skor 

tertinggi 65 dan rata-rata sebesar 45,1. 

Data yang telah diperoleh dari hasil pretest 

akan diolah, tujuan menguji normalitas ini 

adalah untuk mengetahui apakan nilai 

pretest t ersebut berdistribusi normal atau 

tidak. 

hasil uji normalitas pretest dari daftar tabel 

distribusi frekuensi pretest dapat dilihat 

bahwa interval kelas adalah 6 sehingga 

untuk distribusi Chi-kuadrat diambil db 

=6-3=3. Dari tabel Chi-kuadrat dengan 

taraf kepercayaan 95% diperoleh X2
tabel 

(0,05)= 7,81. Ternyata data hasil pretest 

X2
hitung < X2

tabel yaitu 3,3<7,81 maka 

distribusi normal. Dapat disimpulkan 

bahwa perhitungan data hasil  pretest pada 

konsep pencemaran lingkungan dengan 

menggunakan  model pembelajaran  

problem  based learning (PBL) berdistribusi 

normal.  

Sekor Posttest 

Hasil posttest kelas eksperimen 

pada kelas X IPA 3 dengan jumlah siswa 

30 orang diperoleh skor terendah 75, skor 

tertinggi 95 dan rata-rata sebesar 86,7. 

Hasil uji normalitas posttest dari daftar 

tabel distribusi frekuensi posttest dapat 
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dilihat bahwa interval kelas adalah 6 

sehingga untuk distribusi Chi-kuadrat 

diambil db =6-3=3. Dari tabel Chi-kuadrat 

dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh 

X2
tabel (0,05)= 7,81. Ternyata data hasil 

posttest adalah 6 dari tabel Chi-kuadrat 

dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh 

X2
tabel (0,05)=7,81. Ternyata data hasil 

posttest X2
hitung < X2

tabel yaitu 5,01< 7,81 

maka distribusi normal. Dapat disimpulkan 

bahwa perhitungan data hasil posttest pada 

konsep pencemaran lingkungan dengan 

menggunakan model pembelajaran 

problem based learning (PBL) 

berdistribusi normal. 

Selisih Posttest, Pretest dan Gain 

 Selisih hasil pretest, posttest, dan 

Gain diperoleh dari data pretes (tes awal 

sebelum diberi perlakuan) dan postes (tes 

akhir sesudah diberi perlakuan) 

menunjukkan bahwa hasil perolehan nilai 

pretest, sebelum diberikan perlakuan 45,1 

dengan nilai terendah 25 dan nilai tertinggi 

65 dari 30 siswa, setelah diberikan 

perlakuan rata-rata nilai posttest menjadi 

86,7 dengan nilai terendah 75 dan tertinggi 

95 dari 30 siswa. Dari data pretest dan 

posttest tersebut terdapat Gain 

(peningkatan) sebesar 42,3 dari 30 siswa, 

itu artinya penggunaan model 

pembelajaran problem based learning 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada konsep pencemaran lingkungan. 

Perbandingan rata-rata skor pretest dan 

posttest siswa yang menggambarkan 

peningkatan penguasaan konsep siswa 

menggunakan model problem based 

learning dapat dilihat sebagai berikut:  

1) Hasil Uji Homogenitas  

 Setelah mengetahu bahwa pretest 

dan posttes normal maka selanjutnya 

dilakukan uji homogenitas dengan 

menggunakan uji F, dapat dikatakan 

homogen apabila Fhitung < Ftabel. Hasil uji 

homogenitas pretest dan posttest dengan 

varians (F) =1,29. Homogenitas yaitu 

membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel 

berdasarkan  nilai df pada taraf  

kepercayaan 99% diperoleh Fhitung =1,29 

dan Ftabel 1,89, karena Fhitung < Ftabel yaitu 

1,29< 1,89 maka kedua variansi (pretest 

dan posttest) adalah homogen. 

2) Uji Hipotesis 

Uji hipotesis pada data pretest dan 

posttest menggunakan uji t berpasangan, 

apabila di sini kedua data tersebut 

homogen dan berdistribusi normal. 

Diperoleh bahwa db (n-1) = 29. Untuk 

membandingkan nilai Thitung dengan Ttabel  

dengan tingkat kepercayaan yang dipilih 

yaitu 99% (0,01) diperole Ttabel (0,05)= 2,35. 

Ternyata data hasil pretest Thitung > Ttabel 

yaitu 16,31>2,35 maka dapat disimpulkan 

bahwa H1 diterima atau dengan kata lain 

Ho ditolak, artinya terdapat peningkatan 

hasil belajar Biologi yang signifikan pada 

ranah kognitif setelah diterapkan model 

pembelajaran problem based learning. 

3) Tingkat Perubahan N-gain 

Data N-gain diketahui setelah 

perolehan nilai pretest dan posttest pada 

kelompok eksperimen, kemudian 

dilakukan analisis N-gain (nilai 

peningkatan). Data N-gain diperoleh dari 

selisih nilai posttest dan nilai pretes siswa. 

Setelah menghitung nilai pretes dan 

posttets, maka dilakukan pengolahan data 

untuk mengukur peningkatan kemampuan 

kognitif siswa terhadap konsep 

pencemaran lingkungan dengan  

menggunakan  model pembelajaran 

problem based Learning. Hasil Indeks N-

gain pada kelompok eksperimen  

didapatkan nilai N-gain sebesar 0,75 
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dengan kriteria tinggi. Hal ini menjadi 

indikasi bahwa penggunaan model 

pembelajaran problem based leanring pada 

konsep pencemaran lingkungan secara 

signifikan dapat lebih efektif untuk 

meningkatkan pemahaman konsep siswa 

dalam hal menginterpretasi, menjelaskan, 

dan menyimpulkan. Melalui proses 

pemecahan masalah, siswa lebih mudah 

mengkontruksi pengetahuan, menggali ide-

ide yang berkaitan dengan konsep-konsep 

esensial, sehingga ide-ide yang muncul 

dapat dikembangkan. Hal ini disebabkan 

karena dengan pengetahuan yang dimiliki, 

membimbing siswa menyusun lingkungan 

belajar dan memilih strategi yang tepat, 

siswa menjadi lebih percaya diri, disiplin, 

tanggung jawab, jujur, tekun, dan menjadii 

pembelajar yang mandiri, dengan 

penyajian masalah maka rancangan 

pemecahan masalah dan tahapannya 

membantu siswa mengembangkan 

rangkaian hubungan kognitif sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan 

menyadari bahwa disaat mereka 

menghadapi masalah akan mencoba 

mencari jalan keluar sendiri. 

2. Hasil Belajar Siswa Pada Ranah Psikomotor  

Pengukuran aspek psikomotor 

menggunakan  lembar observasi yang 

dinilai langsung oleh guru terhadap siswa 

yang sedang memperlihatkan 

keterampilan-keterampilan yang menjadi 

hasil proses belajar. Untuk setiap tindakan 

yang akan dinilai berupa angka dari skala 1 

sampai 5. Berdasarkan hasil pengamatan 

diketahui bahwa keterampilan psikomotor 

siswa selama proses pembelajaran pada 

konsep pencemaran lingkungan dengan 

menggunakan model problem based 

Learning menujukkan adanya 

keterampilan dan aktifitas siswa selama 

proses pembelajaran. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil penilaian psikomotor siswa 

rata-rata 82,5 memiliki kriteria baik. 

3. Hasil Belajar Siswa Pada Ranah 

Afektif  

Data hasil belajar afektif diperoleh 

selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Data ini diambil dengan 

menggunakan format penilaian ranah 

afektif dilakukan terhadap enam aspek 

penilaian yang disesuaikan  dengan  materi 

dan kemampuan belajar siswa, dari hasil 

penelitian diperoleh hasil belajar ranah 

afektif siswa yang memiliki aspek 

keterbukaan 12,5%, ketekunan belajar 

siswa mencapai 13,5%, sedangkan aspek 

kerja sama mencapai 14%, aspek 

kedisiplinan 14,8%, aspek kejujuran 

mencapai 14,2%, dan aspek tanggung 

jawab 13,4%. Rata-rata keenam aspek 

tersebut mecapai 82,6 itu artinya skala 

sikap yang diamati memiliki kriteria 

baik.Skala sikap berdasarkan hasil 

penilaian afektif siswa menunjukan adanya 

antusias selama proses pembelajaran. 
 

Gambar Grafik penilaian sikap siswa (Ranah 

Afektif) 

 

4. Respons Siswa Selama Pembelajaran 

Respon siswa terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model 

problem based learning diperoleh dengan 
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angket yang dibagikan kepada siswa 

setelah proses pembelajaran berakhir.  

Berdasarkan hasil angket respon siswa 

dalam pembelajaran menggunakan model 

problem based learning memperoleh rata-

rata 82,5 dengan kriteria baik, hal tersebut 

dikarenakan siswa menyukai pembelajaran  

menggunakan model problem based 

learning, sehingga siswa aktif dalam 

proses pembelajaran dan  hasil belajar  

menjadi meningkat. 

5. Aktifitas Guru Selama Pembelajaran  

Data hasil penelitian lembar 

pengamatan ini digunakan untuk menilai 

kompetensi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Dilihat dari penghitungan 

data pada aktivitas guru memiliki  rata-rata 

yang cukup tinggi yaitu 92,5 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru 

selama pembelajaran  memiliki  kriteria 

Sangat baik. Keterlaksanaan  pembelajaran  

menjadi lebih efektif, hal ini dikarenakan 

motivasi  belajar  siswa semakin 

meningkat dan siswa aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

pengujian hipotesis, maka kesimpulan 

yang dapat diambil dari penelitian 

mengenai pengaruh penggunaan model 

pembelajaran problem based learning 

terhadap hasil belajar siswa kelas X  di 

SMA 5 Pandeglang di smester 2 adalah:  

1. Penggunaan model pembelajaran 

problem based learning (PBL) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada 

konsep pencemaran lingkungan, 

dengan rata-rata skor pretest sebesar 

45,1, skor posttest  86,7, selisih pretest 

dan posttest sebesar 41,6 dan kriteria 

tingkat peningkatan tinggi (N-

gain=0,7). 

2. Partisipasi  belajar siswa selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran problem based 

learning sangat tinggi dengan 

menunjukkan keaktifan, keterbukaan, 

disiplin, tanggung jawab, jujur dan 

kerjasama yang baik. 

3. Respon siswa terhadap pembelajaran 

Biologi dengan menggunakan model 

problem based learning sangat positif, 

dengan tingkat persetujuan tinggi pada 

respon siwa  yang menyatakan bahwa 

pembelajaran  menggunakan model 

problem based learning dapat 

meningkatkan minat belajar siswa, 

menantang dalam memahami materi 

pelajaran, meningkatkan pemahaman 

konsep, pembelajaran menjadi lebih 

aktif, sehingga respon siswa terhadap 

proses proses pembelajaran tersebut 

sangat baik.  

4. Aktivitas guru selama pembelajaran 

menggunakan model problem based 

learning menunjukkan hasil yang baik 

dengan meningkatkan efektifitas proses 

pembelajaran sehingga siswa menjadi 

lebih aktif dan ikut berpartisipasi 

langsung dalam pembelajaran yang 

dilaksanakan. 

Saran   

Berdasarkan hasil penelitian yang 

tergambar dari bab sebelumnya, terdapat 

beberapa saran menyangkut penelitian 

yang telah penulis lakukan adalah:  

1. Pembelajaran menggunakan model 

Problem based learning dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternatif 

model bagi para guru untuk melakukan 

proses pembelajaran di kelas, sehingga 

hasil belajar Biologi siswa dapat lebih 

baik. 
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2. Model pembelajaran Problem based 

learning dapat dijadikan sebagai salah 

satu solusi bagi para guru yang masih 

enggan melakukan pembelajaran 

dengan menggunakan model 

pembelajaran yang aktif, kreatif dan 

inovatif di dalam kelas. 
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Abstrak. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, pendidik dituntut mampu 
dan mau memberikan berbagai rangsang sesuai dengan potensi kecerdasan anak, Penggunaan 
media dan metode dalam pembelajaran matematika anak usia dini khususnya dalam berhitung 
bertujuan mengembangkan pemahaman anak pada konsep bilangan. Realita menunjukan bahwa 
pembelajaran di RA Al-Hikmah Cibeuruem seringkali kurang menarik bagi anak, sehingga 
motivasi dan antusias belajar anak tidak muncul. Oleh karena itu hal ini mendorong bagi Peneliti 
untuk melakukan penelitian di RA Al-Hikmah Cibeureum, dengan rumusan masalah (1). 
Bagaimana  meningkatkan kemampuan berhitung pada anak kelompok B RA Al-hikmah 
Cibeureum? (2) Bagaimana permainan balok angka dapat meningkatkan kemampuan berhitung 
pada anak kelompok B RA Al-Hikmah Cibeureum? 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung menggunakan media 
balok Angka pada anak kelompok B RA Al-Hikmah Cibeureum Tahun Ajaran 2019/2020. 
Penelitian ini dilakukan di RA Al-hikmah Cibeureum yang berlokasi di Kampung Cibeureum 
RT.002 RW.002 Desa Cibeuruem Kecamatan Banjar kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. 
Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020 pada bulan Oktober–
November 2019. Subjek penelitian ini adalah anak Kelompok B RA Al-Hikmah Cibeureum yang 
berjumlah 15 orang. Objek penelitian ini yaitu kemampuan berhitung 1-20. Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas  menggunakan model penelitian Hopkins... Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi. Dokumentasi, wawancara dan Tes, Instrumen 
penelitian yang digunakan berupa instrumen observasi yang berbentuk checklist. Teknik analisis 
data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung 2 siklus. Tahapan dari setiap siklus adalah ; 
Perencanaan (planning), Tindakan (acting), Pengamatan (Observing), dan Refleksi (reflecting). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berhitung pada anak dapat ditingkatkan 
menggunakan media balok angka. Pada pra tindakan sampai Siklus I kemampuan berhitung 
mengalami peningkatan sebesar 31%, dan pada Siklus I sampai Siklus II mengalami peningkatan 
sebesar 20%.  
 
Kata kunci : Kemampuan berhitung, Permainan balok angka, anak kelompok B RA Al-
Hikmah Cibeureum  
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PENDAHULUAN 
Pendidikan Anak usia dini adalah 

Pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak 
usia Dini. Di Indonesia, PAUD ditujukan 
untuk anak usia 0 hingga 6 tahun. Dibawah 
Lembaga Pendidikan, PAUD ditujukan 
anak-anak di Taman Penitipan Anak (TPA), 
Kelompok Bermain (KB ) atau play group, 
dan taman kanak-kanak (TK). PAUD 
bertujuan untuk mengembangkan Potensi 
sejak dini sehingga anak berkembang secara 
wajar. Oleh karena itu, pendidik dituntut 
mampu dan mau memberikan berbagai 
rangsang sesuai dengan potensi kecerdasan 
anak. Rangsang didasarkan pada keyakinan 
bahwa setiap anak memiliki berbagai 
kecerdasan yang perkembangannya 
mensyaratkan stimulasi atau rangsang yang 
sesuai. (Takdirotun Musfiroh, 2011 : I ) 

Dalam pedoman pembelajaran bidang 
pengembangan kognitif di Taman Kanak-
Kanak (Depdiknas, 2007) disebutkan bahwa 
pengembangan kognitif adalah suatu proses 
berfikir berupa kemampuan untuk 
menghubungkan, menilai dan 
mempertimbangkan sesuatu. Dapat juga 
dimaknai sebagai kemampuan untuk 
memecahkan masalah atau untuk mencipta  
karya  yang dihargai  dalam  suatu  
kebudayaan. Salah satu aspek dalam 
pengembangan kognitif ini adalah 
pengembangan pembelajaran matematika. 
Istilah-istilah yang dikenal diantaranya 
pengembangan kognitif, daya pikir atau ada 
juga yang menyebutnya sebagai 
pengembangan kecerdasan logika-
matematika. Berhitung merupakan bagian 
dari matematika, yang sangat diperlukan 
dalam kehidupan sehari-hari, terutama 
konsep bilangan yang merupakan juga dasar 
bagi pengembangan kemampuan 
matematika maupun kesiapan untuk 
mengikuti pendidikan dasar (Depdiknas, 
2007). 

Permainan berhitung merupakan 
bagian dari matematika, sedangkan 

permainan matematika merupakan salah satu 
kegiatan belajar yang mampu 
mengembangkan kemampuan dasar 
matematika anak seperti kemampuan 
melihat, membedakan, meramalkan, 
memisahkan dan mengenal konsep angka, 
selain itu juga mampu meningkatkan 
kemampuan anak dalam memecahkan 
masalah. 

 
KAJIAN TEORI 
a. Kemampuan Berhitung 

Memberi bekal kemampuan berhitung 
pada anak sejak dini untuk membekali 
kehidupan anak di masa yang akan datang di 
rasa sangat penting. Istilah kemampuan 
dapat didefinisikan dalam berbagai arti, 
salah satunya menurut Munandar (Ahmad 
Susanto, 2011:97), “kemampuan merupakan 
daya untuk melakukan suatu tindakan 
sebagai hasil dari pembawaan dan latihan”.  

Senada dengan Munandar, Robin 
(Ahmad Susanto, 2011:97) menyatakan 
bahwa kemampuan merupakan suatu 
kapasitas berbagai tugas dalam suatu 
pekerjaan tertentu. Dengan demikian, 
kemampuan adalah potensi atau 
kesanggupan seseorang yang merupakan 
bawaan dari lahir dimana potensi atau 
kesanggupan ini dihasilkan dari pembawaan 
dan juga latihan yang mendukung seseorang 
untuk menyelesaikan tugasnya. 

(Hasan Alwi, 2003:145)  menyatakan 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
kemampuan bearasal dari kata mampu yang 
berarti bisa atau dapat, kemudian mendapat 
awalan ke- dan akhiran an, yang selanjutnya 
menjadi kata. Kemampuan mempunyai arti 
menguasai berasal dari nomina yang 
sifatnya manasuka.   
Hasan Alwi (2003:140) berpendapat bahwa 
berhitung berasal dari kata hitung yang 
mempunyai makna keadaan, setelah 
mendapat awalan ber- akan berubah menjadi 
makna yang menunjukkan suatu kegiatan 
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menghitung (menjumlahkan, mengurangi, 
membagi, mengalikan dan sebagainya)´  

Nyimas Aisyah (2007:6-5) menyatakan 
bahwa kemampuan berhitung dalam 
pengertian yang luas, merupakan salah satu 
kemampuan yang penting dalam kehidupan 
sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa dalam 
semua aktivitas kehidupan manusia 
memerlukan kemampuan ini.  Sedangkan 
menurut Peterson menyarankan bahwa, 
untuk memberikan penekanan pada makna 
dan pemahaman tersebut serta untuk 
mengembangkan kemampuan berpikir 
dengan tingkat yang lebih tinggi, maka 
pemecahan masalah dalam matematika tidak 
hanya merupakan bagian yang terintegrasi 
dalam pembelajaran, melainkan harus 
menjadi dasar atau inti dari kegiatan.  
b. Permainan   Balok Angka 

Permainan merupakan alat bagi anak 
untuk menjelajahi dunianya, dari yang tidak 
dikenali sampai pada yang diketahui, dan 
dari yang tidak dapat diperbuatnya sampai 
mampu melakukannya. Bermain bagi anak 
memiliki nilai dan ciri yang penting dalam 
kemajuan perkembangan kehidupan sehari-
hari. Pada permulaan setiap pengalaman 
bermain memiliki resiko. Ada resiko bagi 
anak untuk belajar misalnya naik sepeda 
sendiri, belajar meloncat. Unsur lain adalah 
pengulangan.   

Anak mengkonsolidasikan 
ketrampilannya yang harus diwujudkannya 
dalam berbagai permainan dengan nuansa 
yang berbeda. Dengan cara ini anak 
memperoleh pengalaman tambahan untuk 
melakukan aktivitas lain. Melalui permainan 
anak dapat menyatakan kebutuhannya tanpa 
dihukum atau terkena teguran misalnya 
bermain boneka diumpamakan sebagai adik 
yang sesungguhnya (Semiawan, 2002: 21).   

Berkaitan dengan permainan 
Pellegrini dan Saracho, 1991 (dalam Wood, 
1996:3) permainan memiliki sifat sebagai 
berikut: (1) Permaianan dimotivasi secara 
personal, karena memberi rasa kepuasan. (2) 

pemain lebih asyik dengan aktivitas 
permainan (sifatnya spontan) ketimbang 
pada tujuannya. (3) Aktivitas permainan 
dapat bersifat nonliteral. (4) Permainan 
bersifat bebas dari aturan-aturan yang 
dipaksakan dari luar, dan aturan-aturan yang 
ada dapat dimotivasi oleh para pemainnya. 
(5) Permainan memerlukan keterlibatan aktif 
dari pihak pemainnya.  

Menurut Framberg (dalam Berky, 
1995) permainan merupakan aktivitas yang 
bersifat simbolik, yang menghadirkan 
kembali realitas dalam bentuk pengandaian 
misalnya, bagaimana jika, atau apakah jika 
yang penuh makna. Dalam hal ini permainan 
dapat menghubungkan pengalaman-
pengalaman menyenangkan atau 
mengasyikkan, bahkan ketika siswa terlibat 
dalam permainan secara serius dan 
menegangkan sifat sukarela dan motivasi 
datang dari dalam diri siswa sendiri secara 
spontan. Menurut Hidayat (1980:5) 
permainan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
(1) adanya seperangkat peraturan yang 
eksplisit yang mesti diindahkan oleh para 
pemain, (2) adanya tujuan yang harus 
dicapai pemain atau tugas yang mesti 
dilaksanakan. 

Tujuan permainan yaitu 
(Soetjiningsih, 1995) : Mengembangkan 
kemampuan menyamakan dan membedakan, 
mengembangkan kemampuan berbahasa, 
mengembangkan pengertian tentang 
berhitung, menambah, mengurangi, 
merangsang daya imajinasi dengan berbagai 
cara bermain pura-pura (Sandiwara), 
membedakan benda dengan perabaan, 
menumbuhkan sportivitas, mengembangkan 
kepercayaan diri, mengembangkan 
sosialisasi atau bergaul dengan anak dan 
orang dirumahnya.  

Konsep bermain balok pertama kali 
dikembangkan oleh Caroline Pratt,1890. 
Dengan keahliannya mengolah kayu, 
Caroline menciptakan pendekatan belajar 
melalui balok. Dengan bantuan balok anak 
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menggunakan seluruh kekuatan mentalnya, 
menemukan hal-hal yang 
berhubungan/berkaitan dan membuat 
kesimpulan-kesimpulannya, ia belajar untuk 
berpikir.   

Balok-balok angka merupakan salah 
satu media visual yang terbuat dari kayu 
mempunyai bentuk yang dapat dilihat dan 
dapat digunakan untuk mengembangkan 
kemampuan kognitif anak usia dini. Balok-
balok angka merupakan media yang 
diciptakan oleh Montessori pada tahun 1909 
(Hainstock, 1909:90). Media ini terbuat dari 
kayu berbentuk persegi panjang terdiri dari 
10 unit balok dengan warna merah dan biru. 
Setiap segmen warna merah dan biru 
mewakili jumlah 1 balok. Balok pertama 
yang mempunyai ukuran terpendek adalah 
merah. Balok kedua adalah duakali ukuran 
balok yang pertama dengan setengah balok 
berwarna merah dan setengahnya berwarna 
biru. Balok ketiga adalah tiga kali ukuran 
pertama dan dibagi menjadi tiga bagian, 
yang pertama berwarna merah, biru dan 
merah. Semua batang lainnya dibagi dengan 
cara yang sama denganwarna merah dan 
biru. Bagian pertama selalu berwarna merah. 
Begitu seterusnya sampai pada balok nomor 
10.   

Sedangkan angka-angka pada balok 
juga terbuat dari kayu yang terdiri dari 
angka 1 sampai 10. Setiap angka berwarna 
hitam (Hainstock, 1999:95). Balok-balok 
angka merupakan media yang diciptakan 
Montessori (1909) yang pada waktu itu 
untuk pembelajaran sensoris anak. Menurut 
Montessori (dalam Hainstock, 1999:95) 
latihan sensoris sangat penting dalam 
mempelajari dasar-dasar aritmatika. Pada 
tahun-tahun awal seorang anak mempunyai 
masa sensitif sehingga dibutuhkan stimulus-
stimulus untuk mengembangkannya. Prinsip 
dari metode yang digunakan  adalah 
kekonkretan dan latihan hidup praktis.  

Menurut Bredekamp & Copple anak 
usia 5-6 tahun dapat memilih balok 

berdasarkan warna, bentuk dan ukuran, anak 
dapat menyusun balok berdasarkan urutan 
paling kecil hingga paling besar atau 
bedasarkan urutan angka terkecil hingga 
angka terbesar.  

Menurut (Shopian,1995:393) anak-
anak usia lima tahun mengembangkan 
pengertian lebih baik tentang bilangan dan 
nama bilangan. Mereka ingin menghitung 
keping coklat pada eskrim dan terarik untuk 
menulis angka bilangan dan mempelajari 
bilangan. Berdasarkan teori diatas dapat 
disimpulkan bahwa balok-balok bukan 
hanya alat untuk bermain tetapi lebih dari 
itu, yaitu sebagai filosifi belajar dengan 
bermain balok sebagai alatnya. Anak belajar 
tentang geometri seperti eksplorasi berbagai 
ukuran (besar-kecil, panjang-pendek) dan 
bentuk-bentuk tiga dimensi.  

Proses ini terjadi saat anak bermain 
balok dengan berbagai ukuran. Merujuk 
potensi yang di munculkan dalam permainan 
balok diantaranya mengandung unsur 
pengukuran, ketepatan dan perencanaan 
maka secara langsung maupun tidak 
langsung permainan balok dapat mendukung 
kecerdasan logika matematika anak.  

Penggolongan atau  klasifikasi 
mengelompokan benda-benda yang serupa 
atau memiliki kesamaan adalah salah satu 
proses yang penting untuk mengembangkan 
konsep bilangan. Menurut Ginsburg & 
Seo,1999 supaya anak usia 5-6 tahun 
mampu menggolongkan atau menyortir 
benda-benda mereka harus mengembangkan 
pengertian tentang saling memiliki 
kesamaan,keserupaan dan perbedaan  

Menurut Southern & Pasnak,1997 
menyusun atau menata adalah tingkat lebih 
tinggi dari perbandingan, kemampuan untuk 
membuat barisan atau menyusun, sering 
mengikuti perkembangan anak-anak untuk 
melestarikan dan menggolongkan. 

Dari pengertian diatas dapat 
disimpulkan bahwa permainan dengan 
menggunakan balok angka dapat membantu 
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anak untuk mengidentifikasikan angka 
sesuai jumlah benda yang mereka hitung.   
c. Anak Usia Dini 

Menurut National Association for the 
Education Young Children (NAEYC) Anak 
usia dini atau “early childhood” merupakan 
anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Masa 
proses tersebut merupakan proses 
pertumbuhan dan perkembangan dalam 
berbagai aspek dalam rentang kehidupan 
manusia. Proses pembelajaran pada anak 
harus memerhatikan karakteristik yang 
dimiliki dalam tahap perkembangan anak 
(Ahmad Susanto, 2017:1). 

Menurut Bachrudin Musthafa (2002:35), 
anak usia dini merupakan anak yang berada 
pada rentang usia antara 1-5 tahun. 
Pengertian ini didasarkan pada batasan pada 
psikologi perkembangan yang meliputi bayi 
berusia 0-1 tahun, usia dini berusia 1-5 
tahun, masa kanak-kanak ahir berusia 6-12 
tahun. 

Lebih lanjut, bredekamp ( 1992:6), 
membagi kelompok anak usia dini menjadi 
tiga bagian, yaitu kelompok usia bayi hingga 
dua tahun, kelompok usia tiga hingga lima 
tahun, dan kelompok enam hingga usia 
delapan tahun, pembagian kelompok 
tersebut dapat memengaruhi kebijakan 
penerapan kurikulum dalam pendidikan dan 
pengasuhan anak.  

Dari beberapa pendapat diatas dapat 
disimpulkan bahwa periode anak usia dini 
dalam perjalanan kehidupan manusia 
merupakan periode penting bagi 
pertumbuhan otak, intelegensi, kepribadian, 
memori, dan aspek perkembangan yang 
lainnya. Artinya terhambatnya pertumbuhan 
dan perkembangan pada masa ini maka 
dapat mengakibatkan terhambatnya pada 
masa-masa selanjutnya. 

 
METODE  PENELITIAN 

Penelitian ini untuk mengembangkan 
kognitif anak yaitu Peningkatan kemampuan 
berhitung melalui permainan balok angka 

pada anak usia 5-6 tahun di RA Al-hikmah 
Cibeureum. Penelitian ini  memiliki peranan 
yang sangat penting untuk meningkatkan 
mutu pembelajaran apabila 
diimplementasikan dengan baik dan benar.  

Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas (PTK) atau Classroom Action 
Research yang mana penelitian yang 
dilakukan pada sebuah kelas untuk 
mengetahui akibat tindakan yang diterapkan 
pada suatu subyek penelitian di kelas 
tersebut.  

Dengan demikaian Penelitian 
Tindakan Kelas adalah suatu penelitian yang 
mencermati sebuah kegiatan belajar yang 
diberikan tindakan, yang secara sengaja 
dimunculkan dalam sebuah kelas, yang 
bertujuan memecahkan masalah atau 
meningkatkan mutu pembelajaran di kelas 
tersebut.  

Secara lebih luas penelitian tindakan 
diartikan sebagai penelitian yang 
berorientasi pada penerapan tindakan 
dengan tujuan peningkatan mutu atau 
pemecahan masalah pada sekelompok 
subyek yang diteliti dan mengamati tingkat 
keberhasilan atau akibat tindakannya, 
kemudian diberikan tindakan lanjutan yang 
bersifat penyempurnaan tindakan atau 
penyesuaian dengan kondisi dan situasi 
sehingga diperoleh hasil lebih baik. 
Tindakan yang secara sengaja diberikan 
tersebut diberikan oleh guru atau 
berdasarkan arahan guru yang kemudian 
dilakukan oleh siswa. Konteks pekerjaan 
guru maka penelitian tindakan yang 
dilakukannya disebut Penelitian Tindakan 
Kelas. 

Suharsimi, Suhardjono, dan Supardi 
menjelaskan PTK dengan memisahkan kata-
kata yang tergabung di dalamnya, yaitu : 
Penelitian + Tindakan + Kelas, dengan 
paparan sebagai berikut.  

1. Penelitian , menunjuk pada kegiatan 
mencermati suatu objek, dengan 
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menggunakan cara dan aturan 
metodologi tertentu untuk 
memperoleh data atau informasi 
yang bermanfaat dalam 
meningkatkan mutu suatu hal yang 
menarik minat dan penting bagi 
peneliti.  

2. Tindakan, menunjuk pada suatu 
gerak kegiatan yang sengaja 
dilakukan dengan tujuan tertentu. 
Dalam penelitian berbentuk 
rangkaian siklus kegiatan untuk 
peserta didik.  

3. Kelas, dalam hal ini tindak terkait 
pada pengertian ruang kelas, tetapi 
dalam pengertian yang lebih spesifik. 
Seperti yang sudah lama dikenal 
dalam bidang pendidikan dan 
pengajaran. Yang dimaksud dengan 
istilah kelas adalah sekelompok 
peserta didik dalam waktu sama, 
menerima pelajaran yang sama dari 
guru yang sama pula.  
Jadi dari beberapa pendapat diatas 

dapat di pahami bahwa Penelitian Tindakan 
Kelas adalah suatu upaya untuk 
memecahkan permasalahan nyata yang 
terjadi di kelas dan meningkatkan kegiatan 
nyata guru dalam kegiatan pengembangan 
profesinya.  
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

Penggunaan media balok angka 
dalam meningkatkan kemampuan berhitung 
anak didik  kelompok B RA Al-Hikmah 
Cibeureum dilakukan dalam dua siklus. 
Perkembangan anak didik dalam 
pembelajaran berhitung dapat dilihat pada 
tabel hasil penelitian siklus I dan II  berikut 
ini:   
Tabel 4.6 Data hasil pengamatan 
kemampuan anak didik dalam 
pembelajaran berhitung menggunakan 
media balok angka Kondisi awal, siklus I, 
dan siklus II :  

 
Keterangan : 
Nilai 4  = Berkembang sangat baik (BSB) 
Nilai 3  = Berkembang sesuai harapan 
(BSH) 
Nilai 2  = Mulai Berkembang (MB) 
Nilai 1  = Belum Berkembang (BB) 
Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui 
bahwa : 
1. Pemahaman bilangan  
           Dalam pembelajaran berhitung 
sebelum diberikan tindakan atau pada 
kondisi awal kemampuan anak dalam 
konsep pemahaman bilangan rata-rata ada 
40% atau sekitar 5-6 anak yang berkembang 
sangat baik, pada siklus I kemampuan anak 
meningkat menjadi 66% atau sekitar 10-11 
anak. Pada siklus II anak sudah mengunakan 
media balok angka dalam permainan. 
Sebagian besar karena sudah lebih setengah 
anak didik RA Al-Hikmah Cibeureum 
dalam memahami konsep bilangan. 
Berikutnya anak lebih antusias saat bermain 
karena media balok angka yang digunakan 
lebih bervariatif bentuknya sehingga 
merangsang anak untuk lebih bersemangat 
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untuk bermain. Pada siklus II ini 
kemampuan anak dalam memahami konsep 
bilangan meningkat menjadi 86% atau 12-13 
anak. Dengan menggunakan media balok 
angka anak tidak hanya melakukan kegiatan 
berhitung saja namun mereka dapat 
mengembangkan imajinasinya. Dengan 
bantuan balok anak menggunakan seluruh 
kekuatan mentalnya, menemuka hal-hal 
yang berhubungan/berkaitan dan membuat 
kesimpulan-kesimpulannya, ia belajar untuk 
berpikir.  
2.Perbandingan  
         Pada kondisi awal kemampuan anak 
didik dalam memahami konsep 
perbandingan  rata-rata 37% atau 4-5 anak 
yang muncul tanpa bantuan. Dan pada siklus 
I meningkat 66% atau 10-11 anak, dan pada 
siklus II meningkat lagi menjadi 86% atau 
12-13 anak.  
3.Analisis dan probabilitas  
           Pada kondisi awal anak yang mampu 
memahami konsep analisis dan probabilitas  
ada 33%  atau  3-4 anak sedangkan pada 
siklus I meningkat menjadi 60% atau 9-10 
anak, dan meningkat lebih baik lagi pada 
siklus II yaitu 86% atau 12-13 anak.  
 
REKOMENDASI 
Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun 
saran yang dapat diberikan yaitu:  

1) Bagi anak didik diharapkan dapat 
menggunakan media balok angka 
untuk belajar berhitung permulaan.  

2) Bagi guru RA 
a. Sebagai pendidik harus mampu 

dalam merencanakan, 
melaksanakan dan mengevaluasi 
program pembelajaran. ketiga 
kegiatan itu sama sangat 
pentingnya dan saling erat 
hubungannnya. Perencanaan 
pembelajaran didasarkan pada 
pelaksanaan dan evaluasi 
sebelumnya, pelaksanaan 
program didasarkan pada 

perencanaan, dan evaluasi 
dilakukan berdasarkan 
perencanaan dan pelaksanaan 
program. Evaluasi akan berguna 
untuk menentukan 
langkah/perencanaan 
pembelajaran berikutnya 
utamanya jika ditemukan 
masalah maka akan segera bisa 
dilakukan untuk menentukan 
tindakan.  

b. Diharapkan agar media balok 
angka dipakai dalam 
pembelajaran berhitung 
permulaan, dan guru dapat 
mengembangkannya lagi.  

c. Membimbing atau motivasi 
kepada anak baik secara 
individual atau kelompok 
dilaksanakan dengan penuh 
kesabaran  

d. Kreativitas guru dalam 
mengembangkan APE sebagai 
media pembelajaran perlu di 
tingkatkan dari waktu ke waktu.  

3) Bagi Lembaga RA  
Diharapkan  kepada kepala sekolah 

dapat menggunakan media balok angka 
dalam pengembangan pembelajaran 
berhitung.  

4) Orang tua  
Disarankan untuk orang tua supaya 

a) Menstimulasi diri anak terhadap 
pembelajaran berhitung yang dapat 
dimulai dari pengalaman anak sehari 
hari di rumah dilaksanakan dengan 
suasana yang menyenangkan.  

b) Menindaklanjuti kegiatan di sekolah 
menuju kegiatan anak di rumah.  

5) Peneliti selanjutnya  
Mengingat pelaksanaan penelitian ini 

hanya berjalan 2 siklus, maka peneliti atau 
guru lain diharapkan dapat melanjutkan 
untuk mengembangkan media balok angka 
ini dengan lebih bervariasi.  
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Abstrak. UU Cipta Kerja telah menuai kontroversi sejak awal diusulkan oleh 

Presiden/Pemerintah. Wajar, apalagi dalam kondisi yang serba sulit di zaman Covid ini, salah 
paham atau selisih pendapat mudah terjadi. Juga karena UU ini begitu tergesa-gesa karena 
merevisi puluhan Undang-undang yang ada. 
 Omnibus Law dikenal di Indonesia setelah Presiden RI menyampaikannya dalam pidato 
kenegaraan pada pelantikannya sebagai Presiden di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2019. 
Omnibus law menjadi fokus presiden dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan 
tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi. Harapannya dengan adanya omnibus law tersebut 
dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan menarik investor asing berinvestasi 
di Indonesia. Omnibus law telah menyita perhatian masyarakat karena tujuan dari omnibus law 
untuk menggantikan undang-undang yang ada sebelumnya dengan undang- undang baru. 
Undang-undang baru tersebut dibuat sebagai payung hukum untuk semua ketentuan hukum yang 
terkait dan sifatnya bisa lintas sektor. Sebenarnya ide dibuatnya omnibus law tersebut 
sebelumnya telah diutarakan oleh Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2017 sebagaimana dilansir oleh 
okezone.com dimana banyak sekali aturan yang menghambat percepatan pembangunan lantaran 
adanya peraturan yang saling berbenturan sehingga pemerintah telah menggodok dibuatnya UU 
omnibus sebagai salah satu upaya mempersingkat perizinan. 
  Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, 
perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan 
ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan 
proyek strategis nasional. 
Kata Kunci : Kontroversi Undang-undang Cipta Kerja 
 
A. PENDAHULUAN 
 Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja 
diawali dari visi Presiden Jokowi untuk 
membuka lapangan kerja yang lebih luas 
lagi. Dengan adanya Omnibus Law cipta 
lapangan kerja, diharapkan dapat merubah 
struktur ekonomi yang akhirnya mampu 
membuat perubahan terhadap semua sektor 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
yang lebih tinggi. 
 Omnibus Law sendiri diartikan 
sebagai metode yang digunakan untuk 
mengganti atau mencabut ketentuan dalam 

undang-undang,mengatur ulang beberapa 
ketentuan dalam suatu undang-undang. 
Cipta lapangan kerja adalah upaya 
penciptaan kerja mellaui usaha kemudahan, 
usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM).1 
 Secara terminologi, banyak literatur 
menyebut kata Omnibus berasal dari Bahasa 
Latin, yang artinya “untuk semuanya. 
Mengutip Black’s Law Dictionary, Omnibus 
memiliki makna "untuk semua: mengandung 
dua atau lebih," dan seringkali diterapkan 
                                                           
1
 Dslalawfirm.com (Omnibus Law 

kerja:Pengertian,Tujuan dan Manfaat). 
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pada RUU legislatif yang terdiri lebih dari 
satu subjek umum. Dalam 
perkembangannya, kata Omnibus banyak 
diarahkan ke dalam istilah Omnibus bill, 
yang diartikan sebagai “sebuah RUU dalam 
satu bentuk yang mengatur bermacam-
macam hal yang terpisah dan berbeda, dan 
seringkali menggabungkan sejumlah subjek 
yang berbeda dalam satu cara, sehingga 
dapat memaksa eksekutif untuk menerima 
ketentuan yang tidak disetujui atau juga 
membatalkan seluruh pengundangan.” 
Dengan demikian, dalam konteks Omnibus 
Law RUU Cipta Kerja, maka dapat diartikan 
sebagai bentuk "satu undang-undang yang 
mengatur banyak hal", yang mana ada 79 
UU dengan 1.244 pasal yang akan 
dirampingkan ke dalam 15 bab dan 174 
pasal dan menyasar 11 klaster di undang-
undang yang baru.2 

 
A. TUJUAN OMNIBUS LAW CIPTA 

KERJA 
 Berdasarkan pasal 3 RUU Cipta 
Lapangan Kerja, dikatakan bahwa tujuan 
dibuatnya RUU Cipta Lapangan Kerja 
adalah untuk menciptakan lapangan kerja 
yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia 
secara merata. Hal ini dilakukan dalam 
rangka memenuhi pengjidupan yang layak 
melalui poin-poin berikut: 
1. Kemudahan, perlindungan dan 

pemberdayaan UMKM serta 
perkoperasian. 

2. Peningkatan investasi. 
3. Kemudahan berusaha  
4. Peningkatan perlindungan dan 

kesejahteraan pekerja. 
5. Investasi pemerintah pusat dan 

pencepatan proyek strategis nasional.3 
B. AWAL MUNCULNYA UU 

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA 

                                                           
2 Ahmad Efendi (Arti Omnibus Law dan Isu RUU 
Cipta Kerja Pemicu Demo Buruh-Aktivis). Tirto.Id 
3
 Dslalawfirm.com,(Omnibus Law 

kerja:Pengertian,Tujuan dan Manfaat).   

YANG JADI KONTROVERSIAL DI 
MASYARAKAT 

 Latar belakang munculnya ide 
Omnibus law adalah kerumitan untuk 
berinvestasi di Indonesia. Kerumitan 
tersebut muncul dalam beberapa hal yaitu 
perijinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan 
aspek lainnya yang terkait dengan investasi. 
Kehadiran omnibus law tersebut diharapkan 
dapat memudahkan investor untuk 
berinvestasi. Adapun manfaat investasi bagi 
negara adalah 
1. Mendapatkan modal baru untuk 

membantu pemerintah membangun 
infrastruktur,  

2. Membuka lapangan kerja, 
3. Kemajuan bidang tertentu,  
4. Meningkatkan pemasukan negara,dan 
5. Perlindungan negara. 4 
 Adanya investasi dalam negeri akan 
berkorelasi dengan masuknya modal baru 
untuk membantu pemerintah dalam rangka 
pembangunan infrastruktur. Peran investasi 
tersebut amat signifkan bagi pembangunan 
infrastruktur mengingat keterbatasan dana 
milik pemerintah untuk membiayai berbagai 
macam proyek infrasturktur. Selain 
infrastruktur juga sektor-sektor lainnya yang 
dianggap menarik bagi investor untuk 
didanai. 
 Dalam hal ini pemerintah Indonesia 
selalu berkompetisi dengan negara lain 
untuk menarik investor asing mendanai 
sektor - sektor penting. Apabila perizinan 
investasi rumit dan tidak jelas, maka 
investorpun enggan berinvestasi dan akan 
lebih memilih untuk berinvestasi di negara 
lain. Berdasarkan laporan Ease of Doing 
Business 2020 yang dikeluarkan oleh Bank 
Dunia, Indonesia menduduki ranking 73 dari 
190 negara. Pada tahun 2021, Presiden Joko 
Widodo telah menargetkan untuk dapat naik 
ranking ke 50. 

                                                           
4
 Adhi Setyo Prabowo,Andhika Nugraha 

Triputra,Yoyok Junaidi (Politik Hukum Omnibus law 
di Indonesia) jurnal pamator. Hlm.2 
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 Salah satu indikator penilaian dari 
EODB adalah kemudahan berinvestasi di 
Indonesia. Masuknya investasi asing ke 
Indonesia juga memberikan dampak positif 
yaitu akan munculnya lapangan kerja baru 
bagi para pencari kerja. Lapangan kerja 
tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat 
dimana dapat memberikan suatu pemasukan 
untuk menghidupi keluarganya. Namun, 
juga ada dampak negatifnya yaitu akan 
membudayakan masyarakat untuk 
menggantungkan nasibnya pada para 
investor dan apabila suatu saat investor 
tersebut meninggalkan Indonesia akan 
membuat masyarakat tidak memiliki 
pendapatan.  
 Investasi asing yang masuk ke 
Indonesia akan dibarengi masuknya 
teknologi dan pengetahuan yang nantinya 
dapat ditiru serta dikembangkan oleh 
masyarakat. Adanya teknologi baru tersebut 
juga secara tidak langsung membawa 
Indonesia untuk dapat berkembang dan 
selanjutnya bersaing dengan negara lain. 
Investasi asing pasti berkorelasi dengan 
masuknya dana segar ke Indonesia dimana 
dana tersebut selalu dalam bentuk valuta 
asing. Untuk dapat menggunakan valuta 
asing tersebut akan dikenai pajak. Pajak 
tersebut secara langsung menjadi pendapat 
negara.  
 Perlindungan wilayah menjadi salah 
satu manfaat masuknya investasi asing ke 
Indonesia karena para investor serta 
pemerintah pastinya akan berusaha dan 
berupaya menjaga stabilitas dalam negeri. 
Apabila sampai terjadi hal - hal yang tidak 
diinginkan, maka berakibat pada 
penghentian kegiatan investasi oleh para 
investor dan memasukkan daftar hitam 
dalam target investasinya. Keadaan yang 
tidak dinginkan misalnya kerusuhan atau 
ketidakstabilan keamanan akan merugikan 
bagi para investor. 
 Omnibus Law menjadi salah satu 
jalan keluar untuk menarik investor asing ke 

Indonesia. Peraturan yang banyak, sektoral 
dan terdapat yang saling tumpang tindih 
menjadi latar belakang dibuatnya omnibus 
law. Omnibus law juga menjadi solusi bagi 
lambatnya proses legislasi di Indonesia. Hal 
tersebut nampak dalam kinerja dari DPR RI 
periode 2014-2019 yang hanya membuat 84 
undang - undang dimana lebih sedikit dari 
pada DPR RI periode 2009-2014 yang 
menghasilkan 125 undang - undang dalam 
kurun waktu 5 (lima) tahun. Fenomena 
penurunan produktifitas legislasi tersebut 
dikarenakan beberap faktor yaitu: 
1. Adanya pergeseran fungsi legislasi dari 

tangan presiden ke DPR,  
2. Birokrasi penyusunan undang - undang 

semakin panjang dengan adanya DPD,  
3. Kegiatan para anggota DPR RI yang 

semakin padat sehingga mengganggu 
fungsi utama dari lembaga DPR RI,  

4. Prosedur pembentukan undang - undang 
yang kaku dengan berkiblat pada sistem 
hukum civil. 

 Omnibus law menjadi salah satu 
jalan keluar untuk mengatasi masalah 
tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, maka permasalahan yang menjadi 
isu sentral untuk dikaji dalam artikel ini 
adalah mengenai  
1. karakteristik omnibus law dan  
2. arah kebijakan pembentukan omnibus 

law di Indonesia.5 
Undang-undang omnibus law tentang 

cipta kerja (UU Ciptaker) usulan pemerintah 
sudah dimulai pembahasannya sejak 17 
Desember 2019. Saat itu, rancangan undang-
undang (RUU) cipta kerja masuk ke dalam 
248 program legislasi nasional (prolegnas) 
jangka menengah tahun 2020-2024 yang 
disahkan DPR, pemerintah dan DPD dalam 
rapat paripurna DPR. Dalam waktu yang 
sama, RUU ciptaker juga disahkan dalam 50 

                                                           
5 Adhi Setyo Prabowo,Andhika Nugraha 
Triputra,Yoyok Junaidi (Politik Hukum Omnibus law 
di Indonesia) jurnal pamator. Hlm 2-3 
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RUU prolegnas prioritas tahun 2020. Selain 
RUU ciptaker, pemerintah juga 
mengusulkan beberapa omnibus law dalam 
prolegnas di antaranya, RUU tentang 
ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk 
penguatan perekonomian (Prioritas 2020) 
dan RUU tentang pengembangan dan 
penguatan sektor keuangan. 
 Selanjutnya, Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) pada 12 Februari 2020, mengirim 
Enam menterinya yaitu, Menko 
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri 
Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan 
HAM Yasonna H Laoly, Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri 
Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Siti Nurbaya untuk menyerahkan draf, 
naskah akademik (NA) RUU Ciptaker 
beserta Surat Presiden (Surpres) langsung ke 
DPR yang diterima langsung Ketua DPR 
dan 4 Wakil Ketua. 
 Rapat konsultasi pengganti badan 
musyawarah (Bamus) DPR menyerahkan 
pembahasan RUU ciptaker pada badan 
legislasi (Baleg) DPR. dan Baleg DPR 
membentuk panitia kerja (Panja) RUU 
ciptaker pada 14 April 2020, yang terdiri 
atas 35 orang anggota dan 5 orang pimpinan 
Baleg DPR. Saat itu, Fraksi PKS baru saja 
mengirimkan perwakilannya pada 20 Mei 
2020, dan Fraksi Partai Demokrat juga 
sempat mencabut anggotanya dari 
Panja RUU Ciptaker pada 18 Juni dengan 
alasan tidak adanya urgensi RUU Ciptaker 
dan pandemi Covid-19. Demokrat baru 
kembali lagi ikut membahas pada 26 
Agustus. Setelah itu, Panja RUU Ciptaker 
langsung tancap gas pada 27 April dengan 
mengundang sejumlah ahli, pakar dan 
akademisi terkait, serta stakeholder yang 
terkait dengan RUU Ciptaker, termasuk dari 
asosiasi-asosiasi profesi, pengusaha dan juga 
serikat buruh. 
 RUU Ciptaker terdiri atas 174 Pasal 
dari 15 bab yang berdampak terhadap 1203 

Pasal dari 79 UU terkait dan terbagi dalam 
7197 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). 
Pembahasan DIM dilakukan oleh Panitia 
Kerja (Panja) secara detail dan intensif 
mulai dari tanggal 20 April sampai dengan 3 
Oktober 2020 atau 3 masa sidang 
DPR.,Adapun 15 bab dan 11 klaster yakni, 
Bab I Ketentuan Umum, Bab II Maksud dan 
Tujuan, Bab III Peningkatan Ekosistem 
Investasi dan Kegiatan Berusaha, Bab IV 
Ketenagakerjaan, Bab V Kemudahan, 
Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM 
Serta Perkoperasian Bab VI Kemudahan 
Berusaha, Bab VII Dukungan Riset dan 
Inovasi, Bab VIII Pengadaan Lahan, Bab IX 
Kawasan Ekonomi, Bab X Investasi 
Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek 
Strategis Nasional, Bab XI Pelaksanaan 
Administrasi Pemerintahan untuk 
Mendukung Cipta Kerja, Bab XII 
Pengenaan Sanksi, Bab XIII Ketentuan 
Lain-Lain, Bab XIV Ketentuan Peralihan 
dan Bab XV Ketentuan Penutup. 
 UU Ciptaker dikebut dalam 64 kali 
rapat, 2 kali Rapat Kerja, 56 kali Rapat 
Panja, dan 6 kali Rapat Timus/Timsin yang 
dilakukan mulai hari Senin-Minggu 
(weekend) dari pagi hingga malam, atau 
bahkan dini hari. Dalam Masa Resespun 
tetap melaksanakan rapat baik di gedung 
DPR maupun di luar gedung DPR. 
Pengesahan RUU Ciptaker tingkat 1 di 
Baleg DPR juga terkesan mendadak, karena 
dilakukan pada Sabtu (3/10) pukul 21.30 
WIB atau malam hari yang mana, beberapa 
jam sebelumnya DPR, pemerintah dan DPD 
baru saja merampungkan beberapa substansi 
dalam Rapat Laporan Tim Perumus dan Tim 
Sinkronisasi. Rapat Paripurna pengesahan 
pada Senin, 5 Oktober kemarin sore pun 
dijadwalkan secara mendadak, karena 
sebelumnya direncanakan pada Kamis, 8 
Oktober.6 
 

                                                           
6
 Kiswondari (kronologi lahirnya UU cipta kerja 

yang jadi kontroversial di masyarakat) okezone.com 
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C. RUU CIPTA KERJA DITOLAK 
DAN RENCANA DEMO  OMNIBUS 
LAW 

 Jadwal pengesahan RUU Cipta Kerja 
atau Omnibus Law dijadwalkan pada saat 
Sidang Paripurna DPR RI, Kamis 
(8/10/2020). Hal tersebut diputuskan seusai 
Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR 
RI bersama pemerintah dan DPD RI, Sabtu 
(3/10/2020) malam. Baleg menyetujui 
Rancangan Undang-Undang Omnibus Law 
Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dibawa ke 
Rapat Paripurna DPR untuk disetujui 
menjadi undang-undang. 
 Anggota Badan Legislasi (Baleg) 
DPR RI Hinca Pandjaitan mengatakan 
fraksinya, Demokrat, menolak RUU 
Ciptaker disetujui menjadi UU karena 
banyak hal yang harus dibahas kembali 
secara mendalam dan komprehensif. Fraksi 
Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) juga 
menolak penetapan RUU Cipta Kerja 
Omnibus Law pada pengambilan keputusan 
tingkat I, Sabtu malam. FPKS menyebut 
substansi pengaturan yang terdapat dalam 
RUU Ciptaker memiliki implikasi yang luas 
terhadap praktik kenegaraan dan 
pemerintahan di Indonesia.  
 RUU Cipta Kerja Omnibus Law juga 
ditolak oleh jutaan buruh di Indonesia 
karena dianggap akan merugikan para 
buruh. Rencana Demo Omnibus Law 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI) mengatakan unjuk rasa buruh untuk 
menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja 
akan digelar di lingkungan 
perusahaan/pabrik masing-masing secara 
serentak di seluruh Indonesia, yang 
melibatkan sekitar 2 juta buruh. 
 "Jadi sebenarnya ini unjuk rasa, 
bukan mogok kerja, akan dilakukan 
serempak di seluruh Indonesia, dengan dasar 
hukumnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1998 tentang menyampaikan pendapat di 
muka umum," kata Presiden KSPI Said 
Iqbal, seperti dikutip Antara News, Sabtu 

(3/10/2020). Said Iqbal mengatakan aksi 
unjuk rasa atau mogok nasional itu akan 
diadakan di masing-masing lokasi 
perusahaan/pabrik tempat para buruh 
bekerja pada 6-8 Oktober dari pukul 06.00-
18.00 WIB.  

Aksi dilakukan sebagai bentuk protes 
atas rencana pengesahan RUU Cipta Kerja 
yang dinilai merugikan kaum buruh dan 
diadakan di lingkungan kerja masing-
masing, sebagai upaya untuk menghindari 
penyebaran penularan wabah COVID-19. 
Serikat kerja di tingkat perusahaan, katanya, 
sudah mengirimkan surat izin kepada 
kepolisian resor (polres) masing-masing 
daerah, sementara serikat kerja di tingkat 
nasional juga telah mengirimkan izin untuk 
berunjuk rasa di lingkungan 
perusahaan/pabrik masing-masing kepada 
Mabes Polri. Dengan menggelar unjuk rasa 
dari pukul 06.00 - 18.00 WIB, kata dia, 
berarti tingkat produksi kerja akan secara 
langsung terkena dampak dari aksi mogok 
nasional yang akan digelar secara serentak 
tersebut.  
 "Produksi akan stop karena dia unjuk 
rasanya dari jam 06.00 WIB pagi sampai 
jam 18.00 WIB sore. Dan lokasinya itu 
adalah masih di lingkungan pabrik, di 
halaman pabrik, di kantin, di halaman parkir 
mobil, dan area lain," katanya.  
 Said mengatakan unjuk rasa pada 6-8 
Oktober tersebut akan melibatkan sekitar 2 
juta buruh di 150 kabupaten/kota yang 
berada di 20 provinsi seluruh Indonesia, 
antara lain di DKI Jakarta seluruhnya, di 
Banten ada dari Kota dan Kabupaten 
Tangerang, Tangerang Selatan, Serang dan 
Cilegon.  
 Di Jawa Barat (Jabar) melibatkan 
para buruh dari Bogor, Depok, Bekasi, 
Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, 
Bandung dan Cimahi. Dari Jawa Tengah ada 
buruh yang ikut unjuk rasa dari Semarang, 
Kendal, Jepara dan di Jawa Timur ada dari 
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Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, 
Gresik.  
 Untuk wilayah Sumatera, ada dari 
Sumatera Utara, Medan, Deliserdang, 
Serdang Bedagai. Di Kepulauan Riau ada 
kaum buruh dari Batam, Bintan, Karimun 
dan masih banyak lagi lainnya. Sementara 
itu, tuntutan utama dalam unjuk rasa tersebut 
ada 10 poin, antara lain tentang:  
1. Pemutusan hubungan kerja (PHK).  
2. Sanksi pidana. 
3. Tenaga kerja asing (TKA).  
4. Upah minimum kota/kabupaten (UMK).  
5. Upah Minimum Sektoral 

Kota/Kabupaten (UMSK).  
6. Pesangon.  
7. Waktu kerja.  
8. Hak upah atas cuti atau cuti yang hilang.  
9. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) atau karyawan kontrak seumur 
hidup, "outsourcing" atau alih daya 
seumur hidup.  

10. Potensi hilangnya jaminan kesehatan dan 
jaminan pensiun akibat karyawan 
kontrak atau alih daya seumur hidup.  

 Dari 10 poin tuntutan tersebut, 
Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi 
(Baleg) DPR, kata Said, memang 
menyepakati agar tiga isu, yaitu isu tentang 
PHK, sanksi dan TKA, dapat kembali 
kepada ketentuan yang tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 
Namun demikian, menurut Said, tujuh isu 
lainnya juga sangat penting karena 
menyangkut kesejahteraan dan upah para 
buruh. "Apa itu yang masih dituntut? 
Meminta UMK dan UMSK jangan hilang. 
Jadi kembali ke Undang-Undang Nomor 
13/2013 tentang Ketenagakerjaan, UMK dan 
UMSK jangan hilang," katanya.  
 Pada ketentuan terkait UMK dan 
UMSK tersebut, pemerintah dan DPR, kata 
Said, menetapkan harus bersyarat. 
Sementara, serikat kerja menuntut agar 
ketentuan terkait UMK dan UMSK itu tidak 
bersyarat. "Kita enggak setuju. Syarat apa 

maksudnya? Kita kan enggak jelas. Jadi 
(seharusnya) UMK tidak bersyarat dan 
UMSK tidak hilang," katanya. Kemudian, 
para buruh juga menuntut agar pesangon 
tidak dikurangi, selain mereka juga tidak 
setuju adanya ketentuan tentang karyawan 
kontrak dan tenaga alih daya seumur hidup 
tanpa ada batas waktu. "Nah, hal-hal lain 
adalah tentang cuti atau cuti bagi pekerja 
perempuan khususnya, kemudian juga kita 
minta jangan ada yang hilang jaminan sosial 
buat karyawan kontrak dan 'outsourcing'.  
 Kemudian, jangan ada juga waktu 
kerja yang eksploitatif karena itu adalah 
salah satu bentuk perbudakan," ujar Said 
Iqbal. RUU cipta kerja dinilai ancam Hak 
Asasi Manusia Menurut keterangan Pers dari 
Amnesty Internasional pada Agustus 2020, 
Pemerintah dan DPR RI harus mengkaji 
ulang serta merevisi sejumlah pasal 
bermasalah dalam Omnibus Law RUU Cipta 
Kerja. Amnesty menilai RUU Ciptaker, baik 
proses legislatif maupun substansi-nya, 
berpotensi melanggar hak asasi manusia 
(HAM) dan bertentangan dengan kewajiban 
internasional Indonesia untuk melindungi 
HAM, terutama menyangkut hak untuk 
bekerja dan hak di tempat kerja.  

“RUU Cipta Kerja berisi pasal-pasal 
yang dapat mengancam hak setiap orang 
untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil 
dan menyenangkan, serta bertentangan 
dengan prinsip non-retrogresi dalam hukum 
internasional,” kata Usman Hamid, Direktur 
Eksekutif Amnesty International Indonesia. 
“Pasal-pasal tersebut berpotensi 
menimbulkan pelanggaran HAM, karena 
akan memberikan lebih banyak ruang bagi 
perusahaan dan korporasi untuk 
mengeksploitasi tenaga kerja. Jika disahkan, 
RUU ini bisa membahayakan hak-hak 
pekerja,” tambah Usman. RUU Ciptaker 
akan merevisi 79 undang-undang yang 
dianggap dapat menghambat investasi, 
termasuk tiga undang-undang terkait 
ketenagakerjaan: UU Ketenagakerjaan, UU 
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Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Nasional.  
 Dalam RUU Ciptaker, undang-
undang tersebut akan disusun ulang menjadi 
11 klaster yang terdiri dari 1.244 pasal. 
Pemerintah selalu berdalih bahwa RUU 
Ciptaker bertujuan untuk meningkatkan 
investasi dan mempermudah bisnis. Namun, 
Amnesty meyakini RUU ini justru akan 
melemahkan perlindungan hak-hak pekerja. 
Amnesty berpendapat, secara substansi, 
RUU Ciptaker tidak sesuai dengan standar 
HAM internasional. RUU tersebut dapat 
merampas hak pekerja atas kondisi kerja 
yang adil dan menyenangkan yang dijamin 
dalam Pasal 7 Kovenan Internasional 
tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
(ICESCR). Kondisi tersebut termasuk upah 
yang adil, upah yang sama untuk beban 
kerja yang sama, lingkungan kerja yang 
aman dan sehat, pembatasan jam kerja yang 
wajar, perlindungan bagi pekerja selama dan 
setelah masa kehamilan, dan persamaan 
perlakuan dalam lingkungan kerja.  
 Dalam RUU Ciptaker, tingkat inflasi 
tidak lagi menjadi pertimbangan dalam 
menetapkan upah minimum. RUU ini juga 
akan menghapus Upah Minimum Kota atau 
Kabupaten (UMK). Hal ini dapat 
menyebabkan pengenaan upah minimum 
yang dipukul rata di semua kota dan 
kabupaten, terlepas dari perbedaan biaya 
hidup setiap daerah.  Penghapusan inflasi 
dan biaya hidup sebagai kriteria penetapan 
upah minimum akan melemahkan standar 
upah minimum di provinsi dengan 
pertumbuhan ekonomi mendekati nol atau 
negatif, seperti Papua.  
 Ketentuan ini otomatis akan 
menurunkan tingkat upah minimum. 
Konsekuensinya, banyak pekerja yang tidak 
lagi cukup untuk menutupi biaya hidup 
harian mereka. Hak mereka atas standar 
hidup yang layak akan terdampak. Situasi ini 
bertentangan dengan standar HAM 

internasional,” kata Usman. RUU Cipta 
Kerja juga akan menghapuskan batas waktu 
maksimal untuk pekerja kontrak serta aturan 
yang mewajibkan sistem pengangkatan 
otomatis dari pekerja kontrak sementara ke 
status pegawai tetap.  
 Ketentuan baru ini akan memberikan 
kekuasaan pada pengusaha untuk 
mempertahankan status pekerja kontrak 
sementara untuk jangka waktu tak terbatas. 
Perusahaan tidak lagi berkewajiban 
mengangkat pekerja kontrak menjadi 
pegawai tetap. Aturan seperti ini berpotensi 
menyebabkan perlakuan tidak adil bagi para 
pekerja karena mereka akan terus-menerus 
menjadi pegawai tidak tetap, sehingga 
seterusnya mereka tidak mendapat 
perlindungan yang memadai, termasuk 
pensiun, cuti tahunan selama 12 hari (untuk 
pekerja sementara yang bekerja di bawah 
satu tahun), dan kompensasi untuk 
pemutusan hubungan kerja.  
 Ini merupakan kemunduran dari 
undang-undang yang ada dan, lagi-lagi, 
bertentangan dengan standar HAM 
internasional. Di pasal lain, ada pula 
ketentuan yang dapat membuat pekerja 
untuk bekerja lebih lama, dengan 
meningkatkan batas waktu lembur dari dari 
tiga jam per hari seperti yang ditetapkan 
oleh UU Ketenagakerjaan, menjadi empat 
jam per hari, serta dari 14 jam menjadi 18 
jam per minggu. Tidak hanya itu, RUU ini 
juga mengatur bahwa untuk sektor tertentu, 
perusahaan akan diberikan keleluasaan 
untuk membuat skema sendiri terkait 
penghitungan besaran kompensasi lembur.  
 Keleluasaan yang diberikan kepada 
perusahaan dalam menentukan skema 
penghitungan dapat merugikan pekerja di 
sektor tertentu karena mereka bisa saja 
diharuskan bekerja lebih lama dan menerima 
upah lembur yang lebih rendah 
dibandingkan dengan pekerja dari sektor 
lain,” kata Usman. Selain itu, RUU Cipta 
Kerja juga dinilai merugikan pekerja karena 
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menghapus beberapa bentuk cuti berbayar, 
termasuk cuti haid, cuti pribadi (seperti 
pernikahan, sunat, pembaptisan, atau 
kematian anggota keluarga), cuti 
melahirkan, dan hari raya keagamaan. 
Selama ini, jenis-jenis cuti tersebut 
merupakan cuti tambahan di luar jatah cuti 
tahunan 12 hari. “Pemerintah dan DPR harus 
segera mengkaji ulang pasal-pasal dalam 
RUU Cipta Kerja yang berpotensi 
melanggar HAM.  
 Pemerintah harus memastikan bahwa 
hak-hak pekerja dilindungi, sejalan dengan 
hukum nasional dan standar HAM 
internasional,” ujar Usman. Sementara 
dalam prosesnya, penyusunan Omnibus 
Ciptaker tidak terbuka dan tidak transparan. 
Pemerintah mengklaim telah melibatkan 14 
serikat pekerja sebagai bagian dari proses 
konsultasi publik. Namun, seluruh serikat 
pekerja tersebut membantah klaim 
pemerintah dan menyatakan bahwa mereka 
tidak pernah dilibatkan sejak awal proses 
penyusunan. Ini berarti tidak ada interaksi 
yang jujur dan terbuka antara otoritas 
pemerintah dan kelompok masyarakat 
terkait penyusunannya. “Seharusnya para 
serikat pekerja dilibatkan dalam proses 
penyusunannya sejak awal, karena anggota 
merekalah yang akan terdampak langsung 
oleh RUU tersebut. Setiap warga negara 
memiliki hak untuk berpartisipasi dalam 
urusan publik, dan itu dijamin dalam Pasal 
25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 
Sipil dan Politik (ICCPR). Suara dan 
aspirasi kelompok buruh dan pekerja 
harusnya menjadi pertimbangan utama 
pemerintah dan DPR,Pungkas Usman. 7 
 
D. PENYEBAB OMNIBUS LAW RUU 

CIPTA KERJA BERMASALAH 
 Diutarakan oleh mahfud MD setelah 
menerima perwakilan dari serikat buruh 
yang terdiri dari KSPI,FSP-LEM-SPSI,dan 

                                                           
7
 Dipna Videlia Putsanra (kenapa RUU Cipta Kerja 

Ditolak dan Rencana Demo Omnibus Law). Tirto.id 

FSPI di Kemenko Polhukam,Jakarta Pusat. 
Sesudah diskusi tadi permasalahan yang 
timbul atas RUU Cipta Kerja itu ada tiga 
menurutnya.  
1. Persoalan pertama adalah berkaitan 

dengan pihak yang tidak sependapat 
dengan beberapa aturan yang dimasukan 
di dalam RUU tersebut. Ketidaksamaan 
pendapat itu,misalnya berkaitan dengan 
jumlah jam lembur di dalam uraian hari 
dan jam serta tentang upah minimal 
kabupaten dan minimal provinsi yang 
hendak disatukan. 

2. Persoalan kedua,soal pemahamn isi yang 
ada di dalam draf Omnibus Law. Ia 
meminta agar pihak yang belum paham 
melakukan konfirmasi ke pembentuk 
RUU Ciptaker tersebut, ia jiga 
menyarankan agar masyarakat 
menyampaikan aspirasi ke DPR, 
sehingga dalam pembahasan di kursi 
wakil rakyat itu bisa diuraikan dan tidak 
menjadi kontroversial. Sehingga 
wording-Nya, narasinya itu atau 
kalimatnya itu bisa dipebaiki. Kalau 
tidak paham dan sependapat ya berdebat 
sampai pendapat mana yang dianggap 
begus.  

3. Penyebab terakhir  adalah kesalahan 
teknis yang memang muncul ddalam 
draf RUU yang disetor pemerintah ke 
DPR. Salah satunya adalah pasal 170 
pada Bab XIII RUU tersebut yang 
menuai polemic karena persoalan salah 
ketik. 

 Pembahasan mendalam Omnibus 
Law Ciptaker itu sendiri ditunda hingga 
masa reses usai. Pada selasa lalu wakil ketua 
DPR Aziz Syamsuddin mengatakan 
pembahasan  juga ditunda karena belum ada 
kesepakatan di antara lima pimpinan tekait 
RUU tersebut. Ketua DPR Puan Maharani 
mengatakan penundaan pembahasan itu juga 
untuk menghindari kegaduhan di 
masyarakat. Puan mengklaim pihaknya 
sengaja memberi waktu bagi pemerintah 
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untuk mensosialisasikan draf tersebut. Hal 
itu dilakukan untuk meminimalisir 
penolakan di masyarakat. Sehingga nanti 
kalau sudah masuk pembahasan yang 
dilakukan oleh DPR jadi tidak menimbulakn 
kegaduhan, kecurigaan yang muncul dari 
masyarakat.  
 Sebelumnya, DPR telah menerima 
draf RUU  Omnibus Law Cipta kerja dari 
pemerintah pada rabu (12/2). Namun hingga 
kini belum ada rapat menindaklanjuti. 
Seharusnya, DPR merespon draf itu dengan 
pembahasan di rapat pimpinan. Kemudian 
dilanjutkan ke badan musyawarah sebelum 
dibawa ke rapat Paripurna. Baru setelah itu 
masuk pembahasan di komisi. Akhirnya, 
DPR menunda pembahasan RUU Omnibus 
Law Cipta Kerja pada masa sidang kali ini. 
Sebab DPR RI akan menjalani masa reses 
pada 27 februari 22 Maret 2020. 8 
 
E. KLARIFIKASI TUDINGAN ISU 

HOAX UU OMNIBUS LAW 
 Beredar hoax seputar pasal omnibus 
law undang-undang (UU) cipta kerja 
(Ciptaker). Berikut ini sejumlah fakta 
sesungguhnya dalam UU ciptaker yang 
diungkap kementerian komunikasi dan 
informatika (Kominfo). Sebagaimana 
diketahui, kesepakatan soal UU ini diambil 
dalam rapat paripurna yang digelar di 
gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 
(5/10/2020). UU ini disahkan dengan 
diwarnai penolakan fraksi partai Demokrat 
dan PKS. Meskipun UU ciptaker telah 
disahkan, sejumlah protes yang menolak 
undang-undang masih terus berlangsung. 
Bahkan, beberapa protes berujung ricuh. 

Namun, sayangnya, ada sejumlah 
hoax terkait pasal-pasal UU ciptaker. 
Berikut ini sejumlah fakta sesungguhnya 
dalam UU Ciptaker yang diungkap 
Kominfo: 

                                                           
8
 Andri Novelino, (Mahfud ungkap penyebab  

Omnibus law RUU Cipta Kerja Bermasalah). CNN 
Indonesia  

1. Soal Tenaga Kerja Asing 
Hoax: mempermudah Tenaga Kerja Asing. 
Fakta: Pasal 42 menjelaskan bahwa bahwa 
peraturan soal TKA tetap sama ketatnya. 
Harus disertai dengan Rencana Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing (RPTKA), hanya untuk 
jabatan dan dalam waktu tertentu serta tidak 
boleh menduduki jabatan personalia. 
2. Soal Pesangon 
Hoax: nilai pesangon penghargaan masa 
kerja dan uang penggantian hak dikurangi. 
Fakta: Pasal 46A dan Pasal 46D 
menjelaskan bahwa pesangon justru 
ditambah dari pihak pemerintah Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang 
tunai, peningkatan keterampilan dan 
penyaluran pada pekerjaan baru. 
3. Soal Status Pekerja Kontrak 
Hoax: status pekerja kontrak seumur hidup, 
tidak ada batas waktu kontrak. 
Fakta: Pasal 59 ayat (3) justru bisa memaksa 
pemberi kerja mengangkat karyawan 
kontrak menjadi karyawan tetap. Sedangkan 
Pasal 61A menyatakan ada uang kompensasi 
saat kontrak berakhir (sebelumnya tidak 
ada/tidak diatur). 
4. Soal Outsourcing 
Hoax: outsourcing bisa diterapkan untuk 
semua pekerjaan. 
Fakta: Pasal 66 ayat (6), perusahaan alih 
daya (outsourcing) tetap mengikuti 
Permenaker 19/2012 yang dibatasi untuk 5 
jenis pekerjaan. 
5. Soal Jam Kerja 
Hoax: waktu kerja terlalu eksploitatif. 
Fakta: Pasal 77, waktu kerja tetap sama. 
Sedangkan Pasal 78 menyatakan pekerja 
bisa mendapatkan tambahan penghasilan 
dengan jam lembur sampai 18 jam dalam 1 
minggu. 
6. Soal Hak Cuti 
Hoax: Hak cuti hilang. 
Fakta: Pasal 79 menyatakan bahwa waktu 
istirahat dan cuti masih diatur dan tetap 
mendapat upah penuh. Cuti haid, cuti 
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melahirkan juga tetap menerima upah penuh 
(tidak diutak-atik). 
7. Soal Upah Minimum Kabupaten/Kota 

(UMK) 
Hoax: UMK dihapus. 
Fakta: Pasal 88C justru menyatakan bahwa 
Gubernur wajib menetapkan Upah 
Minimum Provinsi (UMP) dan dapat 
menetapkan UMK. 
8. Soal PHK 
Hoax: Perusahaan bias mem-PHK kapanpun 
secara sepihak 
Fakta: Perusahaan tidak bias mem-PHK 
secara sepihak. 
Pasal 90 tentang perubahan terhadap pasal 
151 UU 13 Tahun 2003: 
(Ayat 1 ) Pemutusan hubungan kerja 
dilaksanakan berdasarkan kesepakatan 
antara pengusaha dengan pekerja/buruh.  
(Ayat 2) Dalam hal kesepakatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan 
kerja dilakukan melalui prosedur 
penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
9. Soal jaminan sosial kesejahteraan 
Hoax: jaminan sosial dan lainnya hilang 
Fakta: jaminan sosial tetap ada. Pasal 89 
Tentang perubahan terhadap Pasal 18 UU 40 
Tahun 2004: Jenis program jaminan sosial 
meliputi: 
a. jaminan kesehatan; 
b. jaminan kecelakaan kerja; 
c. jaminan hari tua; 
d. jaminan pensiun; 
e. jaminan kematian; 
f. jaminan kehilangan pekerjaan. 
10. Soal status tenaga kerja harian 
Hoax: semua karyawan berstatus tenaga 
kerja harian 
Fakta: status karyawan tetap ada. Pasal 89 
tentang perubahan terhadap pasal 56 ayat 1 
UU 13 Tahun 2003: Perjanjian kerja dibuat 
untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak 
tertentu. 

11. Soal dilarang protes 
Hoax: buruh dilarang protes, ancamannya 
PHK? 
Fakta: tidak ada larangan protes. 
12. Soal libur Hari Raya 
Hoax: libur hari raya hanya pada tanggal 
merah dan tidak ada penambahan cuti. 
Fakta: penambahan libur di luar tanggal 
merah dan tidak diatur undang-undang tapi 
kebijakan pemerintah.9 
 
F. KESIMPULAN 
 Di zaman teknologi ini manusia 
disuguhkan dengan berbagai pengetahuan 
dan informasi yang menarik melalui Gadget 
atau media elektronik lainnya. Sebagai 
generasi muda bangsa,penyimak yang baik 
dalam menerima informasi kita tidak boleh 
terperosok pada sesuatu informasi yang 
belum diketahui kebenarannya karena hal 
tersebut dapat berujung Hoax,penyebaran 
berita  yang tidak benar dapat dikenakan 
sanksi UU ITE.10 

Hasil dari Rancangan Undang-
undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah: 
1. Menyetujui rancangan jadwal rapat 

pembahasan RUU tentang Cipta Kerja 
sebagaimana terlampir. 

2. Menyetujui pelaksanaan Rapat Kerja 
dengan Pemerintah dalam rangka 
mendengarkan penjelasan kesiapan 
pemerintah untuk pembahasan RUU 
tentang Cipta Kerja. 

3. Menyetujui pembentukan Panitia Kerja 
RUU tentang Cipta Kerja. 

4. Menyetujui Panitia Kerja RUU tentang 
Cipta Kerja membuka ruang partisipasi 
publik secara luas dengan mengundang 
berbagai stakeholders dan para 
narasumber untuk memberikan saran dan 
masukan terhadap RUU tentang Cipta 
Kerja, sebagai bahan bagi Fraksi-Fraksi 

                                                           
9
 Fahreza Risky, (12 Poin Fakta Omnibus Law UU 

Cipta kerja). Okezone.com  
10

 Esti Suhesti 
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dalam menyusun Daftar Inventarisasi 
Masalah (DIM). 

5. Menyetujui pengumpulan DIM oleh 
fraksi-fraksi setelah kegiatan penyerapan 
aspirasi selesai dilakukan. (catatan: bagi 
fraksi-fraksi yang sudah siap untuk 
mengumpulkan DIM, tetap 
diperbolehkan dan dapat disempurnakan 
kembali setelah kegiatan penyerapan 
aspirasi selesai dilakukan). 

6. Menyetujui pembahasan DIM dilakukan 
berdasarkan pengelompokkan (cluster) 
bidang materi muatan yang ada di dalam 
RUU, serta mengutamakan materi 
muatan yang tidak berdampak sistemik 
dan/atau mendapatkan penolakan dari 
masyarakat.(catatan: pembahasan DIM 
akan dimulai dari materi muatan yang 
“mudah” dan dilanjutkan ke materi 
muatan yang “sulit.” Khusus materi 
muatan di bidang ketenagakerjaan, 
dilakukan pada akhir pembahasan DIM. 
Hal ini dimaksudkan agar Badan 
Legislasi dapat secara optimal menerima 
berbagai saran dan masukan dari 
stakeholders dan para narasumber yang 
ada). 

7. Menyetujui menugaskan Tim Ahli 
Badan Legislasi dan Badan Keahlian 
DPR RI untuk menyusun matrik 
sandingan seluruh UU (sekitar 79 RUU 
yang terdampak RUU tentang Cipta 
Kerja dengan draft RUU tentang Cipta 
Kerja (sehingga ada sekitar 79 matrik 
sandingan), yang selanjutnya harus 
dikelompokan per cluster.11 

 
G. DAFTAR PUSTAKA 

 
Prabowo Adhi Setyo,Andhika Nugraha 

Triputra,Yoyok Junaidi. (jurnal 
pamator politik hukum omnibus law di 

                                                           
11

 Muhamad Rizky,(7 Kesimpulan Rapat DPR dan 
Pemerintah soal Omnibus Law Cipta Kerja). 
Okezone.com  

Indonesia) Madura:LPPM universitas 
trunojoyo Madura. 

Ahmad Efendi,Selasa 26 Agustus 
2020:Tirto.id\ 

Jurnalis Kiswondari,Rabu 07 Oktober 
2020:Okezone.com 

Yudho Winarto: kontan.co.id 
Dipina Videlia Putsanra,05 Oktober 

2020:Tirto.id 
Andri Novelino (Mahfud MD-) Jakarta: 

CNN Indonesia 
Andri Novelino (Puan Maharani) Jakarta: 

CNN Indonesia, 
Jurnalis Fahreza Rizky, Jakarta,Selasa,06 

Oktober 2020.Okezone.com 
Jurnalis Muhammad Rizky: Jakarta, Selasa 

14 April 2020 
Undang-undang dasar 1945 
www.dslalawfirm.com Jum’at,20 November 

2020



Jurnal Pendidikan Mutiara 
Vol. 6 No. 1 Maret 2021               ISSN : 2460-6650 

53 

 

PENGARUH LATIHAN TENDANGAN SABIT DENGAN MENGGUNAKAN KARET 
BAN BEKAS TERHADAP KECEPATAN TENDANGAN SABIT PENCAK SILAT 

PADA PESERTA DIDIK SMKN 1 PANDEGLANG. 
 

Oleh : 
 

Pepep Mochamad Syafei, Oman Rohman 
STKIP Mutiara Banten 

jurnalstkipmb@gmail.com 
 
Abstrak. Penelitian Ini di latar belakangi rendahnya kecepatan tendangan sabit pencak silat 
pada peserta didik SMKN 1 Pandeglang. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh positif dari latihan tendangan sabit dengan menggunakan karet ban bekas terhadap 
kecepatan tendangan sabit pencak silat pada peserta didik  SMKN 1 Pandeglang penelitian ini 
menggunakan metode eksperimen. Penelitian ini akan membandingkan hasil tes awal dan tes 
akhir kecepatan tendangan sabit pencak silat. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah peserta didik  pencak silat SMKN 1 Pandeglang  yang berjumlah 20 orang dan 
semuanya ditetapkan sebagai sampel. Rata-rata pretest kecepatan tendangan sabit pencak 
silat 39,25, sedangkan rata-rata hasil posttest sebesar 42,6, dengan demikian terjadi 
peningkatan sebesar 3.35, hal ini menunjukan adanya peningkatan kecepatan tendangan sabit 
pencak silat pada peserta didik SMKN 1 Pandeglang sesudah diberi latihan dengan 
menggunakan karet ban bekas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh 
latihan tendangan sabit dengan menggunakan karet ban bekas terhadap kecepatan tandangan 
sabit pencak silat pada peserta didik SMKN 1 Pandeglang. 
 
Kata Kunci : Tendangan Sabit, Karet Ban Bekas 
 
 
A. PENDAHULUAN 

 
Olahraga saat ini mendapatkan 

perhatian yang cukup besar baik untuk 
meningkatkan kualitas manusia, kesegaran 
jasmani, maupun pencapaian prestasi. 
Salah satu tempat di mana siswa dapat 
melakukan aktivitas olahraga, tempat 
siswa belajar, dan melakukan kegiatan 
olahraga di luar jam sekolah melalui 
kegiatan ekstrakulikuler. 

Ekstrakurikuler yang diberikan 
untuk mengembangkan bakat dan minat 
serta keterampilan siswa, sehingga akan 
timbul kemandirian percaya diri dan 
kreatifitas siswa terutama SMK, yang 
merupakan potensi sumber daya manusia 
yang perlu dibina dan dikembangkan. Dari 
sinilah akan muncul bibit olahragawan 
yang tidak akan habis apabila program 
olahraga di sekolah secara keseluruhan 
dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sudah 

selayaknya sekolah sebagai salah satu 
wadah yang tepat untuk pengembangan 
olahraga. Disamping membantu 
meningkatkan pertumbuhan dan 
perkembangan siswa, melalui kegiatan 
ekstrakurikuler ini siswa dapat 
memperdalam dan memperluas 
pengetahuan yang berkaitan dengan mata 
pelajaran, dapat juga membantu upaya 
pembinaan, pemantapan, dan pembentukan 
nilai - nilai kepribadian siswa disamping 
dapat membina serta meningkatkan bakat 
melalui pembinaan lewat sekolah 
diharapkan dapat memunculkan atlet yang 
berprestasi, karena prestasi tidak dapat 
diciptakan atau dibuat dalam waktu 
singkat. Pembinaan prestasi harus dimulai 
sejak dini supaya memunculkan atlet yang 
berprestasi, oleh karena itu dibina secara 
profesional. 

Pembinaan generasi muda 
merupakan tanggung jawab bersama 
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antara orang  tua, masyarakat dan 
pemerintah. sama halnya dalam 
pembianaan atlet -   atlet muda yang 
mampu bersaing dalam berbagai even 
olahraga. karena betapa pentingnya 
kegiatan olahraga dalam kehidupan bangsa 
seperti kita  ketahui bahwasannya olahraga 
mampu menyatukan berbagai bangsa dan 
negara  di dunia dengan  melalui berbagai  
pentas olahraga yang di selenggarakan  
dalam tingkat internasional. 

Salah satu cabang olahraga yang 
sering di pertandingkan  baik dalam 
tingkat regional, nasional bahkan 
internasional  adalah cabang olahraga 
beladiri  asli Indonesia  yaitu pencak silat, 
dimana pencak silat dalam bentuk yang 
masih sangat sederhana  digunakan 
sebagai alat untuk mempertahankan  diri  
dari ancaman  binatang buas  maupun 
serangan dari kelompok lain. Seiring 
dengan berjalannya waktu, model latihan 
sudah sangat banyak dilakukan  pelatih. 
untuk meningkatkan kemampuan atlet  
berbagai macam cara dilakukan, agar atlet 
tersebut  mencapai puncak prestasi  yang 
di inginkan  oleh pelatih. 

Sementara itu, pada atlet yang 
belum memiliki pengalaman  bertanding 
serta teknik yang belum sempurna  
cenderung  bersifat  pasif  dan menunggu 
serangan  yang dilancarkan lawan. Hal ini 
karena masih ada keraguan untuk  
melakukan serangan  terlebih dahulu 
kepada lawan. Bila terdesak, pola 
permainan akan kacau sehingga tidak 
dapat menggunakan teknik yang telah  
diberikan  pada saat latihan. Hal ini tentu 
saja merugikan  bagi atlet itu sendiri, 
teknik dan taktik yang telah diberikan pada 
saat  latihan tidak dapat dipergunakan  
secara optimal . 

Untuk memacu prestasi yang 
maksimal dan kualitas atlet meningkat 
perlu adanya usaha  yang sungguh – 
sungguh dalam proses pembinaan. 
Pembina atau pelatih harus pandai memilih  
metode atau bentuk  latihan yang tepat 
pada kebutuhan karateristik olahraga yang 
dibinanya. Salahsatu bentuk atau model  

latihan adalah dapat dimodifikasi dengan 
cara menggunakan  karet ban bekas. 
Bentuk latihan tersebut mempunyai tujuan 
yang berguna untuk meningkatkan 
kecepatan tendangan sabit  pada cabang 
olahraga pencak silat. 
 
B. LANDASAN TEORITIS 

 
Pencak silat adalah cabang 

olahraga yang berupa hasil budaya 
manusia Indonesia untuk 
membela/mempertahankan eksistensi 
(kemandirian) dan intergritas terhadap 
lingkungan hidup/alam sekitarnya untuk 
mencapai keselarasan  hidup,  
meningkatkan iman dan taqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. Sucipto, 2001:27) 

Pencak di definisikan sebagai 
gerak dasar beladiri yang terikat pada 
aturan dan di gunakan dalam belajar, 
latihan dan pertunjukan. Silat dapat di 
artikan sebagai gerak beladiri yang  
sempurna yang bersumber pada 
kerohanian yang suci murni guna 
keselamatan diri atau kesejahteraan 
bersama, serta untuk menghindarkan 
manusia dari bencana/bahaya. Peranan 
pencak silat adalah sebagai sarana dan 
prasarana untuk membentuk manusia 
seutuhnya yang sehat, kuat, tangkas, 
terampil, sabar, kesatria, dan percaya diri. 

Pencak silat pada sat ini telah 
menjadi cabang olahraga  yang di kenal 
luas dalam tataran regional (Asia Tenggara 
Dan Asia) bahkan sudah berkembang pada 
tataran dunia internasiona. Dalam kejuaran 
dunia  pencak silat, pesertanya tidak lagi 
hanya berasal dari kawasan Asia, tetapi 
sudah dari berabagai kawasan benua 
Eropa, Afrika, Australia, dan Amerika. Hal 
ini menandakan bahwa pencak silat telah 
memberikan warna tersendiri dalam 
perkembangan olahraga secara global. 
Perkembangan pencak silat yang berakar 
dari budaya bangsa Indonesia perlu di 
perkenalkan dan di pelajari oleh setiap 
lapisan masyarakat, terlebih para generasi 
muda bangsa Indonesia. 
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Saat periode kepemimpinan  Bapak 
Eddie M. Nalapraya, Indonesia sebagai 
pendiri memiliki hasrat untuk 
mengembangkan pencak silat ke manca 
negara, dengan mengambil perakarsa  
pembentukan dan mendirikan persatuan 
pencak silat antarbangsa (PERSILAT) 
pada tanggal  11 Maret 1980 bersama 
negara Singapura, Malaysia dan Brunei 
Darussalem. Dimana keempat negara 
tersebut akhirnya dinyatakan sebagi negara 
- negara pendiri organisasi internasional 
pencak silat tersebut. Dengan demikian, 
perkembangan pencak silat telah lengkap, 
baik sebagai olahraga kompetitif, sebagai 
budaya bangsa, maupun sebagai salah satu  
kegiatan dalam pendidikan olahraga.  

Olahraga pencak silat di Indonesia 
di sebut sebagai ikatan pencak silat  
Indonesia atau di singkat  (IPSI ) didirikan  
pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakata, 
yang di prakarsai  oleh Mr. 
Wongsonegoro. Usaha para pendekar dan 
semua dengan rasa cinta dan kesadaran 
akan tuntutan zaman, terutama generasi 
mudanya untuk menjadikan pencak silat 
benar – benar dihayati dan di kembangkan 
di masyarakat, maka mulai PON l sampai 
PON Vll pencak silat di pertandingkan 
secara ekshibisi dan pada PON VIII tahun 
1975 di Jakarta, pada kepemimpinan 
Bapak. Cokropranolo pencak silat resmi di 
pertandingkan. sejak saat itu pertandingan 
pencak silat khususnya kategori tanding 
mulai sering di pertandingkan dan menjadi 
primadona IPSI, seperti  dalam pekan 
olahraga nasional (PON), pekan olahraga 
mahasiswa nasional (POMNAS), pekan 
olahraga pelajar nasional (POPNAS ) 
pekan olahraga negara-negara Asia 
Tenggara (SEA GAMES) bahkan kejuaran 
dunia (single event). 
 
C. METODE PENELITIAN  

 
Metode penelitian merupakan 

faktor penting yang sangat berpengaruh 
terhadap hasil penelitian. Kegiatan 
penelitian harus mengikuti langkah  –  
langkah atau prosedur kerja sehingga 

dalam pelaksanaannya diperlukan metode  
–  metode tertentu. Penggunaan metode 
dalam suatu penelitian harus sesuai dan 
diarahkan  pada tujuan yang diharapkan, 
serta dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah. Metode penelitian merupakan 
syarat mutlak dalam  suatu penelitian 
bergantung pada pertanggungjawaban data 
metode penelitiannya secara ilmiah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Metode penelitian yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
metode eksperimen. Menurut Sugiyono 
(2015:107)  metode eksperimen adalah 
metode penelitian yang digunakan untuk 
mencari pengaruh perlakuan tertentu 
terhadap yang lain dalam kondisi yang 
terkendali . Desain penelitian ini adalah  
one group pretest – posttest design. Dalam 
desain ini, satu kelompok diukur dan 
diobservasi bukan hanya seteleh diberi 
perlakuan tetapi juga sebelum diberi 
perlakuan, Sugiyono (2015:110.111). 
Desain eksperimen one group pretest-
posttest design dapat digambarkan sebagai 
berikut : 

                        
Gambar 3.1 Desain eksperimen  one group 

pretest-postteest desigen 
 
Keterangan  :  
O1  : tes awal kemampuan kecepatan 
tendangan sabit pencak silat. 
X    : perlakuan latihan menggunakan 
latihan tendangan sabit dengan karet. 
O2  : tes akhir kemampuan kecepatan 
tendangan sabit pencak silat. 
 
D. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 
 
a. Pengelolaan Data 
1. Deskripsi lokasi, populasi, dan 

waktu penelitian  
Penelitian dilakukan dari bulan 

September sampai dengan bulan Oktober. 

Pretest 
(Tes Awal) 

Perlakuan 
(Treatment) 

Posttest 
Tes akhir 

O1 X O2 
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Subyek dalam penelitian ini adalah 20 
peserta didik pencak silat SMKN 1 
Pandeglang, Kecamatan Kaduhejo,  
Kabupaten  Pandeglang, Propinsi Banten. 
Tempat penelitian dilaksanakan di 
lapangan bulu tangkis SMKN 1 
Pandeglang. Untuk analisis data digunakan  
uji-t, yaitu dengan membandingkan hasil 
pretest dengan posttest pada kelompok 
eksperimen. Sebelum dilakukan uji 
hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji 
persyaratan dengan uji homogenitas data.  
 
2. Deskripsi Data Dan Analisis Data  
a. Hasil latihan  tendangan sabit 

dengan menggunakan karet ban 
bekas  

Deskripsi data penelitian berfungsi 
untuk mempermudah penelitian yang telah 
dilakukan. Deskripsi data penelitian 
meliputi data pre-test dari eksperimen 
yang dilakukan. Dalam bab ini akan 
disajikan satu persatu  data penelitian, dari 
data pretest dan posttest dari kelompok 
eksperimen hasil latihan tendangan sabit 
dengan menggunakan karet ban bekas. 
 

Tabel 4.1  
data pretest dan posttest kecepatan 

tendangan sabit  melalui latihan 
menggunakan karet ban bekas 

 

NO Sampel X Y 

1 Asep Burhanudin  42 45 

2 Ipah Tulhaliyah 34 37 

3 Linda Hernani 32 36 

4 M.Ibiy Iswandi 43 47 

5 Fiki M 40 42 

6 Ahmad Mawarid  42 46 

7 Tb.Dzulhaidar Fc 46 50 

8 Sendi  41 43 

9 Samsudin  43 46 

10 Lutfia Rahmawati 36 40 

11 Desi Fitriani 33 35 

12 Eneng Marliawati 41 45 

13 Nurul Justika Ch  40 43 

14 Ari Kurniawan  43 46 

15 Agus Agung  43 44 

16 M. Arpayudi  37 40 

17 M.  Ues Al Qorni  40 44 

18 Dika  Nasrullah  36 39 

19 Rusdi  38 46 

20 Eka Putri  35 38 

JUMLAH 785 852 

RATA" 39.25 42.6 
 

Pretest kecepatan tendangan sabit 
melalui latihan dengan  menggunakan 
karet ban bekas. Memiliki nilai minimal 
32, nilai maksimum 46, rata-rata 39.25, 
median 40, modus 43. posttest kecepatan 
tendangan sabit melalui latihan 
menggunakan karet ban bekas memiliki 
nilai minimal 35, nilai maksimum 50, rata-
rata 42.6, median 43, modus 46. 

 
Tabel 4.2 

 Frekuensi Data Perbandingan Pretest Dan 
Posttest 

 

subyek Pretest posttest 

mean  39.25 42.6 

median  40 43 

modus 43 46 

Min 32 35 

Max 46 50 
 
Berdasarkan tabel 4.2. diketahui 

bahwa sebelum diberi latihan dengan 
menggunakan karet ban bekas rata-rata pre 
test sebesar 39.25  dengan nilai maksimal 
46, nilai minimal 32. dengan nilai tengah 
(median) 40 dan  nilai yang sering muncul 
(modus) 43. Setelah mendapatkan latihan 
dengan menggunakan karet ban bekas 
tampak hasil menunjukan rata-rata hasil 
post test menjadi 42.6 dengan nilai 
maksimal 50,  nilai minimal 35, dengan 
nilai tengah (median) 43 dan nilai yang 
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sering muncul (modus) 46. Hal ini adanya 
peningkatan kecepatan tendangan sabit 
pencak silat pada peserta didik SMKN 1 
Pandeglang sebesar 3.35. 

Untuk lebih jelasnya perbandingan 
rata-rata pre test dan post test  kecepatan 
tendangan sabit pencak silat pada peserta 
didi SMKN 1 Pandeglang   dapat dilihat 
pada gambar grafik berikut :  

 

 
 

Gambar 4.1 grafik perbandingan 
pretest dan posttest  

 
3. Persyaratan analisis  

1. Uji Normalitas 
a. Normalitas data pre test  

Uji normalitas dilakukan untuk 
mengetahui normal tidaknya  bahwa 
data yang di peroleh berasal dari 
populasi yang normal. Untuk 
menerima atau menolak hipotesis  nol, 
kita bandingkan dengan ��(L hitung) 
ini dengan nilai kritis Ltabel yang 
diambil dari daftar tabel untuk 
tarafnyata �= 0.05  yang dipilih. 
Kriterianya adalah: tolak hipotesis nol 
bahwa populasi berdistribusi norrmal 
jika �� yang diperoleh dari data 
pengamatan melebihi Ltabel . dalam hal 
lainnya hipotesis nol diterima. Dari 
hasil uji normalitas adalah sebagai 
berikut: 

 
Tabel4.3  

Uji Normalitas Data pre test 

NO 
  

X 
  

z 
  

f(z) 
  

s(z) 
  

s(z)-f(z) 
  

1 32 -1.85653 0.031689 0.05 0.018311 

2 33 -1.60046 0.054748 0.1 0.045252 

3 34 -1.34439 0.089412 0.15 0.060588 

4 35 -1.08831 0.138228 0.2 0.061772 

5 36 -0.83224 0.202637 0.3 0.097363 

6 36 -0.83224 0.202637 0.3 0.097363 

7 37 -0.57617 0.282252 0.35 0.067748 

8 38 -0.32009 0.374449 0.4 0.025551 

9 40 0.192055 0.576151 0.55 -0.02615 

10 40 0.192055 0.576151 0.55 -0.02615 

11 40 0.192055 0.576151 0.55 -0.02615 

12 41 0.448129 0.67297 0.65 -0.02297 

13 41 0.448129 0.67297 0.65 -0.02297 

14 42 0.704203 0.759347 0.75 -0.00935 

15 42 0.704203 0.759347 0.75 -0.00935 

16 43 0.960277 0.831542 0.95 0.118458 

17 43 0.960277 0.831542 0.95 0.118458 

18 43 0.996048 0.840387 0.95 0.109613 

19 43 0.960277 0.831542 0.95 0.118458 

20 46 1.728498 0.95805 1 0.04195 
JU
ML
AH 

78
5         

RA
TA

-
RA
TA 

39
.2
5         

SD 

3.
90
51     

M
X 

0.
11
84
58 

 
Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa 
nilai �� hitung 0.118458, dengan dk 20, 
dengan taraf nyata 0.05, dari daftar  di dapat 

L = 0.190 yang lebih besar dari ��  = 
0.118458, sehingga hipotesis nol diterima . 
Dengan  demikian data penelitian di atas 
dapat di simpulkan bahwa populasi  
berdistribusi normal. 
 

b. Normalitas data post test  
Hasil uji normalitas data hasil  post test 
dapat dilihat pada tabel  di bawah ini :  

0

10

20

30

40

50

MEAN

MEDIAN

MODUS

MIN

MAX
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Tabel 4.4 

Uji normalitas data pos stest 

NO 
  

X 
  

z 
  

f(z) 
  

s(z) 
  

s(z)-
f(z) 

  

1 
35 

-1.86122 
0.0313

57 0.05 
0.0186

43 

2 
36 

-1.61632 
0.0530

12 0.1 
0.0469

88 

3 
37 

-1.37143 
0.0851

21 0.15 
0.0648

79 

4 
38 

-1.12653 
0.1299

71 0.2 
0.0700

29 

5 
39 

-0.88163 
0.1889

88 0.3 
0.1110

12 

6 
40 

-0.63673 
0.2621

49 0.3 
0.0378

51 

7 
40 

-0.63673 
0.2621

49 0.35 
0.0878

51 

8 

42 

-0.14694 
0.4415

9 0.4 

-
0.0415

9 

9 
43 

0.097959 
0.5390

18 0.55 
0.0109

82 

10 
43 

0.097959 
0.5390

18 0.55 
0.0109

82 

11 

44 

0.342856 
0.6341

47 0.55 

-
0.0841

5 

12 
44 

0.342856 
0.6341

47 0.65 
0.0158

53 

13 

45 

0.587754 
0.7216

51 0.65 

-
0.0716

5 

14 
45 

0.587754 
0.7216

51 0.75 
0.0283

49 

15 

46 

0.832651 
0.7974

79 0.75 

-
0.0474

8 

16 
46 

0.832651 
0.7974

79 0.95 
0.1525

21 

17 
46 

0.832651 
0.7974

79 0.95 
0.1525

21 

18 
46 

0.983959 
0.8374

32 0.95 
0.1125

68 

19 
47 

1.077549 
0.8593

82 0.95 
0.0906

18 

20 
50 

1.812241 
0.9650

26 1 
0.0349

74 
JU
ML
AH 852         
RA
TA
-

RA
TA 42.6         

SD 

4.08
334

2       

M
X 

0.15
252

1 

 
Dari kolom terahir dalam daftar di atas 
didapat  ��= 0.152521. dengan n=20 dan 
taraf nyata α=0.05, dari daftar  di dapat L 
= 0.190 yang lebih besar dari ��  = 
0.152521 sehingga hipotesis nol diterima. 
Kesimpulanya bahwa populasi 
berdistribusi normal. 

 
2. Uji homogenitas  

Uji Homogenitas dilakukan untuk 
mengetahui kesamaan variansi atau untuk 
menguji bahawa data yang diperoleh 
berasal dari populasi yang homogen. 
Kriteria pengambilan keputusan diterima 
apabila nilai signifikan lebih besar dari 
0,05 (signifika > 0,05).  Hasil uji 
homogenitas adalah sebagi berikut: 

Tabel 4.5 
Pengolahan Data hasil perhitungan uji 

homogenitas 

Sampel X Y �� �� X.Y 
Asep 
Burhanud
in  

42 45 
176

4 
202

5 
189

0 
Ipah 
Tulhaliya
h 

34 37 
115

6 
136

9 
125

8 
Linda 
Hernani 

32 36 102
4 

129
6 

115
2 

M.Ibiy 
Iswandi 

43 47 184
9 

220
9 

202
1 

Fiki M 40 42 160
0 

176
4 

168
0 

Ahmad 
Mawarid  

42 46 176
4 

211
6 

193
2 

Tb.Dzulh
aidar Fc 

46 50 211
6 

250
0 

230
0 

Sendi  41 43 168
1 

184
9 

176
3 

Samsudin  43 46 184
9 

211
6 

197
8 

Lutfia 
Rahmawa

36 40 129
6 

160
0 

144
0 
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ti 

Desi 
Fitriani 

33 35 108
9 

122
5 

115
5 

Eneng 
Marliawat
i 

41 45 
168

1 
202

5 
184

5 
Nurul 
Justika 
Ch  

40 43 
160

0 
184

9 
172

0 
Ari 
Kurniawa
n  

43 46 
184

9 
211

6 
197

8 
Agus 
Agung  

43 44 184
9 

193
6 

189
2 

M. 
Arpayudi  

37 40 136
9 

160
0 

148
0 

M.  Ues 
Al Qorni  

40 44 160
0 

193
6 

176
0 

Dika  
Nasrullah  

36 39 129
6 

152
1 

140
4 

Rusdi  38 46 144
4 

211
6 

174
8 

Eka Putri  35 38 122
5 

144
4 

133
0 

JUMLAH 785 
85
2 

311
01 

366
12 

337
26 

RATA" 
39.
25 

42.
6 

155
5.1 

183
1 

168
6.3 

 

���=	
��.∑���(∑�)�

�.(���)
 

=  
���.31101�(785)�

��.(����)
 

=	
√�������������

��.��
 

=	
	√����

���
 

=	√15.25 
=3.905124838 
dibulatkan 3.90 

 

���=	
��.∑���(∑�)�

�(���)
 

=	
���.36612�(852)�

��(����)
 

= 
	√�������������

��(��)
 

= 
√����

���
 

= √16.673684 

= 4.0833422585 dibulatkan 
4.08 
 
Dik : Sbesar = 4.08 
          Skecil = 3.90 
Dit : F ? 

Jawab : F = 
������

������
 

                 = 
�.��

�.��
 

                  = 1.0461538 
dibulatkan 1.046 
Dk = n-1 
      = 20-1 
      = 19 
Jadi dk 19 alfa = 0.05 
= 4.38 

Hasil pengujian dengan 
statistik nilai perhitungan nilai F 
1.046,dk 19 alfa 0.05= 4.38, jauh 
melebihi atau di atas 0,05 dengan 
demikian data penelitian di atas 
dapat di simpulkan F hitung 1.046 
<  F tabel 4.38, karena F hitung 
lebih kecil dari F tabel maka data 
penelitian Homogen  

 
3. Pengujian hipotesis  

 Pengujian hipotesis dilakukan 
untuk mengetahui adanya peningkatan 
hasil latihan tendangan sabit dengan 
menggunakan karet ban bekas di 
SMKN 1 Pandeglang, Dilakukan uji 
hipotesis. Uji ini dimaksudkan untuk 
menguji perbedaan mean dari pre-test 
terhadap post-tes  dengan kriteria 
pengujian sebagai berikut:  

-��� � ��⁄  <  t  < ��� � ��⁄  
 
 
Untuk harga t lainya H di 

tolak.  
 Ho diterima jika nilai thitung < tabel ; 

atau jika nilai signifikansi < 0,05 
 Ho ditolak jika nilai t hitung > nilai t 

tabel ; atau jika nilai signifikansi > 
0,05. 

Uji hipotesis  menggunakan  unji-t 
yang hasilnya dapat dilihat pada tabel: 

Tabel 4.6 Pengolahan data 
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sam
pel 

X Y 
(�
��) 

(�
��) 

�� �� 
x.
y 

x1 
42 4

5 
2.8 2.4 

7.
84 

5.
76 

6.
72 

x2 
34 3

7 -5.2 -5.6 
27
.0
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Dengan demikian dapat di 
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t =13,3453233994  
dibulatkan 13,34 

 
Dik : n-2 
       = 20-2 
       = 18 
(0.05, dk =18) 
T tabel dengan dk n- (alfa) = 

18 
= 9,39 
T hitung 13,34>9,39 karena T 

hitung lebih besar dari T tabel maka 
Ho ditolak dan Ha diterima. 
Berdasarka perhitungan diperoleh hasil 
seperti tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.7 Uji-t 
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Uji-t 
Ket 

Variabel 
t-
hitung 

t-
tabel 

D
f 

pretest-
posttest 

13,34 9,39 
1
8 

signifika
n  

 
Berdasarkan tabel 4.5. tampak 

bahwa nilai thitung  memang berbeda secara 
signifikan dimana nilai thitung (13,34) 
lebih besar dari nilai ttabel  (9,39). dengan 
demikian maka Ho ditolak dan Ha 
diterima yang berati terdapat perbedaan 
atau perubahan yang signifikan atas 
sampel eksperimen setelah mendapatkan 
perlakuan dengan latihan menggunakan 
karet ban bekas. Dengan kata lain, dapat di 
simpulkan bahwa latihan dengan 
menggunakan karet ban bekas 
berpengaruh terhadap peningkatan 
kecepatan tendangan sabit pencak silat 
pada peserta didik SMKN 1 Pandeglang. 

 
c. Pembahasan hasil penelitian  

Berdasarkan kajian teori dapat 
ditemukan suatu hipotesis sebagai berikut : 
“latihan tendangan sabit dengan 
menggunakan karet ban bekas dapat 
meningkatkan kecepatan tendangan sabit 
pencak silat pada peserta didik SMKN 1 
Pandeglang “ kaidah yang digunakan 
untuk mengetahui ada atau tidak adanya 
perbedaan signifikan adalah apabila nilai t 
hitung lebih besar dari t-tebel, maka Ha 
diterima dan jika nilai signifikan t hitung 
kurang dari t-tebel, maka Ho di tolak. 

Berdasarkan hasil uji statistik 
variabel diperoleh nilai uji-t antara pretest 
dan posttest latihan tendangan sabit 
dengan menggunakan karet ban bekas 
yang memiliki nilai t hitung 13,34, t tebel 
9,39 (df=18) pada taraf signifikan 5%, 
karena t hitung lebih besar dari t tebel 
maka ada perbedaan yang signifikan. 
Dilihat dari nilai rata-rata, maka diperoleh 
nilai rata-rata pretest = 39.25 dan nilai 
rata-rata posttest = 42.6, karena nilai rata-
rata postes lebih besar dari nilai rata-rata 
prettest, maka peningkatan kemampuan 
tendangan sabit dengan mengggunakan 
karet ban bekas= 3.35. 

Tidak dipungkiri bahwa 
perkembangan peserta didik tidak dapat 
dipisahkan dari latihan, Karet ban bekas 
merupakan alat bantu yang dimodifikasi 
sehigga peserta didik pencak silat merasa 
senang ketika melakukan aktivitas 
olahraga, peserta didik merasa ingin terus 
mencoba dan minat peserta didik terhadap 
cabang olah ragga pencak silat pun akan 
meningkat. Memodifikasi alat bantu dalam 
latihan merupakan suatu solusi untuk 
meningkatkan prestasi peserta didik. 
Kurangnya sarana dan prasarana membuat 
terhambatnya proses latihan , maka dari itu 
seorang pelatih dituntut utuk terus 
berkreatif. 

Latihan tendangan sabit dengan 
menggunakan karet ban bekas dapat 
meningkatkan kekuata,dan kecepatan 
tendangan sabit peserta didik, karena 
peserta didik melakukan tendangan sabit  
dengan menggunakan karet ban bekas 
membutuhkan tenaga yang lebih, sehingga 
lama ke lamaan tanpa disadari kekuatan 
dan kecepatan tendangan sabit meningkat. 

Berdasarkan uraian diatas 
modifikasi latihan dengan menggunakan 
karet ban bekas dapat dimanfaatkann 
sebgai alat latihaan pencak silat. 
Khususnya di SMKN 1 Pandeglang. 
penyajian latihan di SMKN perlu 
kreatifitas pelatih agar tujuan latihan dapat 
tercapai dengan baik. Sesuai dengan 
tingkat perkembangan peserta didik. 

 
E. KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan 

hasil pengolahan data yang telah dilakukan 
mengenai pengaruh latihan tendangan 
sabit dengan menggunakan karet ban 
bekas terhadap kecepatan tendangan sabit 
pencak silat pada peserta didik SMKN 1 
Pandeglang, ternyata hipotesis yang 
diajukan dapat diterima, dengan demikian 
dapat diperoleh kesimpulan bahwa 
terdapat peningkatan yang signifikan 
melalui latihan tendangan sabit dengan 
menggunakan karet ban bekas pada peserta 
didik SMKN 1 Pandeglang. 
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1. Implikasi Hasil Penelitian  
Berdasarkan kesimpulan diatas, hasil 
penelitian ini berimplikasi pada : 
a. Timbulnya inisiatif dari pelatih  

pencak silat SMKN 1 Pandeglang 
untuk memvariasikan dan 
menerapkan latihan yang 
menggunakan karet ban 
bekas/dimodifiksi tersebut yang 
bertujuan meningkatkan kecepatan 
tendangan sabit pencak silat  

b. Dapat menimbulkan semangat dari 
para peserta didik pencak silat 
SMKN 1 Pandeglang untuk 
meningkatkan kecepatan tendangan 
sabit pencak silat. 

2. Keterbatasan penelitian  
Penelitian ini telah dilakukan 
semaksimal mungkin, namun tidak 
terlepas dari keterbatasan- keterbatasan 
yang ada, yaitu : 
a. Peneliti sudah berusaha mengontrol 

faktor-faktor lain yang mungkin 
mempengaruhi hasil tes, seperti 
waktu istirahat, kondisi tubuh, 
faktor psikologis dan sebagainya. 

b. Peneliti sudah berusaha mengontrol 
kesungguhan tiap-tiap peserta didik 
pencak silat SMKN 1 Pandeglang 
dalam berlatih.  

c. Tidak ada kelompok kontrol yang 
berbeda, apabila akan ada 
penelitian lagi sebaiknya 
menggunakan kelompok kontrol 
supaya hasilnya lebih baik. 
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Abstrak. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode bermain. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII C, SMP Negeri 1 Saketi Kecamatan Saketi Kabupaten 
Pandeglang berjumlah 27 orang. Setelah dilakukan pengolahan dan analisis data didapatkan 
hasil siklus I pada kelompok bermain tingkat (perhatian) adalah 10 orang mengalami 
peningkatan sebesar 37,04%, 17 orang atau sebesar 62,96% tetap, tingkat (keaktifan) yaitu 
12 orang mengalami peningkatan sebesar 44,44%, 15 orang tetap sebesar 55,56% , tingkat 
(kesenangan) yaitu 3 orang mengalami peningkatan sebesar 11,11% dan 24 orang tetap 
sebesar 88,89%, siklus II memperoleh yaitu tingkat (perhatian), 23 orang mengalami 
peningkatan sebesar 85,19%, 4 orang tetap sebesar 22,22%, tingkat (keaktifan) yaitu 24 
orang mengalami peningkatan sebesar 88,89%, 3 orang tetap sebesar 11,11%, tingkat 
(kesenangan) yaitu 24 orang mengalami peningkatan sebesar 88,89%, 3 orang tetap sebesar 
11,11%.  

Dari hasil analisis dan penghitungan data, maka dapat dismpulkan bahwa metode 
bermain dapat meningkatkan motivasi belajar lari jarak pendekpada siswa kelas VIII C, 
SMP N 1 Saketi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang. 
Kata kunci :  motivasi pembelajaran, lari jarak pendek, metode bermain. 
 
 
A. PENDAHULUAN 
 

Pembelajaran pendidikan jasmani, 
sesungguhnya ditentukan oleh beberapa 
unsur  diantaranya sebagian ditentukan 
oleh kemampuan siswa itu sendiri, unsur 
lingkungan termasuk unsur guru. Guru 
selalu dihadapkan pada berbagai hal yang 
memerlukan pengambilan  keputusan 
sehubungan dengan tugas baik sebelum, 
selama, maupun sesudah terjadinya proses 
atau situasi belajar mengajar. Guru harus 
mengambil keputusan-keputusan tentang 
apa, bagaimana, kapan, untuk apa, dan 
sebagainya mengenai situasi atau kondisi 
belajar yang perlu diciptakan. Termasuk 
mengambil keputusan mengenai 
pelaksanaan rencana yang telah dibuat, dan 
mengenai berhasil atau tidaknya 
pelaksanaan rencana berhasil tidaknya 
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 
dalam atletik khususnya lari jarak pendek 

dapat diketahui setelah dilakukan kegiatan 
evaluasi.   

Keberhasilan dalam belajar 
mengajar merupakan tujuan yang paling 
diharapkan oleh semua guru. Untuk  itu 
harus mampu menciptakan situasi belajar 
yang efektif. Karena suatu proses belajar 
mengajar yang efektif dapat berlangsung 
apabila memberikan keberhasilan serta 
memberikan rasa puas bagi siswa maupun 
guru. Seorang guru merasa puas jika 
siswanya dapat mengikuti proses belajar 
mengajar dengan sungguh-sungguh, 
bersemangat, dan penuh kesadaran yang 
tinggi.  

Menurut  Eddy  Purmono,  (2011:  
32)  lari  jarak  pendek adalah lari yang 
menempuh jarak antara 50 meter sampai 
dengan jarak 400 meter. Lari  jarak  
pendek  merupakan  materi  pembelajaran  
yang  tidak banyak  digemari  oleh  siswa.  
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Oleh  karena  itu  biasanya siswa 
kurang bersemangat  dalam mengikuti  
pembelajaran  lari jarak pendek,  
sehingga hasil pembelajarannya pun 
kurang maksimal. Padahal dalam 
penilaian biasanya guru akan lebih 
memperhatikan  hasil belajar siswa. Guru 
akan memberikan  nilai lebih  kepada  
siswa  yang  dapat  menguasai  teknik  lari 
jarak pendek dengan baik namun 
penyampaian   materi  pelajaran  yang  
seperti  itu  membuat  siswa kurang 
bersemangat dalam pembelajaran. 

Lari jarak pendek kurang disukai 
siswa bahkan  ada  siswa  yang  meminta  
untuk mengganti dengan materi pelajaran 
lainya. Siswa sulit diarahkan ketika  
mengikuti  pembelajaran  atletik  lari  
jarak  pendek,  tidak  terlihat seperti  saat  
diajarkan   materi  permainan   bola voli  
ataupun  sepakbola. Siswa lebih pasif 
dan banyak mengeluh karena merasa 
pelajarannya membosankan. 

Dari faktor lingkungan pun ketika 
pembelajaran lapangan yang digunakan 
berbagi dengan kelas lain, sehingga 
pembelajaran kurang maksimal. Keadaan 
tersebut perlu langkah pemecahan yang 
dapat dilakukan yaitu dengan memberikan 
motivasi pembelajaran dengan metode 
bermain yang bertujuan untuk 
meningkatkan motivasi pembelajaran lari 
jarak pendek dengan permainan-permainan 
yang menarik agar siswa lebih 
bersemangat dan gembira. Guru perlu 
mencoba mengadakan pembaharuan dalam 
pembelajaran dan menyesuaikan 
karakteristik siswa sehingga siswa lebih 
tertarik untuk berpartisipasi dalam proses 
pembelajaran. Anak akan merasa senang 
jika melaksanakan kegiatan yang sifatnya 
bermain dan siswa akan sangat termotivasi 
untuk melakukan pembelajaran dengan 
semangat, senang dan gembira. 
 
B. LANDASAN  TEORITIS 

 
Atletik merupakan aktivitas 

jasmani yang terdiri dari gerakan-gerakan 
dasar yang dinamis dan harmonis, yaitu 

jalan, lari, lompat, dan melempar. Seperti 
yang dikemukakan oleh  Eddy Purnomo 
dan Dapan (2011 : 1), Atletik berasal dari 
bahasa Yunani yaitu “atlhon atau athlum” 
yang berarti lomba atau 
perlombaan/pertandingan. Gerakan-
gerakan  yang  dilakukan  yang  terdapat  
pada  semua  cabang olah raga, pada 
intinya merupakan gerakan dasar yang 
berasal dari gerakan atletik. 

Menurut Eddy Purnomo dan 
Dapan, (2011 : 3) : 

“Tidaklah jika atletik dikatakan 
ibu ( induk ) dari semua cabang olahraga 
Atletik juga merupakan  sarana untuk 
pendidikan jasmani dalam upaya 
meningkatkan kemampuan biomotrik, 
misalnya kekuatan, dayatahan,  kecepatan, 
kelenturan, koordinasi. Dalam cabang 
olahraga atletik ada tiga nomor yang 
sering di perlombakan,  yaitu nomor : 
jalan dan lari, nomor lompat, dan 
nomor lempar. Dalam cabang olahraga 
atletik khususnya lari, di sekolah 
menengah  pertama  saat  ini  diulas  
kembali  mata  pelajaran  lari  jarak 
pendek,  yang  dulu  pernah  di  ajarkan  
ketika  masih  sekolah  dasar”.   

Dan materi yang di sampaikan 
adalah nomor lari jarak pendek 50 m, lari 
50 m merupakan salah satu unsur nomor 
atletik yang wajib diajarkan pada siswa 
Sekolah Menengah Pertama, karena 
Atletik juga merupakan  sarana bagi 
pendidikan jasmani peserta didik dalam 
upaya meningkatkan daya tahan, 
kekuatan, kecepatan, kelincahan. 
 
C. METODE PENELITIAN 

 
Metode penelitian merupakan 

salasatu faktor yang sangat berpengaruh 
terhadap hasil penelitian. Dengan 
penggunaan metode yang tepat maka hasil 
penelitian dapat terungkap dan kemudian 
tertuang dalam bentuk data tertulis. 
Kegiatan penelitian harus mengikuti 
langkah-langkah atau prosedur kerja 
seingga dalam pelaksanaanya di perlukan 
metode-metode tertentu. Metode yang di 
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gunakan yaitu metode kualitatif. 
Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). 

Suharsimi ( 2008 : 11 ) “ 
penelitian tindakan kelas merupakan 
penelitian  dalam berbagai bidang yang 
menggunakan refleksi sebagai metode  
utama dilakukan oleh orang yang terlibat 
di dalamnya serta bertujuan untuk 
melakukan perbaikan dalam berbagai 
aspek”. Ada beberapa model penelitian 
tindakan kelas yang sampai saat ini masih 
sering digunakan dalam dunia pendidikan, 
diantaranya : model Lewis, Kemmis dan 
Taggart, model Elliot dan model Ebbut.  

Dalam penelitian ini 
menerapkan penelitian tindakan kelas. 
Prosedur yang dilaksanakan dalam 
penelitian tindakan kelas ini Kemmis dan 
Taggart yang terdiri dari komponen : 
perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi.  Alasan pemilihan PTK sebagai 
metode penelitian, karena : 

a. Permasalahan yang diteliti diangkat 
dari permasalahan yang terjadi di 
kelas. 

b. Bertujuan memperbaiki hasil 
belajar siswa. 
Guru dapat mengetahui kondisi 

kelas dan mengetahui permasalahan yang 
terjadi didalamnya. Dengan beberapa 
alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penelitian tindakan kelas cocok digunakan 
dalam penelitian ini. 
 
D. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 
 
Dalam kegiatan yang telah 

dilaksanakan ini , ditempuh langkah 
langkah persiapan dan pelaksanaan, yang 
telah direncanakan pada setiap siklus 
tindakan kelas. 

Adapun rencana kegiatanya adalah 
sebagai berikut: 

a. Persiapan Pelaksanaan 
Pada tahap ini, peneliti 
melakukan beberapa langkah, 
antara lain : 

a. Orientasi lapangan yaitu 
melaksanakan perizinan serta 
sosialisasi terhadap pihak 
sekolah yaitu SMP Negeri 1 
Saketi, Kecamatan Saketi, 
Kabupaten Pandeglang. 

b. Menentukan kelas yang akan 
digunakan untuk tempat 
penelitian. 

b. Pelaksanaan Tindakan 
a) Pra Siklus 

Kegiatan pra siklus 
merupakan kegiatan yang 
dilakukan untuk mengetahui 
kegiatan belajar mengajar yang 
sesungguhnya. Kegiatan 
belajar ini lebih dikenal 
dengan sebutan kegiatan 
melihat kondisi atau keadaan 
sebenarnya.  Kegiatan pra 
siklus dilakukan observasi dan 
refleksi. Dalam kegiatan 
observasi pada pra siklus, 
peneliti melakukan 
pengamatan, menyimak dan 
memperhatikan proses belajar 
mengajar yang sedang 
berlangsung. Dari pengamatan 
yang dilakukan, ternyata 
pembelajaran yang dilakukan 
kurang berkualitas, terbukti 
dengan suasana belajar yang 
tidak kondusif selama proses 
belajar mengajar berlangsung, 
hal tersebut dapa dilihat pada 
tabel berikut:  

Tabel 4.1 
Pra siklus 

Minat belajar (perhatian) siwa kelas VIII C 

No  Tingkat 
Perhatian 

Frekuensi Prosentase 

1 

2 

3 

Sangat 
perhatian 

Perhatian 

Kurang 
perhatian 

2 

5 

20 

7,40% 

18,52% 

74,07% 
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 Jumlah  27 100% 

       Data : Diolah 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan 

bahwa gambaran hasil pembelajaran 
motivasi siswa pra siklus tingkat 
(perhatian ) lari jarak pendek dengan 
pendekatan bermain  yaitu 2 orang sangat 
perhatian sebesar  7,40 %,  5 orang  
perhatian  sebesar 18,52 % ,dan kurang 
perhatian 20 orang sebesar 74, 07%. 

                     Tabel 4.2 
Pra siklus 

Minat belajar (keaktifan) siwa kelas VIII C 

No  Tingkat 
Keaktifan 

Frekuensi Prosentase 

1 

2 

3 

Sangat 
aktif 

Aktif  

Kurang 
aktif 

0 

5 

22 

0% 

18,52% 

81,48% 

 Jumlah  27 100% 

            Data : Diolah 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan 

bahwa gambaran hasil pembelajaran 
motivasi siswa pra siklus tingkat 
(keaktifan ) lari jarak pendek dengan 
pendekatan bermain  yaitu 5 orang  aktif 
sebesar  18,52  %,  22 orang  kurang aktif  
sebesar 81,48 % , 

Tabel 4.3 
Pra siklus 

Minat belajar (senang) siwa kelas VIII C 

No  Tingkat 
Senang  

Frekuensi Prosentase 

1 

2 

3 

Sangat 
Senang 

Senang 

Kurang 
Senang 

2 

15 

10 

7,40% 

55,56% 

37,04% 

 Jumlah  27 100% 

            Data : Diolah 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan 

bahwa gambaran hasil pembelajaran 
motivasi siswa pra siklus tingkat 
(kesenangan ) lari jarak pendek dengan 
pendekatan bermain  yaitu 2 orang sangat 
senang sebesar  7,40 %,  15 orang  senang  
sebesar 55,56 % ,dan kurang senang 10 
orang sebesar 37,04%. 

Setelah observasi dilakukan, 
peneliti menganalisis data. Dari hasil 
analisis data ditemukan berupa kelemahan 
kelemahan proses pembelajaran. Hasil 
tersebut diantaranya sebagai berikut: 
a. Siswa dalam mengikuti pembelajaran 
bermalas malasan. 
b. Metode yang digunakan pada saat 
pembelajaran kurang tepat. 
c. Fasilitas yang digunakan pada saat 

pembelajaran penjas berbagi dengan 
kelas lain sehingga  terbatas. 

d. Dalam pembelajaran monoton sehingga 
siswa kurang tertarik dengan materi yang 
diajarkan. 

Berdasarkan hasil diskusi, maka 
peneliti mencoba menerapkan pendekatan 
dengan pendekatan bermain untuk 
meningkatkan motivasi belajar lari jarak 
pendek. Pembelajaran dengan 
menggunakan pendekatan permainan dan 
alat pembelajaran inilah yang akan 
digunakan pada siklus berikutnya. 
b). Siklus 1 
a. Perencanaan 
Perncanaan kegiatan siklus 1 dimulainya 
proses tindakan adalah sebagai berikut : 
1. Membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran dengan pendekatan 
bermain / metode bermain. 

2. Menyusun dan membuat alat observasi 
siswa, lembar observasi siswa untuk 
mengetahui proses pembelajaran dan 
peningkatan motivasi belajar siswa 
dalam pembelajaran penjas dalam 
pokok bahasan lari jarak pendek. 

Pada bagian ini penulis 
mengemukakan  hasil hasil perhitungan 
dari pengolahan data sebagai mana adanya, 
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sesuai dengan data hasil penelitian yang 
penulis laksanakan.  
2.  Deskrifsi Siklus 1 

a. Paparan Data Perencanaan 
Siklus 1 merupakan proses 

pembelajaran dilakukan dalam 3 
pertemuan dengan setiap 
pertemuan 3 jam pelajaran ( 3 x 40 
menit ). Pada pertemuan pertama 
dan dua  untuk persiapan dan 
pelaksanaan tindakan sedangkan 
pertemuan ketiga digunakan untuk 
melaksanakan tes motivasi siklus 1. 
Hasil pra siklus diperoleh skor nilai 
rata rata tingkat motivasi sangat 
perhatian 7,40% , perhatian 18,52 
% dan kurang perhatian 74,07 % , 
tingkat motivasi siswa sangat aktif 
0 % , aktif 18,52 % , kurang aktif 
81,48 % , tingkat motivasi siswa 
sangat senang 7,40 % , senang 
55,56 %, kurang senang 37,04 % . 
Hal ini menunjukan bahwa 
motivasi siswa tentang lari jarak 
pendek secara umum masih kurang. 

Berdasarkan data kegiatan 
dari pra siklus diidentifikasi 
masalah, kemudian disepakati 
tindakan pembelajaran dengan 
menyusun serangkaian 
perencanaan antara lain : 
1) Menentukan materi lari jarak 

pendek dalam atletik dengan 
metode bermain yang akan 
disampaikan kepada siswa. 
Menentukan alokasi 
pembelajaran dan disesuaiakan 
dengan kegiatan KBM penjas 

2) Membuat Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran  

b. Paparan Data Pelaksanaan 
Pada tahap ini kegiatan yang 

dilaksanakan berdasarkan perencanaan, 
tindakan yang telah ditetapkan, yaitu 
melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan rencana pembelajaran yang 
telah dibuat. Fokusnya adalah upaya 
meningkatkan kemampuan siswa dalam 
permainan atletik lari jarak pendek 
dengan metode bermain. Strategi 

pembelajarn sudah mengacu pada 
pembelajaran yang menetapkan 
pendekatan bermain. Kegiatan belajar 
mengajar berlangsung seperti biasanya, 
dimulai dari tahap pendahuluan atau 
perencanaan, kegiatan inti dan 
penenangan. Keberadaan peneliti dan 
mitra peneliti lainya diupayakan untuk 
tidak terlalu mencolok perhatian siswa. 
Adapun kegiatan pembelajaranya 
adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 
Prosses Pembelajaran Lari Jarak 
Pendek dengan Metode Bermain 

Siklus I 
 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

a. Guru 
mengawali 
pelajaran 
dengan 
mengkondisi
kan siswa, 
presensi, 
Apresepsi, 
berdoa dan 
Pemanasan 
dengan 
permainan 
memberikan 
motivasi dan 
menjelaskan 
materi lari 
jarak pendek 
dengan 
metode 
bermain. 

b. Guru 
menjelaskan 
peraturan 
yang 
dimodifikasi 
permainan 
lari jarak 
pendek 
dengan 
metode 
bermain 

c. Guru 

a. Siswa 
berbaris, 
berdoa, 
melakukan 
pemanasan 
dan 
mendengar
kan 
penjelasan 
dari guru. 

b. Siswa 
menyimak 
penjelasan 
dari guru 
tentang 
materi  
memperhat
ikan 
penjelasan 
peraturan 
permainan. 

c. Siswa 
berkelomp
ok 

d. Siswa 
diberi 
kesempatan 
untuk 
mencoba 
permainan 
tersebut 

e. Seluruh 
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menginstruks
ikan kepada 
siswa 
membuat 5 
kelompok. 

d. Guru 
memperaktik
an dan 
membimbing 
siswa untuk 
melakukan 
permainan 
lari 
memasukan 
badan 
kesimpai, lari 
estafet, dan 
lari gawang 

e. Guru 
melakukan 
pengamatan 

f. Guru 
memberikan 
istirahat 15 
menit 

g. Guru 
melakukan 
evaluasi 

   
. 

siswa 
mengikuti 
pembelajar
an lari 
jarak 
pendek 
dengan 
metode 
bermain 
yaitu 
memasuka
n bada 
kesimpai, 
lari estafet, 
dan lari 
gawang, 
dan 
mengikuti 
intruksi 
dari guru. 

f. Siswa 
beristirahat 

g. Siswa 
menyimak 
penjelasan 
dari guru. 

 

 
c. Paparan Data Hasil 

Pada kegiatan siklus I, aktifitas 
siswa yang terlihat dalam pembelajaran, 
setelah dilakukan analisis data 
diperoleh hasil motivasi siswa seperti 
disajikan dalam tabel 4.5, 4.6, dan  4.7 
sebagai berikut : 

Tabel 4.5 
Status Setelah Pelaksanaan 
Pembelajaran pada Siklus I 

StatusMotivasi 
Siswa 

(perhatian) 

Frekuensi  Prosentase 

Meningkat 10 37,04% 

Tetap 17 62,96% 

Menurun 0 0% 

Jumlah 27 100 % 

Data : Diolah  
Dari tabel diatas dapat dijelaskan 

bahwa gambaran hasil pembelajaran 
motivasi siswa tingkat (perhatian ) lari jarak 
pendek dengan pendekatan bermain  yaitu 10 
orang mengalami peningkatan sebesar  
70,37% ,  dan  17 orang  sebesar 62,96 % 
tetap. 

Tabel 4.6 

Status Setelah Pelaksanaan 
Pembelajaran pada Siklus I 

Status 
Motivasi 

Siswa 
(keaktifan) 

Frekuensi  Prosentase 

Meningkat 12 44,44  % 

Tetap 15 55,56 % 

Menurun 0 0% 

Jumlah 27 100 % 
Data: Diolah 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan 
bahwa gambaran hasil pembelajaran 
motivasi siswa tingkat (keaktifan) lari jarak 
pendek dengan pendekatan bermain  yaitu 12 
orang mengalami peningkatan sebesar  44,44 
%,  dan  15 orang  sebesar 55,56  %  tetap. 

Tabel 4.7 

Status Setelah Pelaksanaan 
Pembelajaran pada Siklus I 

Status 
Motivasi 

Siswa 
(senang) 

Frekuensi  Prosentase 

Meningkat 3 11,11 % 

Tetap 24 88,89 % 

Menurun 0 0% 

Jumlah 27 100 % 
Data: Diolah 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan 
bahwa gambaran hasil pembelajaran 
motivasi siswa tingkat (kesenangan ) lari 
jarak pendek dengan pendekatan bermain  
yaitu 3 orang mengalami peningkatan 
sebesar  11,11%,  dan  24 orang  sebesar 
88,89  % tetap. 
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d.  Analisis data Refleksi 

Dari uraian diatas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa sebagian siswa status 
kemampuan motivasi belajarnya 
mengalami peningkatan sebesar 11,11 % 
atau 3 orang dan tetap 24 orang sebear 
88.89%. Hasil motivasi siswa menurut 
penulis masih kurang  dari harapan. 
Namun tetap berpeluang untuk 
ditingkatkan kesiklus berikutnya, 
sehingga target  ketercapaian hasil 
motivasi siswa yang ingin di capai yaitu 
100 % yang mengalami peningkatan 
terwujud.  

Demikian juga dengan siswa 
yang belum mengalami peningkatan juga 
mempunyai peluang yang sama untuk 
ditingkatkan pada siklus berikutnya , 
serta bagi siswa yang mengalami 
penurunan, setelah dianalisis yaitu dalam  
melakukan lari jarak pendek siswa 
kurang memahami tentang permainan 
yang dimodifikasi, sehingga anak kurang 
serius dan kurang aktif dan guru 
menjelaskan kembali tentang permainan 
dan peraturanya sehingga siswa sudah 
mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. 

1. Deskrifsi siklus II 
a. Paparan Data Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada 
pelaksanaan pembelajaran pada siklus 
I, maka diadakanlah proses 
pembelajaran tindakan kedua yaitu : 
1) Menetapkan materi pembelajaran 
dengan metode bermain 
2) Membuat rencana pembelajaran 

kedua dalam bentuk  rencana  
pelaksanaan pembelajaran .  

b. Paparan Data Pelaksanaan 
Pada tahap ini kegiatan yang 

dilaksanakan berdasarkan 
perencanaan, tindakan yang telah 
ditetapkan, yaitu melaksanakan 
pembelajaran sesuai dengan rencana 
pembelajaran yang telah dibuat. 
Fokusnya adalah upaya meningkatkan 
motivasi belajar lari jarak pendek 
dengan metode bermain. Strategi 
pembelajaran sudah mengacu pada 

pembelajaran yang menerapkan 
metode bermain. Kegiatan belajar 
mengajar berlangsung seperti 
biasanya, dimulai dari tahap 
pendahuluan atau perencanaan, 
kegiatan inti dan penenangan. 
Keberadaan peneliti dan mitra peneliti 
lainya diupayakan untuk tidak terlalu 
mencolok perhatian siswa . Adapun 
kegiatan pembelajaranya adalah 
sebagai berikut : 

Tabel 4.8 
Prosses Pembelajaran Lari Jarak 
Pendek dengan metode bermain 

Pada Siklus II 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Kegiatan 
Pendahulua
n (15 Menit) 
Presensi, 
Apresepsi 
dan 
Pemanasan 
memberikan 
motivasi dan 
menjelaskan 
tujuan 
pembelajaran. 

  2. Kegiatan Inti 
( 90 Menit)  

 Eksploras
i 

Dalam 
kegiatan 
eksplorasi 
guru : 

a. Menjelask
an tentang 
permainan 
lari 
memasuka
n badan 
kesimpai, 
lari estafet, 
dan lari 
gawang 
yang 
dimodifika

1. Kegiatan 
Pendahuluan 
(15 Menit) 
Siswa 
berbaris, 
berdoa, 
melakukan 
pemanasan 
dan 
mendengarkan 
penjelasan 
dari guru. 

2. Kegiatan Inti 
( 90 Menit)  

 Eksplorasi 
Dalam 
kegiatan 
eksplorasi 
siswa: 
a. Mendenga

rkan 
penjelasan 
dari guru 
tentang lari 
jarak 
pendek 
dengan 
permainan  

 Elaborasi 
Dalam 
kegiatan 
elaborasi 
siswa: 
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si 
peraturany
a 

 Elaborasi 
Dalam 

kegiata
n 
elabor
asi 
guru: 

a. Memperak
tikan Lari 
jarak 
Pendek 
dengan 
permainan. 
Guru : 

 Guru 
bertanya 
jawab 
tentang hal 
yang 
belum 
dimengerti 

 Guru 
bersama 
siswa 
bertanya 
jawab 
meluruska
n tentang 
kesalahan 
dan 
pemahama
n, 
memberik
an 
penguatan 
dan 
kesimpula
n, 
melakukan 
tes lari 
jarak 
pendek 
dengan 
metode 
bermain 
untuk 
siklus II 

b. Melakukan 
gerak 
memasuka
n badan ke 
simpai 

c. Melakukan 
lari estafet 

d. Melakukan 
lari 
gawang 

Bermain 
dengan 
peraturan yang 
dimodifikasi. 
Dalam 
kegiatan 
konfirmasi 
siswa: 
 Siswa 

bertanya 
jawab 
tentang hal 
yang 
belum 
dimengerti 

 Guru 
bersama 
siswa 
bertanya 
jawab 
meluruska
n tentang 
kesalahan 
dan 
pemahama
n, 
memberika
n 
penguatan 
dan 
kesimpula
n, siswa 
melakukan 
tes lari 
jarak 
pendek 
dengan 
metode 
bermain 
untuk 

 3.Kegiatan 
Penutup (15 
Menit) 

Dalam 
kegiatan 
penutup 
guru : 

 Bersama 
sama 
dengan 
peserta 
didik 
membuat 
rangkuman 
atau 
simpulan 

 Melakukan 
refleksi 
terhadap 
kegiatan 
yang sudah 
dilaksanaka
n 

 Memberika
n umpan 
balik 
terhadap 
proses 
pembelajara
n. 

siklus II 
3. Kegiatan 

Penutup (15 
Menit) 

            Dalam 
kegiatan penutup 
siswa: 

 Melakukan 
pendingina
n (colling 
down) 

 

 
c. Paparan Data Hasil 

Pada kegiatan siklus II, aktifitas 
siswa yang terlihat dalam pembelajaran . 
Setelah dilakukan analisis data diperoleh 
motivasi siswa seperti disajikan pada tabel 
4.9, 5.1 dan 5.2 sebagai berikut : 

Tabel 4.9 
Status Setelah Pelaksanaan 

Pembelajaran pada Siklus II 
Status 

Motivasi 
Siswa 

(perhatian) 

Jumlah 
Siswa 

Prosentase 

Meningkat 23 85,19  % 

Tetap 4 22,22 % 
Menurun 0 0 
Jumlah 27 100 % 

Data: Diolah 
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan 
bahwa gambaran hasil pembelajaran 
motivasi siswa siklus II, tingkat (perhatian 
) lari jarak pendek dengan pendekatan 
bermain  yaitu 23 orang mengalami 
peningkatan sebesar  85,19 %,  dan  4 
orang  sebesar 22,22 % tetap. 

 
 

Tabel 5.0 
Status Setelah Pelaksanaan 

Pembelajaran pada Siklus II 
Status 

Motivasi 
Siswa 

(Keaktifan) 

Jumlah 
Siswa 

Prosentase 

Meningkat 24 88,89% 

Tetap 3 11,11 % 
Menurun 0 0% 
Jumlah 27 100 % 

  Data: Diolah 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan 

bahwa gambaran hasil pembelajaran 
motivasi siswa siklus II, tingkat (keaktifan 
) lari jarak pendek dengan pendekatan 
bermain  yaitu 24 orang mengalami 
peningkatan sebesar  88,89 %,  dan  3 
orang  sebesar 11,11 % tetap. 

Tabel 5.1 
Status Setelah Pelaksanaan 

Pembelajaran pada Siklus II 
Status 

Motivasi 
Siswa 

(Senang) 

Jumlah 
Siswa 

Prosentase 

Meningkat 24 88,89% 

Tetap 3 11,11% 
Menurun 0 0% 
Jumlah 27 100 % 

  Data: Diolah 
Dari tabel diatas dapat 

dijelaskan bahwa gambaran hasil 
pembelajaran motivasi siswa siklus II, 
tingkat (Kesenangan ) lari jarak pendek 
dengan pendekatan bermain  yaitu 24 
orang mengalami peningkatan sebesar  
88,89 %,  dan 3 orang  sebesar 11,11 % 
tetap. 

 
 

d. Analisis dan refleksi 
Dari uraian diatas dapat ditarik 

kesimpulan, bahwa gambaran proses 
pembelajaran yang fokus pada motivasi 
siswa pada pembelajaran lari jarak 
pendek cukup memuaskan. Data hasil 
pelaksanaan tindakan pembelajaran 
siklus II mengalami peningkatan dari 
sebelumnya, yaitu : 
1). Peserta didik dalam pembelajaran lari 

jarak pendek sangat aktif 
2). Antusias siswa mengikuti 

pembelajaran membaik 
3). Perhatian siswa tentang pembelajaran 

meningkat 
4). Peserta didik merasa sangat senang 

dan gembira 

Dari dua rangkaian siklus 
pembelajaran yang berfokus pada 
peningkatan motivasi belajar lari jarak 
pendek dalam atletik sudah cukup 
dirasakan oleh peneliti dengan melihat 
rata rata 85% meningkat. Sehingga 
refleksi ini diperoleh kesimpulan bahwa 
motivasi siswa sudah baik dari sebelum 
diberikan perlakuan sehingga tidak perlu 
di lanjutkan kesiklus berikutnya. 

 
B. Pembahasan 

Berdasarkan temuan yang 
diperoleh dari kegiatan penelitian yang 
telah dilakukan diketahui bahwa metode 
bermain pada lari jarak pendek  ternyata 
dapat meningkatkan motivasi belajar lari 
jarak pendek pada siswa kelas VIII C, di 
SMP Negeri 1 Saketi, Kecamatan Saketi, 
Kabupaten Pandeglang. Pembelajaran lari 
jarak pendek menggunakan metode 
bermain sangat baik dikarenakan 
pembelajaran dilakukan berdasarkan 
karakteristik pada usia anak anak tersebut, 
maka dalam membelajarkan suatu 
keterampilan olahraga disesuaikan dengan 
karakteristik perkembanganya. Metode 
bermain ini merupakan suatu metode 
pembelajaran yang dikonsep dalam bentuk 
permainan. Dengan bermain hasrat gerak 
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anak terpenuhi, namun didalamnya 
terkandung unsur pembelajaran . 
Pendekatan bermain atau metode bermain 
bertujuan untuk mengajarkan permainan 
agar anak memahami manfaat teknik 
permainan tertentu dengan cara 
mengenalkan situasi permainan tertentu 
lebih dahulu kepada anak. Oleh karna itu 
dalam pelaksanaan pembelajaranya siswa 
perlu melakukan keterampilan lari jarak 
pendek dengan metode bermain dan 
melihat motivasi siswa tersebut.  

Dalam hal ini Hurlock yang 
dikutip oleh M. Furqon Hadayatullah 
(2006 : 2) menyatakan “Bermain adalah 
setiap kegiatan yang dilakukan untuk 
kesenangan yang ditimbulkan, tanpa 
mempertimbangkan hal akhir. Bermain 
dapat memberikan pengalaman belajar 
yang sangat berharga untuk peserta didik 
dalam membina hubungan dengan teman 
sesama dan menyalurkan bakat peserta 
didik. 

Dengan bermain anak akan 
mengekspresikan kegembiraanya dan 
berusaha menampilkan kemampuanya . 
Namun disisi lain guru harus menanamkan 
sikap sportifitas, karena dalam permainan 
ada yang menang ada yang kalah.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Berdasarkan hasil analisis dan 

pendahuluan tentang upaya meningkatkan 
motivasi belajar lari jarak pendek dengan 
metode bermain siswa kelasVIII C, di 
SMP Negeri 1 Saketi, kecamatan saketi 
kabupaten pandeglang, dapat dikemukakan 
kesimpulan berikut :  

1. Kegiatan dengan metode bermain 
pada pembelajaran atletik yaitu lari 
jarak pendek dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa sebesar 85%, 
di SMP Negeri 1 Saketi kelas VIII C. 

2. Kegiatan pembelajaran lari jarak 
pendek  dengan metode bermain 
dapat meningkatkan aktifitas belajar 
siswa. 

3. Lari jarak pendek dengan metode 
bermain membuat anak merasa 
antusias, senang dan gembira. 
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Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencoba melihat apakah model 
pembelajaran peer teaching ini efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil belajar  
keterampilan bola besar. Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian 
ini yaitu metode penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
SMAN 1 Pandeglang, sedangkan sampel yang dipakai adalah siswa kelas XII sebanyak 
60 orang. Penelitian ini menggunakan desain “pre-test Post-test control group”. 
Dengan menggunakan instrumen “Game Performance Assesment Instrument” atau 
disingkat GPAI. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, terjadi peningkatan 
hasil belajar yang signifikan pada kelompok model peer teaching dibandingkan dengan 
metode konvensional dengan perbedaan peningkatan sebesar 10% pada sepak bola, 
13.8% pada bola basket dan 21.6% pada bola voli. Maka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran peer teaching terhadap hasil 
belajar keterampilan bola besar. 
Kata Kunci : Peer Teaching, Hasil Belajar Keterampilan, Sepak Bola, Basket, Voli. 
 

A. PENDAHULUAN 
Model praktik pembelajaran 

pendidikan jasmani yang dilakukan oleh 
guru cenderung tradisional, dan berpusat 
pada guru. Proses pembelajaran hampir 
tidak pernah dilakukan atas inisiatif anak 
sendiri. Jadi dapat diramalkan bahwa 
tingkat keberhasilan siswa dalam 
menyelesaikan tugas pembelajaran 
tergolong rendah. Berangkat dari 
kenyataan tersebut peneliti memilih 
metode pembelajaran peer teaching agar 
siswa tetap termotivasi dan antusias untuk 
belajar. Metode mengajar sesama teman 
(peer teaching methods) bisa dijadikan 
pilihan untuk memenuhi hal itu. 
Sebagaimana pengertian belajar yaitu 
suatu proses usaha untuk memperoleh 
suatu perubahan tingkah laku yang baru 
secara keseluruhan, sebagai hasil 
pengalamannya sendiri dalam interaksi 
dengan lingkungannya.  

Peer teaching adalah model belajar 
dengan menggunakan suatu pendekatan 
dimana seorang anak menjelaskan suatu 
materikapada teman lainnya yang rata-
rata usianya sebaya dimana anak yang 
menjelaskan ini memiliki pengetahuan 
yang lebih dibanding teman yang lainnya. 
Peer teaching memberikan suasana yang 
baik dalam peningkatan keterampilan 
komunikasi, mendorong pembelajaran 
yang mandiri, dan membantu 
mengembangkan kepercayaan diri siswa 
(Lim, 2014). Karena Peer teaching secara 
aktif melibatkan siswa dalam proses 
pembelajaran, siswa memperoleh 
pemahaman tentang tujuan pembelajaran 
(Saito, 2014). Profesor Ensign at 
Southern Connecticut State University 
(dalam Juliantine dkk. 2013, hlm. 12) 
menyebutkan peer teaching  dapat 
meningkatkan keseluruhan perilaku, 
sikap, harga diri, komunikasi, 
keterampilan interpersonal dengan adanya 
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saling kerja sama dan terjadi perilaku 
sosial yang positif seperti adanya pujian 
dan dorongan. 

Berdasarkan fakta yang ada di 
sekolah sekarang ini nilai rata-rata hasil 
belajar siswa masih rendah dan masih 
perlu ditingkatkan. Sehubungan dengan 
hal itu, siswa tidak dapat disalahkan 
sepenuhnya apabila nilainya rendah 
karena mungkin saja faktor penyebabnya 
tidak saja datang dari siswa itu sendiri 
tetapi ada faktor-faktor lain. Maka dalam 
upaya meningkatkan prestasi atau hasil 
belajar siswa tersebut, faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar siswa perlu 
mendapat perhatian serius, diantara yang 
dapat dijadikan solusi terhadap masalah 
demikian adalah dengan menggunakan 
model pembelajaran yang tepat untuk 
materi yang akan diajarakan kepada para 
siswa disekolah yang diharapkan dapat 
membantu siswa dalam meningkatkan 
prestasi atau hasil belajar dalam 
pembelajaran pendidkan jasmani. 
Kemudian mengacu pada dasar 
pertimbangan model pembelajaran yang 
disebutkan oleh Juliantine dkk. (2013, 
hlm. 5) ada beberapa hal yang harus 
dipertimbangkan dalam menentukan 
model apa yang akan dipakai salah satu 
diantaranya ialah pertimbangan non 
teknis (apakah model yang dipakai 
memiliki efisiensi dan efektifitas ? 

Atas dasar itulah peneliti mencoba 
untuk melihat apakah model 
pembelajaran peer teaching ini efektif dan 
efisien dalam meningkatkan hasil belajar 
keterampilan bola besar dan materi 
manakah yang lebih unggul dengan 
menggunakan model pembelajaran peer 
teaching tersebut.  

 
B. METODE 

Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian Quasi Experimental. 
Sedangkan desain digunakan dalam 
penelitian ini adalah Pretest-Posttest 

Control Group Design (Fraenkel & 
Wallen, 2013).  
Tabel 1 
The Matching Only-Pretest-Posttest 
Control Group Design  (Fraenkel & 
Wallen, 2013) 
Treatment 

Group 
M O1 X O2 

Control 
Group 

M O1 C O2 

 
Peneliti menggunakan teknik 

pengambilan sampel “simple random 
sampling”, karena pengambilan sample 
dari popilasi yang hampir homogen 
dilakukan secara acak tanpa 
memperhatikan strata yang ada dalam 
populasi tersebut, Sugiyono (2015:118). 
Selanjutnya dalam menentukan jumlah 
sampel peneliti berpedoman pada 
pendapat Arikunto (2006;134) “untuk 
sekedar ancer-ancer maka apabila subyek 
kurang dari 100, lebih baik diambil 
semua sehingga penelitiannya serupakan 
penelitian populasi dan jika jumlah 
subyeknya basar dapat diambil antara 10-
15% atau 20-25% atau lebih. Berdasarkan 
pada penjelasan tersebut, maka untuk 
jumlah sample penelitian ini ialah : 406 x 
15% = 60. Peneliti menetapkan sebanyak 
60 orang siswa dari 406 siwa kelas XI 
yang kemudian dibagi menjadi 30 orang 
untuk kelompok eksperimen dan 30 orang 
untuk kelompok kontrol. 
 
C. INSTRUMEN 

Penilaian keterampilan bermain 
siswa pada dasarnya membutuhkan 
kecermatan observasi pada saat 
permainan berlangsung. Griffin, Mitchell, 
dan Oslin (Hoedaya 2001 : 108) telah 
menciptakan suatu instrument penilaian 
yang diberi nama Game Performance 
Assessment Instrument (GPAI). GPAI 
yang diterjemahkan kedalam bahasa 
Indonesia menjadi Instrumen Penilaian 
Penampilan Bermain disingkat IPPB. 
Tujuannya membantu para guru dan 
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pelatih dalam mengobservasi dan 
mendata perilaku penampilan pemain 
sewaktu permainan sedang berlangsung. 

Terdapat tujuh komponen yang 
menjadi criteria penilaian dalam Game 
Performance Assessment Intrument 
(GPAI) adalah sebagai berikut: 
1. Base: pergerakan yang sesuai dengan 

posisi awal (home) atau pemulihan 
(recovery) dari pemain diatara upaya 
keterampilan. 

2. Adjust (kesesuaian): gerakan pemain, 
baik offensive ataupun defensive, 
seperti yang dipersyarat oleh alur 
permainan. 

3. Decision made (pengambilan 
keputusan): membuat pilihan yang 
tepat tentang apa yang harus 
dilakuakn dengan bola saat permainan 
sedang berlangsung. 

4. Skill execution (pelaksaan 
keterampilan): efesiensi kinerja dari 
keterampilan yang dipilih. 

5. Support (dukungan): gerakan tanpa 
bola pada posisi untuk menerima 
umpan (atau melempar) 

6. Cover : pergerakan pemain untuk 
bertahan untuk mendukung pemain 
lainnya yang bergerak dengan bola 
atau menuju bola. 

7. Guard/mark (penjagaan): bertahan 
dari lawan yang mungkin atau 
mungkin tidak mengusasi bola. 

Dalam penelitian ini, terdapat tiga 
aspek yang menjadi fokus dalam 
penampilan bermain siswa, yaitu 
pengembalian keputusan (tepat atau tidak 
tepat), melaksanakan keterampilan 
(efisien atau tidak efisien), dan member 
dukungan (tepat atau tidak tepat). 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.  Instrument Sepak Bola 
 

 
Tabel 2 
Lembar Tugas Sepak bola 
 

2. Instrument Bola Voli 

Tabel 3 
Lembar Tugas Bola Voli 
 

Kriteria pada tabel diatas mengacu 
pada instrument penelitian GPAI yang 
digunakan dalam (Yudiana, 2015). 
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3. Instrument Bola Basket 
 
Tabel 4 
Lembar Tugas Bola Basket 
 

 
 
Hasil observasi kemudian dicatat dalam 
format penilaian dengan cara 
membubuhkan tanda ceklis pada masing-
masing aspek disesuaikan dengan criteria 
penilaian yang telah ditentukan. Data 
hasil observasi selanjutnya dihitung 
dengan menggunakan perhitungan yang 
dirumuskan oleh Mitchell, Oslin, dan 
Griffin, (2006) yaitu: 
1. Index Pengambilan Keputusan 

(DMI): adalah jumlah pengambilan 

keputusan yang dibuat dibagi dengan 
jumlah keputusan yang tepat 
ditambah dengan jumlah keputusan 
yang tidak tepat, DMI = (A/(A+IA)). 

2. Index Pelaksaan Keputusan (SEI): 
adalah jumlah eksekusi keterampilan 
efisien dibagi dengan jumlah eksekusi 
keterampilan efisien ditambah jumlah 
eksekusi keterampilan tidak efisien, 
SEI = (E/E=IE)). 

3. Index Dukungan (SI): adalah jumlah 
pengambilan dukungan yang dibuat 
dibagi dengan jumlah keputusan yang 
tepat ditambah dengan jumlah 
keputusan yang tidak tepat, SI = 
(A/(A+IA)). 

4. Keterlibatan dalam Permainan (GI): 
tambahakan bersama-sama semua 
respon yang menunjukan keterlibatan 
dalam permainan, GI = DMI + SEI + 
SI 

5. Kemampuan Memaikan Permainan 
Olahraga (GP): kemampuan 
memaikan permainan olahraga 
dihitung menambahkan nilai dari 
semua komponen yang dinilai dan 
membaginya dengan jumlah 
komponen yang dinilai, GP = (DMI + 
SEI + SI) / 3 

 
D. ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan 
untuk menganalisis data penelitian yang 
sudah terkumpul adalah teknik uji T test 
dan uji F Manova dengan p-value ≤ 0,05. 
Teknik analisis ini digunakan untuk 
mengetahui pengaruh model 
pembelajaran peer teaching terhadap 
hasil belajar siswa dalam permainan bola 
besar. Pengujian  hipotesis pertama dan 
kedua menggunakan uji T-test pada p-
value ≤ 0.05 sedangkan untuk pengujian 

hipotesis ketiga menggunakan uji F-
Manova pada P-value ≤0.05.. 
 
E. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada pengujian pertama terdapat 
hipotesis penelitian yang menyatakan 
bahwa :  

1. Terdapat perbedaan peningkatan 
hasil belajar keterampilan 
permainan bola besar yang 
signifikan pada kelompok peer 
teaching. 

Tabel 5 
Ringkasan hasil perhitungan uji t-test 
Model Pembelajaran Peer Teaching 
 

Ket
era
mpi
lan 

Kelompok 
data peer 
teaching 

m
ea
n  
di

t p 

Be
sar 
pe
ng

k
e
t
. pre- pos-
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test test ff
er
en
t 

ar
uh 

x  
s
d x  

s
d 

Sep
ak 
Bol
a 

4
4
.
9
6 

8
.
8
3 

5
9
.
7
7 

6
.
3
9 

-
14
.8
1* 

-
4
.
2
9
5 

0
.
0
0 

32
,9
5
% 

s
i
g
. 

Bol
a 
Bas
ket 

4
3
.
6
6 

6
.
0
9 

6
2
.
7
9 

7
.
2
2 

-
19
.1
2* 

-
6
3
9
8 

0
.
0
0 

43
,8
1
% 

s
i
g
. 

Bol
a 
Vol
i 

5
0
.
8
0 

9
.
7
8 

5
8
.
9
6 

4
.
6
4 

-
8.
16
* 

-
2
3
8
1 

0
.
0
3 

16
.0
6
% 

s
i
g
. 

 
Berdasarkan hasil perhitungan uji t-

test diatas secara keseluruhan kelompok 
peer teaching memiliki p-value kurang 
dari 0.05 maka H0 tolak, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
peningkatan yang signifikan secara 
keseluruhan pada kelompok peer 
teaching. 

 
Pada pengujian kedua terdapat 
hipotesis penelitian yang menyatakan 
bahwa : 

2. Terdapat perbedaan peningkatan 
hasil belajar keterampilan 
permainan bola besar pada 
kelompok konvensional.

Tabel 6 
Ringkasan hasil perhitungan uji t-test 
Model Pembelajaran Konvensional 
 

Kete
ram
pilan 

Kelompok data 
konvensional 

me
an  
dif
fer
ent 

t p 

Be
sar 
pe
ng
aru
h 

pre-
test 

pos-
test 

x  
s
d x  

s
d 

Sepa
k 
Bola 

4
3
.
7

9
.
1
7 

5
1
.
4

7
.
0
9 

-
7.7
0* 

-
2
.
1

0
.
0
5 

17.
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% 

7 8 0 

Bola 
Bask
et 

4
2
.
1
1 

4
.
7
5 

5
1
.
4
2 

4
.
8
7 

-
9.3
0* 

-
4
.
3
2 

0
.
0
0 

22.
10
% 

Bola 
Voli 

4
6
.
4
8 

9
.
4
7 

4
3
.
7
6 

8
.
9
0 

2.7
2 

0
.
6
6 

0
.
5
1 

5.9
% 

  
Berdasarkan hasil perhitungan uji T-

test diatas secara keseluruhan kelompok 
konvensional memiliki p-value kurang 
dari 0.05 maka H0 tolak, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
peningkatan yang signifikan secara 
keseluruhan pada kelompok 
Konvensional.  
 

Pada pengujian ketiga terdapat 
hipotesis penelitian yang menyatakan 
bahwa : 

3. Terdapat perbedaan hasil belajar 
keterampilan permainan bola besar 
yang signifikan antara kelompok 
peer teaching dan kelompok 
konvensional 

Tabel 7 
Ringkasan hasil perhitungan uji f 
pada model pembelajaran peerteaching 
dan konvensional 
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0
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Berdasarkan hasil perhitungan uji f 

diatas, secara keseluruhan data memiliki 
p-value ≤ 0.005 maka artinya Ho ditolak, 
bisa disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan peningkatan yang signifikan 
pada kelompok peer teaching dan 
kelompok konvensional, dengan 
perbedaan peningkatan sebasar 10% 
untuk sepak bola, 13.8% untuk basket dan 
21.6% untuk bola voli. 

Dapat dilihat pada tabel diatas 
(kolom % Pengaruh) bahwa model 
pembelajaran peer teaching memiliki 
persentasi peningkatan yang lebih baik 
secara keseluruhan baik dalam sepak 
bola, bola basket dan bola voli, 
dibandingkan dengan model 
pembelajaran konvensional. Kemudian 
dilihat dari perbedaan rata seperti model 
peer teaching sepak bola dibandingkan 
dengan model konvensional sepak bola 

dengan  jumlah (-14.813 berbanding -
7.704 dengan persentase peningkatan 
39% berbanding 17,60%) dengan 
demikian dapat disempulkan bahwa 
model peer teaching lebih baik dijadikan 
alternatif pilihan model mengajar 
dibandingkan model konvensional. 

 
F. KESIMPULAN 

 Fokus utama pada penelitian ini 
adalah untuk mencoba melihat apakah 
model pembelajaran peer teaching ini 
efektif dan efisien dalam meningkatkan 
hasil belajar  keterampilan bola besar 
(sepak bola, basket dan voli) dan materi 
manakah yang lebih unggul dengan 
menggunakan model pembelajaran peer 
teaching tersebut, kemudian 
dibandingkan dengan model 
pembelajaran konvensional yang biasa 
guru lakukan. Dan mendapatkan hasil 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
model pembelajaran peer teaching 
terhadap hasil belajar keterampilan bola 
besar. 

Peer teaching terbukti memiliki 
kemampuan penyampaian  yang sangat 
baik untuk berbagai tingkat satuan 
pendidikan (Jenkinson, Naughton, & 
Benson, 2013). Profesor Ensign at 
Southern Connecticut State University 
(dalam Juliantine dkk, 2013:12) 
menyebutkan peer teaching  dapat 
meningkatkan keseluruhan perilaku, 
sikap, harga diri, komunikasi, 
keterampilan interpersonal dengan adanya 
saling kerja sama dan terjadi perilaku 
sosial yang positif seperti adanya pujian 
dan dorongan. Kemudian ada beberapa 
prinsip yang perlu dipertimbangkan 
adalah lama semester, frekuensi sesi, 
durasi setiap sesi, dan pengalaman 
pembimbing. Dengan mempertahankan 
peserta didik yang sama dalam suatu 
kelompok selama dua semester untuk satu 
tahun penuh perolehan pengetahuan dan 
keterampilan pengembangan kelompok 
secara bertahap akan semakin mudah 
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(Juliantine dkk, 2013:174). Penelitian 
lainnya menunjukan bahwa ada 
peningkatan sikap yang positif terhadap 
pembelajaran yang diberikan dengan 
tingkat penyelesaian 64% lebih tinggi 
dibandingkan dengan siswa yang diajar 
secara tradisional (Burton, 2010). 

Pada penilitian ini mendapatkan 
hasil bahwa model peer teaching lebih 
baik dijadikan alternetif model 
pembelajaran dibandingkan dengan 
model pembelajaran konvensional yang 
biasa guru terapkan kepada peserta didik, 
pada penelitian ini pula hasil belajar 
materi bola basket memiliki peningkatan 
yang lebih signifikan dibandingkan 
dengan materi sepak bola dan voli.  
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Abstrak. Latar belakang dari masalah ini adalah karena rendahnya aktivitas anak kelompok B 
PAUD Mentari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon untuk mengatasi masalah ini peneliti 
melakukan observasi dengan menggunakan media media kartu huruf bergambar agar aktivitas 
anak menjadi optimal.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tindakan kelas 
pelaksanaannya dengan menggunakan media kartu huruf bergambar terhadap pengembangan 
anak didik,ini terbukti dengan adanya peningkatan rata-rata nilai aktivitas anak yang termasuk, 
yang termasuk kategori berkembang sangat baik sebanyak 14 orang dan berkembang sesuai 
harapan 2 orang dan Alhamdulillah penelitian ini menunjukkan keberhasilan dan akan 
dilaksanakan kembali pada anak usia dini. 
Kata kunci: Aktivitas, media kartu huruf bergambar anak. 
 
A. PENDAHULUAN

 
Kemampuan membaca anak akan 

membantu anak lebih banyak tentang dunia, 
memahami petunjuk pada tulisan  dengan 
gambar, sehingga anak akan senang 
membaca dan membantu mereka. 
Mengumpulkan banyak informasi. Taman 
kanak-kanak sebagai salah satu pendidikan 
formal bagi anak usia dini di Indonesia 
memegang peranan penting dalam 
mengembangkan kemampuan baca tulis bagi 
mereka memasuki jenjang sekolah dasar. 
Dari beberapa penelitian yang sudah 
dilakukan maka peneliti menyimpulkan 
bahwa masalah dalam penelitian ini adalah 
masih kurangnya kemampuan membaca 
yang dimiliki oleh anak, kurangnya 
pengetahuan yang didapat  merangsang dan 
meningkatkan kemampuan membaca anak. 
Maka peneliti menggunakan metode tebak 
kata dalam meningkatkan kemampuan 
membaca anak usia dini melalui kartu huruf 
bergambar.  

Berdasarkan rumusan masalah yang 
telah dikemukakan, maka tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan pembelajaran membaca anak 
usia dini melalui penggunaan media kartu 
huruf bergambar dengan metode tebak kata 
pada kelompok B PAUD Mentari 
Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. 
Manfaat penelitian adalah untuk menambah 
keilmuan terutama berkenaan dengan upaya 
meningkatkan kemampuan membaca anak 
usia dini, memberikan kontribusi logistic 
terhadap penyelenggaraan pendidikan, 
sebagai masukan dalam rangka menambah 
pengetahuan dalam mengembangkan 
kemampuan membaca anak usia dini.  
 
B. KAJIAN TEORI 
 

Menurut Asmani (1996-102) bahwa 
kwmampuan adalah kapasitas seorang 
individu untuk mengerjakan berbagai tugas 
dalam suatu pekerjaan. Membaca adalah 
kegiatan merespon lambang-lambang, kata 
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atau lambang-lambang tulisan dengan 
pengertian yang tepat. Membaca adalah 
suatu kegiatan berbahasa untuk memahami 
lambang-lambang, bunyi, bahasa yang 
tertulis baik yang bersuara atau tidak dalam 
memahami informasi–informasi yang 
disajikan. Membaca adalah proses 
psikologis, proses sensorik, proses 
perseptuali dan proses pengembangan 
(Sulistianingsih).  

Media pembelajaran secara umum 
adalah alat bantu proses belajar mengajar, 
segala sesuatu yang apat dipergunakan 
untuk merangsang pikiran, perasaan, 
perhatian dan kemampuan atau keterampilan 
pembelajaran.  

Metode adalah cara penyampaian 
atau mentransfer ilmu yang tepat sesuai 
dengan anak usia dini sehingga 
menghasilkan pemahaman yang maksimal 
bagi anak didik.  

Perkembangan anak usia dini 
menurut Permendikbud no 137 tahun 2004 
Bab III tentang standar tingkat pencapaian 
perkembangan anak, pasal 5 ayat 1 bahwa 
standar tingkat pencapaian perkembangan 
anak merupakan acuan untuk 
mengembangkan standar isi, proses, 
penelitian, pendidik dan tenaga 
kependidikan, sarana dan prasarana, 
pengelolaan, serta pembiayaan dalam 
pengelolaan dan penyelenggaraan 
pendidikan anak usia dini. Menurut 
Permendikbud no 146 tahun 2014 aspek 
perkembangan bahasa diantaranya: 
memahami bahasa yang terdiri dari 
menyimak perkataan oranglain, mengerti 
beberapa perintah secara bersamaan, 
mengulang kalimat yang lebih komplek, 
senang dan menghargai bacaan, memahami 
cerita yang dibacakan, mendengar dan 
membedakan bunyi-bunyian bahasa.  

Bahasa adalah alat bantu manusia 
yang luar biasa dengan bahasa, kita dapat 
mengekspresikan pikiran dan perkataan kita 
kepada orang lain. Selain itu, melalui bahasa 

pula kita dapat menyimpan inde dan segala 
hal yang kita pelajari di masa lampau. 
Penguasaan bahasa sebagai alat komunikasi 
harus melalui perkembangan tersendiri. 

Menurut Jamaris (2006-54-55) tahap 
perkembangan membaca anak dapat dibagi 
menjadi 4 tahap; pertama tahap timbulnya 
kesadaran terhadap tulisan yang ditandai 
dengan kegemaran anak didik, kedua tahap 
membaca gambar, ketiga tahap pengenalan 
bacaan, ketiga tahap membaca lancar.  
Salehudin dan kawan-kawan (2007:74) 
membagi tahap perkembanagn membaca 
anak menjadi 4 tahap yakni: tahap pembaca 
pemula, pembaca tumbuh, pembaca awal 
dan pembaca ahli. Model-model membaca 
muncul secara tiba-tiba, akan tetapi 
merupakan kerja keras para ahli yang 
mengkajinya dalam waktu yang relative 
lama. 

 
C. METODOLOGI PENELITIAN 
 

Menurut Sugiono (2012:1) metode 
penelitian adalah cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan 
kegunaan tertentu. Metode dalam penelitian 
ini dapat digolongkan sebagai penelitian 
tindakan kelas, dengan menggunakan 
metode deskriptif, kualitataif dan rancanagn 
penelitian tindakan. Alas an penggunaan 
pendekatan kualitataif adalah untuk 
mengkaji dan melihat proses penerapan 
media kartu huruf bergambar. Penelitian ini 
dilaksanakan di Kelompok B PAUD 
Mentari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon 
tahun ajatran 2019-2020, waktu pelaksanaan 
di bulan April dampai dengan Juni 2019. 
Instrument yang dipergunakan dalam 
kegiatan ini adalah soal tes, lembar 
observasi, lembar kerja anak, rencana 
pelaksanaan pembelajaran dan angket 
respon anak.  
-lembar observasi. 
-daftar nilai hasil tes. 
-lembar evaluasi. 
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Mengenai teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini dipergunakan instrument 
observasi, catatan lapangan, lembar kerja 
anak dan alat evaluasi dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang dilakukan ini 
adalah sebgai berikut. 
-analisis data yang dipergunakan untuk 
mengelola data dalam penelitian ini 
-analisis kualitatif dipergunakan untuk 
menganalisis data yang menunjukkan proses 
interaksi yang terjadi selama pembelajaran 
berlangsung. 
-analisis kuantitatif digunakan melihat ada 
tidaknya peningkatan kemampuan anak.  
 
D. PEMBAHASAN 
 

Kondisi awal kemampuan membaca 
anak usia dini Kelompok B PAUD Mentari 
Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Pada 
umumnya kemampuan membaca anak usia 
dini di Kelompok B PAUD Mentari 
Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Masih 
belum berkembang. Dalam setiap 
pembelajaran yang berlangsung belum 
terlihat indicator keberhasilan yang 
maksimal dari kemampuan membaca anak 
usia dini. Pelaksanaan kegiatan penelitian 
terhadap anak Kelompok B pada 
pembelajaran peningkatan kemampuan 
membaca dilaksanakan melalui tindakan 
perbaikan pada siklus satu dan siklus dua 
dengan menggunakan metode tebak kata 
melalui media kartu huruf bergambar, 
dimana tindakan siklus satu keberhasilan 
belajar baru mencapai 50%, hal ini 
disebabkan masih adanya kelemahan yang 
tersisa baik dari kompetisi belajar siswa 
maupun dari kompetisi mengajar guru, 
dengan demikian dperlukan perbaikan siklus 
dua. 
- Pra siklus 
Hasil observasi dalam pra siklus 1 belum 
mempersiapkan kreatifitas guru dalam 
mengadakan media dan penggunaan metode 

yang sesuai dengan minat anak yaitu guru 
menggunakan LKS (Lembar Kerja Siswa).  
 

- Siklus 1 
Hasil observasi pada siklus 1 belum 
menunjukkan hasil dalam pencapaian yang 
diharapkan masih terdapat anak yang belum 
dapat menyebutkan huruf dengan benar, 
mengenal huruf, mencocokkan atau 
memasangkan huruf sesuai benda.  

- Siklus 2 
 Dengan permainan kartu huruf bergambar 
guru menciprakan alat permainan edukatif 
dengan tujuan untuk membantu anak 
memahami arti kata ataupun mengenal huruf 
dan anak lebih aktif. Lebih memahami 
semangat untuk mengenal huruf, 
menyebutkan dan mencocokkan benda 
sesuai hurufnya.  
Kegiatan pembelajaran membaca dengan 
mengenal huruf abjad di Kelompok B 
PAUD Mentari Kecamatan CIwandan Kota 
Cilegon pada awalnya belum menggunakan 
media kartu huruf bergambar sehingga hasil 
kemampuan anak yang didapat kurang 
memuaskan.  
 
E. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan data dari hasil 
penelitian yang telah dilaksanakan anak 
kelompok B PAUD Mentari Kecamatan 
CIwandan Kota Cilegon, penelitian anak 
memaparkan beberapa simpulan yang 
berkaitan dengan peningkatan kemampuan 
membaca anak usia dini melalui media kartu 
huruf bergambar pada kelompok B PAUD 
Mentari Kecamatan CIwandan Kota Cilegon 
tahun ajaran 2019-2020. Mengetahui kondisi 
awal kemampuan membaca anak melalui 
media kartu huruf bergambar.  
- Mengetahui proses pelaksanaan 
pembelajaran kemampuan membaca anak 
usia dini melalui media kartu huruf 
bergambar dengan metode tebak kata. 
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- Mengetahui hasil pembelajaran 
kemampuan awal melalui media kartu huruf 
bergambar sebelum diberi tindakan pra-
siklus yang mendapat kriteria BB 4 orang 
(25%), MB 12 orang (75%). Siklus 1 
tindakan 1 BB 4 orang (25%), MB 12 orang 
(75%), siklus 1 tindakan 2  BB 1 orang 

(6,3%), MB 15 orang (93,7%). Siklus 2 
tindakan 1 BB 0 orang, MB 14 orang 
(87,5%), BSH 2 orang (12,5%).  
Siklus 2 tindakan 2 BB 0 orang, MB 0 orang 
BSH 2 orang (12,5%), BSB 14 orang 
(87,5%).
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik halus melalui 
kegiatan menggunting dengan berbagai pola pada anak usia dini dikelompok A Paud Al-
Ikhlas Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo. Subjek penelitian ini adalah anak-anak kelompok 
A di Paud Al-Ikhlas yang berjumlah 13 anak. Penelitian dilaksanakan pada semester I. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Instrumen 
pengumpulan data menggunakan lembar observasi. Analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Peningkatan kemampuan motorik halus dikatakan 
berhasil apabila persentase kemampuan motorik halus anak mencapai 80% dengan kriteria 
berkembang sesuai harapan. Hasil penelitian keterampilan motorik halus Pra Tindakan 
kriteria berkembang sangat baik  dengan nilai rata-rata keterampilan motorik halus sebesar 
60,2%. Hasil penelitian Siklus I kriteria berkembang sangat baik juga dengan nilai rata-rata 
keterampilan motorik halus sebesar 66,6%. Setelah dilakukan tindakan pada siklus I telah 
berhasil meningkatkan keterampilan motorik halus tetapi belum mencapai indikator 
keberhasilan sehingga diperlukan siklus selanjutnya. Hasil Siklus II pencapaian kriteria 
berkembang sesuai harapan dengan nilai rata-rata keterampilan motorik halus sebesar 82,0%. 

 
Kata kunci: keterampilan motorik halus, menggunting berbagai pola. 
 
 
A. PENDAHULUAN 
 

Pendidikan anak usia dini 
merupakan pendidikan yang 
diselenggarakan untuk mengembangkan 
keterampilan yang merupakan pendidikan 
dasar serta mengembangkan diri secara 
utuh sesuai dengan asas pendidikan sedini 
mungkin dan sepanjang hayat. Aspek yang 
dikembangkan dalam pendidikan anak usia 
dini adalah aspek pengembangan 
pembiasaan meliputi sosial, emosi, 
kemandirian, moral, dan nilai-nilai agama, 
serta pengembangan kemampuan dasar 
yang meliputi pengembangan bahasa, 
kognitif, dan fisik motorik Bredekamp & 
Copple. 

Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 

ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan 
anak usia dini adalah upaya pembinaan 
yang ditujukan kepada anak sejak lahir 
sampai dengan usia enam tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan 
dan perkembangan jasmani dan rohani 
agar memiliki kesiapan dalam memasuki 
pendidikan lebih lanjut (Depdiknas, 2003). 
Masa usia dini pada lima tahun pertama 
adalah merupakan masa keemasan (Golden 
Age) dimasa usia emas ini merupakan usia 
yang paling tepat dalam mengupayakan 
dan mengembangkan kemampuan-
kemampuan dasar dan potensi yang ada 
pada diri anak, baik kemampuan fisik 
motorik, bahasa, kognitif, dan sosial 
emosional. Untuk itulah sebagai pendidik 
Anak Usia Dini yang profesional bukan 
saja dituntut dapat mengembangkan 
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program PAUD saja tetapi juga dapat 
membuat inovasi-inovasi di lembaga 
tempat bekerja. 

Perkembangan pada anak usia dini 
mencakup perkembangan fisik dan 
motorik, kognitif, sosial emosional dan 
bahasa. Pada masa ini anak sudah 
memiliki keterampilan dan kemampuan 
walaupun belum sempurna. Usia anak 
pada masa ini merupakan fase 
foundamental yang akan menentukan 
kehidupannya dimasa datang. Untuk itu, 
kita harus memahami perkembangan anak 
usia  dini khususnya perkembangan fisik 
dan motorik. Perkembangan motorik pada 
anak usia dini merupakan suatu hal yang 
sangat penting bagi perkembangan anak. 
Anak yang memiliki keterampilan motorik 
yang baik akan mudah mempelajari hal-hal 
baru yang sangat bermanfaat dalam 
menjalani pendidikan. Penguasaan 
keterampilan motorik juga dapat memacu 
anak untuk menekuni bidang tertentu sejak 
dini seperti bermain musik, melukis, 
membuat kerajinan, membuat gambar 
desain, dan lain sebagainya. 

Proses perkembangan sensorik 
motorik pada Pendidikan Taman Kanak-
kanak seyogyanya mendapat perhatian 
pendidik dengan benar. Guru sebagai salah 
satu kunci keberhasilan pembelajaran di 
Taman Kanak-kanak seyogyanya selalu 
mengupayakan agar pembelajaran 
berlangsung sesuai kaidah-kaidah 
pembelajaran. Pembelajaran dapat 
berlangsung dengan baik jika guru mampu 
memerankan perannya sebagai pembaharu, 
motivator, inovator dalam setiap langkah 
menjalankan tugasnya sebagai guru. 

Berdasarkan pengamatan di PAUD 
Al-Ikhlas Kecamatan Kaduhejo, 
Kabupaten Pandeglang, keterampilan 
motorik halus kelompok A belum begitu 
berkembang. Beberapa anak menunjukkan 
keterlambatan dalam keterampilan motorik 
halusnya terutama menggunting, yang 
ditandai dengan belum terampilnya anak 
dalam menggunting. 
 
 

B. KAJIAN TEORI 
Pengertian Belajar Anak Usia Dini 

Belajar dan pembelajaran 
seringkali menimbulkan kebingungan 
dalam pembedaan kedua istilah tersebut. 
Banyak tokoh yang memberikan definisi 
tentang belajar dan pembelajaran. Azhar 
Arsyad (2006: 1) memberikan pengertian 
belajar sebagai sesuatu yang kompleks 
yang terjadi pada diri setiap orang 
sepanjang hidupnya. 

Pembelajaran anak usia dini 
merupakan proses interaksi antara anak, 
orang tua, atau orang dewasa lainnya 
dalam suatu lingkungan untuk mencapai 
tugas perkembangan. Interaksi yang 
dibangun tersebut merupakan faktor yang 
mempengaruhi tercapainya tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai. Hal ini 
disebabkan interaksi tersebut 
mencerminkan suatu hubungan di antara 
anak akan memperoleh pengalaman yang 
bermakna, sehingga proses belajar dapat 
berlangsung dengan lancar. Vygotsky 
berpendapat bahan pengalaman interaksi 
sosial merupakan hal yang penting bagi 
perkembangan proses berpikir anak. 

Banyak aspek-aspek perkembangan 
Anak Usia Dini AUD. Secara Internasional 
Nasional Assosiation in Education for 
Young Children (NAEYC) (Dewi dan 
Eveline, 2004: 351-356) mengungkapkan 
sebenarnya aspek-aspek perkembangan 
AUD adalah: a) Perkembangan fisik, baik 
motorik halus maupun motorik kasar. 
Yang termasuk motorik halus dalam hal 
ini adalah gerakan tangan dan yang 
termasuk dalam motorik kasar adalah 
gerakan si anak saat naik-turun tangga 
ataupun memanjat. b) Perkembangan 
emosional dan sosial. Emosional dalam hal 
ini menyangkut segala sesuatu yang 
berhubungan dengan perasaan si anak, 
baik itu perasaan, sedih, senang, kesal, 
gembira, dll. Sedangkan perkembangan 
sosial dalam hal ini adalah interaksi si 
anak dengan lingkungan, terutama orang-
orang yang ada di sekitar si anak. c) 
Perkembangan kognitif/intelektual. 
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Perkembangan kognitif di sini 
contohnya adalah perkembangan 
kemampuan si anak untuk menggunakan 
bahasa. Anak usia dini belajar dengan 
caranya sendiri, namun sering kali guru 
dan orang tua mengajarkan anak sesuai 
dengan pemikiran orang dewasa. 
Akibatnya, apa yang diajarkan kepada 
anak sulit untuk diterima. Gejala ini dapat 
dilihat dari banyaknya hal yang disukai 
oleh anak, namun menjadi larangan oleh 
orang tua, sebaliknya hal yang disukai 
orang tua banyak yang tidak disukai anak. 
Oleh sebab itu, orang tua sangat perlu 
untuk memahami hakikat dari 
perkembangan anak. 
 
Prinsip Pembelajaran Anak Usia Dini 

Salah satu pilar konsep dasar 
PAUD adalah prinsip-prinsip pelaksaan 
pembelajaran diantaranya adalah 
Berorientasi Pada Kebutuhan Anak, 
Pembelajaran Anak Sesuai Dengan 
Perkembangan Anak, Mengembangkan 
Kecerdasan Majemuk, Belajar Melalui 
Bermain, Tahapan Perkembangan Anak 
Usia Dini, Anak Adalah Peserta Didik 
Aktif, Interaksi Sosial Anak, Lingkungan 
Yang Kondusif, Merangsang Kreatifitas 
Dan Inovasi, Mengembangkan Kecakapan 
Hidup, Memanfaatkan Potensi 
Lingkungan, Pembelajaran Sesuai Dengan 
Kondisi Sosial Budaya, Stimulasi Secara 
Holistik. 
 
Pengertian Motorik Anak 

Motorik berasal dari kata “motor” 
yang merupakan suatu dasar biologis atau 
mekanika yang menyebabkan terjadinya 
suatu gerak. Dengan kata lain, gerak 
(movement) adalah kulminasi dari suatu 
tindakan yang didasari oleh proses gerak 
motorik. Perkembangan motorik adalah 
perkembangan pengendalian gerakan 
jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, 
urat syaraf dan otot yang terkoordinasi. 

Melalui keterampilan motorik, 
anak dapat menghibur dirinya dan 
memperoleh perasaan senang. Seperti anak 
merasa senang dengan memiliki 

keterampilan memainkan boneka, 
melempar dan menangkap bola atau 
memainkan alat-alat mainan. Melalui 
keterampilan motorik, anak dapat beranjak 
dari kondisi tidak berdaya pada bulan-
bulan pertama dalam kehidupannya, ke 
kondisi yang independent. Anak dapat 
bergerak dari satu tempat ke tempat 
lainnya dan dapat berbuat sendiri untuk 
dirinya. Kondisi ini akan menunjang 
perkembangan rasa percaya diri. 
 
Pengertian Keterampilan Motorik 
Halus Anak Usia Dini 

Sukadiyanto (2014:70) menyatakan 
bahwa keterampilan motorik adalah 
keterampilan seseorang dalam 
menampilkan gerak sampai gerak lebih 
kompleks. Keterampilan motorik tersebut 
merupakan suatu keterampilan umum 
seseorang yang berkaitan dengan berbagai 
keterampilan atau tugas gerak. Dengan 
demikian keterampilan motorik adalah 
keterampilan gerak seseorang dalam 
melakukan penunjang dalam segala 
kegiatan. Keterampilan motorik halus (fine 
motor skill) merupakan keterampilan yang 
memerlukan kemampuan untuk 
mengontrol otot-otot kecil atau halus untuk 
mencapai pelaksanaan keterampilan yang 
berhasil. 

Keterampilan ini melibatkan 
koordinasi neuromuscular (syaraf otot) 
yang memerlukan ketepatan derajat tinggi 
untuk berhasilnya keterampilan ini. 
Keterampilan jenis ini sering disebut 
sebagai keterampilan yang memerlukan 
koordinasi mata dan tangan, (hand-eye 
coordination). Menulis, menggambar, 
menggunting, bermain piano adalah 
contoh-contoh keterampilan tersebut. 

Dari beberapa pendapat di atas 
dapat disimpulkan bahwa keterampilan 
motorik halus adalah penggunaan 
sekelompok otot-otot kecil. Seperti jari-jari 
jemari dan tangan yang membutuhkan 
kecermatan serta koordinasi mata dan 
tangan untuk mengontrol dalam mencapai 
pelaksanaan keterampilan. Contoh 
keterampilan yang dimiliki anak usia 4 
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sampai 5 tahun yaitu menulis, 
menggambar, menggunting, membentuk,  
mengancingkan baju, memanipulasi, 
menjiplak bentuk. 
 
Kegiatan Menggunting 

Menggunting merupakan kegiatan 
kreatif yang menarik bagi anak-anak. 
Menggunting termasuk teknik dasar untuk 
membuat aneka bentuk kerajinan tangan, 
bentuk hiasan dan gambar dari bahan 
kertas dengan memakai bantuan alat 
pemotong. Anak akan mampu 
mengkoordinasi indra mata dan aktivitas 
tangan melalui kegiatan menggunting. 
Pada usia 4- 6 tahun anak sangat 
memerlukan stimulus yang 
mengembangkan segala aspek 
perkembangan usianya baik motorik, 
kognitif, nilai agama dan moral, bahasa, 
seni, serta sosial emosional anak. Semua 
aspek tersebut sangat penting 
dikembangkan melalui berbagai stimulus 
seperti berupa permainan yang 
menyenangkan. Kegiatan menggunting 
dalam penelitian ini yaitu menggunting 
gambar sesuai pola dengan media kertas. 
 
C. METODE PENELITIAN 
Desain Penelitian 

Desain penelitian tindakan kelas ini 
menggunakan penelitian kelas menurut 
Kemmis dan Me Taggart dalam Arikunto 
(2012:16) diantaranya adalah : 

1. Perencanaan 
Peneliti menyusun perencanaan, 
dimana terdapat berbagai aspek 
perkembangan untuk meningkatkan 
minat dan kemampuan kognitif 
anak melalui kegiatan menggunting 
dengan menggunting berbagai pola. 
Dengan menggunakan indikator : 
(1) Mengenal lambang bilangan. 
(2) Menggunting dengan pola. (3) 
Menggunting Kertas. (4) Membuat 
gambar dan coretan tentang cerita 
mengenai gambar yang dibuat 
sendiri (5) Mengenal perbedaan 
kasar- halus, berat-ringan, panjang- 
pendek, banyak- sedikit, jauh- 

dekat, dan sama- tidak sama. (6) 
Mencoba dan menceritakan tentang 
apa yang terjadi jika: warna 
dicampur, proses pertumbuhan 
tanaman, balon ditiup lalu 
dilepaskan, dan (7) Menggunting 
dengan pola sederhana. 

2. Pelaksanaan tindakan 
Pelaksanaan tindakan dengan 
mengimplementasikan dari 
perencanaan yang telah disiapkan, 
yaitu meningkatkan minat dan 
kemampuan kognitif anak melalui 
kegiatan menggunting dengan 
menggunting berbagai pola di 
PAUD Al-Ikhlas Kecamatan 
Kaduhejo. 

3. Observasi  
Kegiatan observasi dilaksanakan 
secara kolaborasi dengan kepala 
sekolah dengan rekan sejawat atau 
pendidik PAUD Al-Ikhlas untuk 
mengamati, memotivasi serta 
keaktifan anak ketika mengikuti 
kegiatan belajar harian dengan 
menggunakan media gunting dan 
kertas berpola. 
 
 

4. Refleksi  
Dilakukan untuk melakukan 
penilaian terhadap proses 
pembelajaran yang terjadi dan 
mengkaji hasil belajar anak. 
Pelaksanaan refleksi berupa diskusi 
antara peneliti dan guru untuk 
mengevaluasi hasil tindakan dan 
merumuskan perencanaan tindakan 
berikutnya. 

 
Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian kegiatan 
menggunting dengan berbagai pola 
mengunakan observasi dan dokumen foto.  

1. Pedoman Observasi   
Pedoman observasi yang 
dilaksanakan dalam penelitian ini 
adalah lembar pengamatan dalam 
mengamati kegiatan anak pada saat 
proses pembelajaran berlangsung. 
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Aspek yang diamati dalam proses 
observasi dengan menggunakan 
indikator: (1) Menggunting dengan 
berbagai pola, (2) dapat 
bekerjasama dengan temannya, (3) 
menggunting dengan pola, (4) 
menggunting dengan kertas. 

2. Dokumentasi  
Dokumentasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi foto. Pengambilan 
dokumentasi ini sebagai gambaran 
pada saat kegiatan menggunting 
dengan berbagai pola sebagai bukti 
autentik terhadap penerapan 
tersebut. Adapun gambar yang 
diambil adalah peristwa-peristiwa 
tertentu pada saat pembelajaran 
kegiatan menggunting dengan 
berbagai pola. 

 
Subjek Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti adalah Penelitian Tindakan Kelas, 
maka subyek penelitian ini adalah siswa 
PAUD Al-Ikhlas kelompok A Kecamatan 
Kaduhejo Kabupaten Pandeglang yang 
berjumlah 13 siswa, 4 siswa laki-laki, 9 
siswa perempuan. 
 
Tekhnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 
diperlukan dalam penelitian ini adalah: 
observasi. Observasi yang digunakan 
dalam penelitian ini mengacu pada 
pendapat Rochiati Wiriatmadja (2006: 
107) yaitu observasi partisipasi lengkap 
yang artinya dalam melakukan 
pengumpulan data, peneliti terlibat 
sepenuhnya dalam pembelajaran yang 
dilakukan sumber data, adapun observasi 
yang dilakukan oleh peneliti 1) 
perencanaan pertemuan, 2) observasi 
kelas, 3) diskusi balikan. 
 
Tekhnik Analisis Data 

Sesuai dengan ciri dan karakteristik 
serta bentuk hipotesis PTK, analisis data 
diarahkan untuk mencari dan menemukan 
upaya yang dilakukan guru dalam 

meningkatkan kualitas proses dan hasil 
belajar siswa. Analisis data dapat 
dilakukan dengan analisis kualitatif dan 
analisis kuantitatif. Penelitian tindakan 
kelas ini menggunakan teknik deskriptif 
kualitatif dan kuantitatif. Data yang akan 
dianalisis berupa data lembar observasi 
aktivitas siswa saat kegiatan menggunting 
dengan media berbagai media sesuai pola 
sedang berlangsung. 
 
D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian yang telah dilakukan 
merupakan penelitian tindakan kelas yang 
terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus terdiri 
dari perencanaan, pelaksanaan, atau  
tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil 
yang diperoleh pada siklus ini didapat dari  
data yang berupa lembar observasi. Dari 
data lembar observasi tersebut hasilnya 
digunakan untuk mengetahui peningkatan 
yang terjadi pada anak. Analisis data 
dalam penelitian ini terjadi secara 
interaktif baik sebelum, saat dan sesudah 
penelitian. Sebelum penelitian dilakukan 
peneliti, telah melakukan analisis yaitu 
dalam menentukan rumus masalah yang 
muncul, kemudian analisis juga dilakukan 
pada saat pengambilan data kemampuan 
awal anak. Analisis sebelum penelitian ini 
bertujuan mengetahui sejauh mana 
permasalahan dan kemampuan anak 
sehingga dapat dilakukan tindakan 
penelitian yang tepat.  

Berdasarkan hasil observasi 
tentang pelaksanaan pembelajaran beserta 
dampak dari stimulasi yang telah diberikan 
kepada anak, menunjukan bahwa 
permasalahan yang paling mendominasi 
yaitu terkait dengan permasalahan 
keterampilan motorik halus anak.Kegiatan 
penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. 
Siklus pertama dilakukan 3 kali pertemuan 
dan siklus kedua dilakukan 3 kali 
pertemuan. Sebagai awal dari kegiatan 
penelitian tindakan, telah dilaksanakan 
kegiatan pra tindakan sebagai gambaran 
awal dari pelaksanaan penelitian tindakan 
kelas di PAUD Al-Ikhlas kecamatan 
Kaduhejo. 
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Dari data yang telah diperoleh 
dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 
berhasil, dengan perolehan persentase pada 
pra tindakan nilai rata-rata 60,2%, 
meningkat pada siklus I 66,6 % dengan 
kriteria berkembang sangat baik (BSB) 
kemudian meningkat pada siklus II 
menjadi 82,0% dengan kriteria 
berkembang sesuai harapan (BSH) dan ini 
menunjukkan bahwa penelitian sudah 
mencapai indikator kinerja yaitu 80%. 
 

 
 

Berdasarkan hasil observasi dari 
sebelum tindakan ke siklus I dan II dapat 
dilihat perbandingan persentase hasil 
belajar pada tabel dan histogram di atas. 
Dari data yang diperoleh, dapat diketahui 
pencapaian hasil belajar anak dalam 
menggunting dengan berbagai media pada 
anak kelompok A mengalami peningkatan. 
Histogram tersebut menunjukan 
peningkatan yang sangat baik dalam 
keterampilan motorik halus anak dalam 
proses penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan. 
 
E. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
keterampilan motorik halus anak pada 
kelompok A PAUD Al-Ikhlas Kecamatan 
Kaduhejo dapat meningkat dalam kegiatan 
menggunting dengan berbagai pola.  

Proses pembelajaran kegiatan 
menggunting dilakukan secara bertahap 
sesuai langkah-langkah pembelajaran, 
sehingga kemampuan motorik halus anak 
dapat meningkat secara bertahap. Melalui 
perancangan kegiatan yang 

memungkinkan anak berubah kelompok 
dan bergantian teman dan pemberian 
kesempatan anak untuk menceritakan hasil 
karya anak di depan kelas dapat 
meningkatkan kemampuan motorik halus 
anak kelompok A PAUD Al-Ikhlas. 
Peningkatan keterampilan motorik halus 
anak dapat terlihat dari ketepatan anak 
dalam menggunting sesuai pola dengan 
berbagai media gambar. 

Peningkatan keterampilan motorik 
halus anak pada kelompok A PAUD Al-
Ikhlas dapat dilihat dari rata-rata 
keterampilan motorik halus anak pada 
kondisi awal sebesar 60,2%, meningkat 
pada siklus I menjadi 66,6% dan pada 
siklus II mencapai 82,0%. 
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REVITALISASI SMK MENUJU TUNTUTAN KETERAMPILAN ABAD 21 
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Abstrak. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui:1. Strategi Pemenuhan Sarana dan 
Prasarana SMKN 2 Pandeglang. 2. Startegi Tingginya minat Siswa lulusan SMP untuk 
melanjutkan ke SMKN 2 Pandeglang.3.Tingginya Disiplin Siswa dan Siswi SMKN 2 
Pandeglang. 4. Tingginya Daya Serap Lulusan Ke DU/DI. 5. Kualitas Sumber Daya Manusia 
yang tinggi. 6. Terpenuhinya tuntutan keterampilan Abad 21. 

Jumlah sampel yang mengikuti Penelitian  ini sebanyak10 orang peserta didik kelas XI, 
dan 5 Orang Tenaga Pendidik. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 2 
jampada tanggal 25 Maret 2019dengan menggunakan Penelitian Deskriptif dengan metode 
Survey. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa: (1) Strategi FOCUS sangat tepat dalam Sarana 
dan Prasarana Pembelajaran  ini dilihat dari hasil ada 5 orang Pendidik yang diambil sampel dan 
10 orang Peserta didik  menjawab di skala 5, itu artinya Sarana dan Prasarana di SMKN 2 
pandeglang terpenuhi untuk menuju SMK Revitalisasi. (2) Strategi FOCUS sangat tepat dalam 
Minat siswa lulusan SMP  untuk melanjutkan ke SMKN 2 Pandeglang Tinggi  ini dilihat dari 
hasil ada 5 orang Pendidik yang diambil sampel dan 10 orang Peserta didik  menjawab di skala 
5, itu artinya Minat siswa lulusan SMP  untuk melanjutkan ke SMKN 2 Pandeglang Tinggi ke 
SMKN 2 pandeglang terpenuhi untuk menuju SMK Revitalisasi. (3) Strategi FOCUS sangat 
tepat dalam Kedisiplinan Tinggi  ini dilihat dari hasil ada 5 orang Pendidik yang diambil sampel 
dan 10 orang Peserta didik  menjawab di skala 5, itu artinya Kedisiplinan Tinggi terpenuhi untuk 
menuju SMK Revitalisasi. (4) Strategi FOCUS sangat tepat dalam Daya serap lulusan Tinggi  ini 
dilihat dari hasil ada 9 orang Peserta didik  menjawab di skala 5, itu artinya Daya serap lulusan 
Tinggi terpenuhi untuk menuju SMK Revitalisasi. (5) Strategi FOCUS sangat tepat dalam 
Kualitas Sumber Daya  Manusia Tinggi  ini dilihat dari hasil ada 5 orang Pendidik yang diambil 
sampel dan 10 orang Peserta didik  menjawab di skala 5, itu artinya Kualitas Sumber Daya  
Manusia Tinggi  terpenuhi untuk menuju SMK Revitalisasi. (6) Strategi yang diambil oleh 
penulis merupakan strategi yg tepat untuk menjawab tuntutan keterampilan Abad 21, karna 
dengan focus SMKN 2 Pandeglang bisa mencapai Sekolah Revitalisasi Nasional 
Kata kunci :, Revitalisasi, Keterampilan Abad 21. 
 
 
PENDAHULUAN 

 
Pendidikan kejuruan adalah 

pendidikan khusus yang direncanakan untuk 
menyiapkan siswa guna memasuki dunia 
kerja, serta mampu mengembangkan sikap-
sikap professional di bidang-bidang profesi 
tertentu. Pendidikan kejuruan diprogramkan 
untuk membekali peserta didik dengan 

berbagai pengetahuan, keterampilan dan 
sikap yang sesuai dengan kebutuhan 
lapangan kerja. Jadi pendidikan kejuruan 
lebih menekankan pada kemampuan 
keterampilan (teori maupun praktik) siswa 
untuk memasuki lapangan kerja kelak. 
Lulusan pendidikan kejuruan diharapkan 
menjadi manusia produktif yang mampu 
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menciptakan produk unggul yang dapat 
bersaing di pasar bebas. (Handayani.2011). 

SMK merupakan pendidikan 
menengah yang mempersiapkan peserta 
didik terutama untuk bekerja dalam bidang 
tertentu. Pendidikan kejuruan mempunyai 
tujuan umuum untuk meningkatkan 
keimanan dan ketakwaan peserta didik 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
mengembangkan Potensi pesrta didik agar 
memiliki akhlak mulia, pengetahuan dan 
wawasan kebangsaan yang luhur, serta 
mempunyai tujuan khusus yaitu menyiapkan 
peserta didik dengan pengetahuan, 
kompetensi, teknologi dan seni agar menjadi 
manusia produktif, maupun bekerja mandiri, 
mengisi lowongan pekerjaan yang ada di 
dunia usaha dan industry sebagai tenaga 
kerja tingkat menengah sesuai dengan 
kompetensi. (Sampun Hadam:2018) 

Salah satu fungsi manajemen yang 
harus dilakukan sekolah adalah perencanaan, 
yang merupakan kegiatan pertama dalam 
administrasi. Perencanaan yang merupakan 
suatu proses yang dilakukan sekolah sebagai 
perencana menghasilkan produk yang 
disebut rencana. Rencana diperlukan sebagai 
dasar yang kuat untuk meningkatkan mutu 
pendidikan  dalam persaingang lobal 
(Sukmadinata dkk, 2006). Dalam 
http://tegararian.blogspot.com/2013/03/peng
ertian-website.html 

Dalam Menghadapi abad 21, kita 
dituntut terus belajar lebih banyak dengan 
melalui pendekatan atau cara yang berbeda 
karena kita menghadapi zaman yang berbeda 
pula. Peserta didik dalam menghadapi abad 
21 menghadapi berbagai resiko dan 
ketidakpastian sejalan dengan 
perkembangan lingkungan yang begitu pesat 
seperti teknologi, ilmu pengetahuan, 
ekonomi dan social budaya, sehingga siswa 
dituntut untuk belajar lebih banyak dan 
proaktif agar mereka memiliki pengetahuan 
dan keahlian yang lebih kaya. 

Untuk mampu berperan dalam 
persaingan global yang semakin ketat, maka 
sebagai bangsa indonesia kita harus 
mengembangkan dan meningkatkan mutu 
pendidikan agar dapat memberikan 
sumbangan dalam rangka peningkatan mutu 
sumber daya manusia. Oleh karena itu, 
manajemen peningkatan mutu sumber daya 
manusia melalui peningkatan mutu 
pendidikan dalam pengembangan sekolah 
merupakan kenyataan yang harus dilakukan 
secara terprogram, terarah, intensif, efektif, 
dan efisien dalam proses pencerdasan 
bangsa, Direktur Pembinaan SMK dalam 
setiap pidatonya selalu menyinggung bahwa 
“Lulusan SMK adalah penyumbang 
pengangguran terbesar di indonesia” oleh 
karena itu sekolah sebagai lembaga 
pendidikan formal, menegaskan peranan 
yang amat penting dan strategis dalam 
rangka upaya peningkatan mutu sumber 
daya manusia. Manajemen peningkatan 
mutu pendidikan di dalam upaya 
pengembangan sekolah. Upaya pengembang 
ini meliputi 3 hal, yaitu visi dan misi , 
kepemimpinan dan jejaring. 

Dari uraian diatas Kepala Sekolah 
sangat penting perannya dalam menentukan 
keberhasilan proses pembelajaran di suatu 
pendidikan atau sekolah. Keberadaan kepala 
sekolah menjadi suatu tokoh sentral yang 
dapat mengubah wajah satuan pendidikan 
atau sekolah apakah menjadi lebih baik atau 
lebih buruk dari waktu ke waktu. Oleh 
karena itu penulis mengangkat judul 
“REVITALISASI SMK MENUJU 
TUNTUTAN KETERAMPILAN ABAD 
21” untuk menjawab permasalahan di 
lingkungan sekolah khususnya dan 
umumnya di dunia pendidikan 
 
Revitalisasi 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Revitalisasi SMK dalam 
rangka peningkatan kualitas dan Daya Saing 
Sumber Daya Manusia Indonesia bertujuan 
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untuk memperkuat sinergi antar pemangku 
kepentingan untuk merevitalisasi SMK. 
Istruksi Presiden ini ditunjukan kepada 
beberapa mentri dan seluruh Gubernur untuk 
merevitalisasi SMK berdasarkan tugas, 
fungsi, dan kewenangan masing-masing. 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
bertugas untuk (1) membuat peta jalan 
pengembangan SMK, (2) menyempurnakan 
dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan 
kompetensi sesuai dengan kebutuhan 
pengguna lulusan (link and match), (3) 
meningkatkan jumlah kompetensi bagi 
pendidik dan tenaga kependidikan SMK, (4) 
meningkatkan kerjasama industry dengan 
Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, 
dan dunia Usaha/Industri, (5) meningkatkan 
akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi 
SMK, dan (6) membentuk kelompok kerja 
pengembang SMK. (Sampun Hadam:2018) 

SMK Negeri 2 Pandeglang 
merupakan salah satu 125 SMK model 
Revitalisasi yang fokus pada satu bidang 
keahlian yaitu Pertanian (agrobisnis dan 
Agroteknologi untuk ketahanan Pangan), 
yang akan mengembangkan 6 Peta Jalan 
Revitalisasi, dalam 6 Peta Jalan Revitalisasi, 
FOCUS adalah indicator keberhasilan SMK 
Revitalisasi. 

 
Keterampilan Abad 21 

Pesatnya ilmu pengetahuan dan 
teknolodi di abad 21 akan memberikan 
konsekuensi pada besarnya tantangan yang 
berbeda dari yang pernah dihadapi 
sebelumnya. Keterampilan abad 21 menjadi 
topik yang cukup ramai diperbincangkan 
akhir-akhir ini. Lembaga pendidikan 
ditantang untuk menemukan cara dalam 
rangka memungkinkan peserta didik sukses 
di pekerjaan dan kehidupan melalui 
penguasaan keterampilan berpikir kreatif, 
pemecahan masalah yang fleksibel, 
berkolaborasi dan berinovasi. Identifikasi 
kompetensi siswa yang perlu dikembangkan 

merupakan hal yang sangat penting untuk 
menghadapi abad 21. 

Pendekatan tradisional yang 
menekankan pada hafalan atau penerapan 
prosedur sederhana tidak akan 
mengembangkan keterampilan berpikir kritis 
atau kemandirian peserta didik. Setiap 
individu harus terlibat dalam pembelajaran 
berbasis inkuiri yang bermakna, memiliki 
nilai kebenaran dan relevansi, untuk 
mengembangkan keterampilan berpikir 
tingkat tinggi yang mereka perlukan. 
Pada abad 21, setiap peserta didik akan 
belajar dengan cara yang berbeda-beda, 
sehingga guru ditantang untuk menemukan 
cara membantu semua siswa belajar secara 
efektif. Kehidupan abad 21 menuntut adanya 
keterampilan peserta didik untuk siap 
menghadapai tantangan yang ada. 

Keterampilan tersebut diistilahkan 
dengan 4 C, yang merupakan singkatan 
dari Critical Thinking atau berpikir 
kritis, Collaboration atau kemampuan 
bekerja sama dengan 
baik, Communication atau kemampuan 
berkomunikasi, dan Creativity atau 
kreatifitas. 
https://www.amongguru.com/kenali-4-c-
empat-keterampilan-abad-21-yang-harus-
dimiliki-peserta-didik/ 

Kepala sekolah saat ini 
membutuhkan pengetahuan dan 
keterampilan baru untuk memimpin secara 
efektif baik dari sisi biaya maupun 
wewenang. Untuk itu menurut 
Administrator Pendidikan Iowa State 
profesor dan penulis blog Dangerously 
Irrelevant, Scott McLeod menyatakan, “jika 
para kepala sekolah tidak mengerti, maka 
semua itu tidak akan terjadi.” Untuk ” 
terjadi”, untuk itu diperlukan peran kepala 
sekolah dalam tuntutan keterampilan abad 
21 diantaranya: Visioner, Agen Perubahan, 
Role Model, dan Manajer. 
https://gurukreatif.wordpress.com/2010/01/
06/5-peran-kepala-sekolah-di-abad-21-
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laporan-dari-pembukaan-pelatihan-10-
modul-untuk-kepala-sekolah-se-bandung-
dan-sekitarnya-dengan-tema-menuju-
sekolah-yang-berkualitas/ 

 
Strategi yang dikembangkan 
1. Facility (Fasilitas) 

Fakta tentang rendahnya mutu 
pendidikan terjadi bukan tanpa sebab. 
Kondisi rendahnya mutu pendidikan ini 
dipicu oleh banyak faktor baik internal 
maupun eksternal. Salah satu faktor masalah 
utama dalam pendidikan adalah rendahnya 
kualitas fasilitas pembelajaran. (Annisa 
Meidita Yuritami Putri, Sambas Ali Muhidin  
dalam Jurnal Pendidikan Manajemen 
Perkantoran: 2018). Dalam 
https://kbbi.web.id/ Fasilitas adalah sarana 
untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; 
kemudahan. Sedangkan menurut H. M 
Daryanto (2006: 51)  dalam  
http://smatwb.sch.id/index.php/profil/fasilita
s-sekolah  Secara etimologi (arti kata) 
fasilitas yang terdiri dari sarana dan 
prasarana belajar, bahwa sarana belajar 
adalah alat langsung untuk mencapai tujuan 
pendidikan, misalnya lokasi/tempat, 
bangunan dan lain-lain,  sedangkan 
prasarana adalah alat yang tidak langsung 
untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya 
ruang, buku, perpustakaan, laboraturium dan 
sebagainya.  

Dari Uraian diatas Permasalahan 
terkait tentang fasilitas pembelajaran sama 
rumitnya dengan permasalahan pendidikan 
itu sendiri, karena fasilitas pembelajaran 
meliputi semua sarana dan prasarana yang 
diperlukan dalam proses belajar mengajar 
baik yang bergerak maupun tidak bergerak 
agar pencapaian tujuan pembelajaran dapat 
berjalan lancar, teratur, efektif dan efisien 
sehingga seorang guru dapat melaksanakan 
kegiatan pembelajran dengan kinerja yang 
baik dan siswa dapat memperoleh hasil 
pembelajaran yang maksimal. Apabila 
fasilitas pembelajaran telah sesuai standar 

yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah 
no. 40 tahun 2008 tentang standar sarana 
dan prasarana di SMK maka dapat dikatakan 
bagus sesuai dengan standar 

SMKN 2 Pandeglang adalah 
sekolah yang berdiri sejak tahun 1996 
dengan Fasilitas yang hanya diperuntukan 
Program Keahlian pertanian, dengan 
berjalannya waktu, SMKN2 Pandeglang 
membuka Program Keahlian lain yang jelas 
Fasilitasnya kurang memadai, dengan 
dibukanya program keahlian baru maka 
kurangnya ruang kelas, ruang Praktek, 
Prasarana PBM dan Sarana Penunjang 
lainya, Bedasarkan hal tersebut saya selaku 
penulis menitik beratkan Facility untuk 
sekolah yang unggul dan bermartabat. 
2. Organization (Organisasi) 

Siswa Sekolah Kejuruan (SMK) 
merupakan individu yang yang tengah 
berada pada tahap perkembangan remaja. 
Menurut Santrock (dalam Agoes Dariyo, 
2013:65)  dalam  Naskah Publikasi  Umi 
Hasanah : 2014 “ciri lain yang cukup 
menonjol pada diri remaja ialah sifat 
revolusioner, pemberontak, progresif yang 
cenderung ingin mengubah kondisi mapan. 
Apabila sifat ini terarah dengan baik, maka 
mereka dapat menjadi pemimpin yang baik 
dimasa depan, sebaliknya bila tidak 
terbimbing dengan baik, mereka cenderung 
akan merusak tatanan dan nilai-nilai sosial 
masyarakat” 
Organisasi (Yunani: ὄργανον, organon - 
alat) adalah suatu kelompok orang dalam 
suatu wadah untuk tujuan bersama dalam 
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi. 
Pengertian organisasi adalah sebuah wadah 
atau tempat berkumpulnya sekelompok 
orang untuk bekerjasama secara rasional dan 
sistematis, terkendali, dan terpimpin untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu dengan 
memanfaatkan sumber daya yang ada. ( 
https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/
pengertian-organisasi.html) 
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Dalam berorganisasi setiap individu dapat 
berinteraksi dengan semua struktur yang 
terkait baik itu secara langsung maupun 
secara tidak langsung kepada organisasi 
yang mereka pilih.. Agar dapat berinteraksi 
secara efektif setiap individu bisa 
berpartisipasi pada organisasi yang 
bersangkutan. Dengan berpartisipasi setiap 
individu dapat lebih mengetahui hal-hal apa 
saja yang harus dilakukan. 
 SMKN 2 Pandeglang mempunyai 
jumlah siswa 2333 dengan jumlah 
Pendididik dan tenaga Pendidik 155, dengan 
jumlah yang cukup besar ini saya selaku 
peneliti dan sekaligus memimpin sekolah 
ini, akan kewalahan tanpa terstrukturnya 
Organisasi oleh sebab itu saya selaku 
peneliti mengambil strategi Organization 
untuk sekolah yang unggul dan bermartabat. 
3. Culture (Budaya) 

Budaya sekolah adalah sekumpulan 
nilai yang melandasi perilaku, tradisi, 
kebiasaan, kesehariaan, dan simbol-simbol 
yang dipraktikan oleh kepala sekolah, guru, 
peserta didik, dan karyawan sekolah. 
Budaya sekolah merupakan ciri khas, 
karakter atau watak dan citra sekolah 
tersebut dimasyarakat luas. Akan tetapi 
menurut Komarudin Hidayat (2010, 12),  
dalam Jurnal Pusat Studi Gender dan Anak 
(Fitri Rayani Siregar: 2017)  tanpa budaya 
sekolah yang bagus, akan sulit melakukan 
pendidikan karakter bagi anak-anak didik. 
Jika budaya sekolah sudah mapan, siapapun 
yang masuk dan bergabung di sekolah itu 
hampir secara otomatis akan mengikuti 
tradisi yang sudah ada. 
Budaya adalah suatu cara hidup yang 
berkembang, dan dimiliki bersama oleh 
sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari 
generasi ke generasi.[1] Budaya terbentuk 
dari banyak unsur yang rumit, 
termasuk sistem agama dan politik, adat 
istiadat, bahasa, 
perkakas, pakaian, bangunan, dan 
karya seni.  Bahasa, sebagaimana juga 

budaya, merupakan bagian tak terpisahkan 
dari diri manusia sehingga banyak orang 
cenderung menganggapnya diwariskan 
secara genetis. Ketika seseorang berusaha 
berkomunikasi dengan orang-orang yang 
berbeda budaya, dan menyesuaikan 
perbedaan-perbedaannya, peristiwa itu 
membuktikan bahwa budaya 
dipelajari.[1]Budaya adalah suatu pola hidup 
menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, 
abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya 
turut menentukan perilaku komunikatif. 
Unsur-unsur sosial-budaya ini tersebar, dan 
meliputi banyak kegiatan sosial manusia.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya  
Sekolah merupakan wadah dalam 

pembinaan aktivitas siswa  dan  Pendiddik 
dan Tendik, Sekolah juga  merupakan 
lembaga tempat berjalannya kegiatan 
pendidikan yang harus mempunyai misi 
dalam menciptakan budaya sekolah yang 
menantang dan menyenangkan, adil, kreatif, 
inovatif, terintergrasi, dan menghasilkan 
lulusan yang berkualitas tinggi dalam 
perkembangan intelektulnya dan mempunyai 
karakter takwa, jujur, kreatif, maupun 
menjadi teladan, bekerjakeras, toleran dan 
cakap dalam memimpin serta menjawab 
tantangan akan kebutuhan pengembangan 
sumberdaya manusia yang dapat berperan 
dalam perkembangan iptek dan 
berlandaskan imtak. SMKN 2 Pandeglang 
adalah Sekolah yang mempunyai Siswa, 
Pendidik dan Tenaga Pendidik yang sangat 
Banyak, saya selaku peneliti mengambil 
Culture sebagai Strategi untuk Sekolah 
yang unggul dan bermartabat. 

 
Unity (kesatuan) 

Pendidikan adalah salah satu alat 
yang digunakan membentuk manusia yang 
berkepribadian dan berkesadaran. 
Pendidikan dan manusia adalah suatu 
kesatuan yang utuh yang tak dapat 
terpisahkan dalam kaitannya dengan proses 
pengembangan diri. Manusia tentunya tidak 
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akan terlepas dari kebutuhan akan 
pengetahuan, belajar dan bagaimana 
pendidikan itu mampu menjadi penopang 
dalam membuat manusia mengetahui 
keberadaan dirinya sebagai manusia 
mandiri.  (Jurnal A Irwansa: 2017) 
Kesatuan (Unity) adalah pertautan bagian-
bagian dalam seni rupa. Kesatuan 
merupakan prinsip yang utama dimana 
unsur-unsur seni rupa saling menunjang satu 
sama lain dalam membentuk komposisi yang 
bagus dan serasi. 
https://brainly.co.id/tugas/47881 

Pendidikan dalam perkembangannya 
menuntut adanya suatu kesatuan yang 
mandiri untuk melahirkan manusia-manusia 
yang unggul dan berkarakter demi 
tercapainya hakikat dari pendidikan itu 
sendiri. Dunia persekolahan di Indonesia 
sekarang memperlihatkan beragam masalah 
yang semakin hari semakin kompleks, 
beberapa masalah yang terbesar yang 
dialami sekolah hari ini adalah perilaku-
perilaku siswa yang menyimpang, misalnya 
semangat belajar yang semakin hari semakin 
menurun, kemerosotan moral, membolos 
pada saat jam pelajaran masih berlangsung. 
Berbagai upaya pelaksanaan yang telah 
dilakukan sekolah untuk mengurangi 
penyimpangan tersebut dengan membuat 
pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai alat 
kontrol atau rekayasa sosial terhadap siswa. 
Pelaksanaan tata tertib ini tentunya 
mempunyai tujuan agar siswa mengetahui 
tugas, hak dan kewajibannya. Agar siswa 
mengetahui hal–hal yang diperbolehkan dan 
kreatifitas meningkat serta terhindar dari 
masalah–masalah yang dapat menyulitkan 
dirinya. Agar siswa mengetahui dan 
melaksanakan dengan baik dan sungguh–
sungguh seluruh kegiatan yang telah 
diprogramkan oleh sekolah baik 
intrakurikuler maupun ektrakurikuler. 
SMKN 2 Pandeglang mempunyai banyak 
kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler , oleh 
karena itu saya selaku penulis mengambil 

stretegi Unity untuk menjadikan SMKN 2 
Pandeglang yang unggul dan bermartabat. 

 
Satisfaction (kepuasan pelanggan 
terhadap layanan sekolah) 

Sekolah adalah suatu lembaga yang 
memberikan/ menyelenggarakan pelayanan 
berupa pendidikan kepada pelanggannya 
(siswa) dalam rangka menaikkan kualitas 
hidup melalui pendidikan yang 
diselenggarakan dengan cara yang sistematis 
dan konsisten. Lembaga pendidikan diyakini 
mempunyai tugas yang sangat penting yaitu 
menyiapkan sumber daya manusia agar 
mampu bertindak sebagai agen perubahan 
dan transformasi sosial menuju terciptanya 
masyarakat yang positif serta lebih baik. 

Memuaskan kebutuhan konsumen 
adalah keinginan setiap perusahaan. Selain 
faktor penting bagi kelangsungan hidup 
perusahaan, memuaskan kebutuhan 
konsumen dapat meningkatkan keunggulan 
dalam persaingan. Konsumen yang puas 
terhadap produk dan jasa pelayanan 
cenderung untuk membeli kembali produk 
dan menggunakan kembali jasa pada saat 
kebutuhan yang sama muncul kembali 
dikemudian hari. Hal ini berarti kepuasan 
merupakan faktor kunci bagi konsumen 
dalam melakukan pembelian ulang yang 
merupakan porsi terbesar dari volume 
penjualan perusahaan. 
https://www.kajianpustaka.com/2013/04/pen
gertian-faktor-pengukuran-kepuasan-
konsumen.html 

Kepuasan pelanggan merupakan 
faktor terpenting dalam berbagai kegiatan 
bisnis. Kepuasan pelanggan adalah 
tanggapan konsumen terhadap evaluasi 
ketidaksesuaian yang dirasakan antara 
harapan yang sebelumnya dengan kinerja 
produk yang dirasakan. Dengan 
terpuaskannya keinginan dan kebutuhan 
para pelanggan, maka hal tersebut memiliki 
dampak yang positif bagi perusahaan. 
Apabila konsumen merasa puas akan suatu 
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produk tentunya konsumen tersebut akan 
selalu menggunakan atau mengkonsumsi 
produk tersebut secara terus menerus. 
Dengan begitu produk dari perusahaan 
tersebut dinyatakan laku di pasaran, 
sehingga perusahaan akan dapat 
memperoleh laba dan akhirnya perusahaan 
akan tetap survive atau dapat bertahan 
bahkan kemungkinan akan berkembang. 
http://digilib.uinsby.ac.id/9289/6/bab%202.
pdf 

SMKN 2 Pandeglang adalah sekolah 
yang banyak diminati oleh masyarakat, ini 
tidak terlepas dari peran Pendidik dan 
Tenaga pendidik yang ada di SMKN 2 
Pandeglang, karena pelayanan terhadap 
pelanggan (siswa) sangat kami utamakan, 
saya sebagai penulis mengambil strategi 
Satisfaction untuk Sekolah yang Unggul 
dan Bermartaba 

 
Pengamatan Pendahuluan  

Penelitian Deskriptif dengan 
menggunakan metode survey kelembagaan 
ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 
Pandeglang, SMK Negeri  2  Pandeglang  
berdiri  Tanggal 16 Mei tahun 1997 
berdasarkan  Surat Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan, tentang 
Pembukaan dan Penegrian sekolah tahun 
1995/1996. Memiliki luas 80.000 m2 dengan 
luas bangunan 40.000 m2, pada awal SMK 
Negeri 2 Pandeglang khusus membuka 
program Keahlian Teknik Budidaya 
Tanaman dan Teknologi Hasil Pangan 
(THP), tetapi sejalan dengan tuntutan Dunia 
Usaha dan Industri serta tuntutan 
masyarakat, maka melalui program re 
enginering pada tahun 2001 dibuka Program 
Keahlian Nautika Perikanan Laut (NPL) dan 
Program Keahlian Listrik Industri dan dari 
tahun 2005 menjadi program keahlian 
Teknik Ketenagalistrikan. Tahun 2002, 
kembali dibuka Program  Keahlian  Teknik  
Mekanik Otomotif  dan pada  tahun  2005/ 
2006, dibuka program Multi Media, dan 

tahun 2008 dibuka Program Teknik 
Komputer Jaringan  serta program keahlian 
Agrobisnis Hasil Pertanian (AHP), Pada 
tahun 2007 SMK Negeri 2 Pandeglang 
ditetapkan sebagai Rintisan Sekolah 
Berstandar Internasional, (RSBI) tahap 
Pengembangan oleh Direktorat Menengah 
dan Kejuruan PSMK   dan tahun 2007, SMK 
Negeri telah menerapkan Sistem Manajemen 
Mutu ISO 9001 : 2000 yang kemudian pada 
tahun 2010  di tingkatkan  ke  SMM ISO 
9001 : 2008. Dengan adanya amanat presiden 
yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi, 
maka perlu adanya strategi untuk mencapai 
amanat tersebut. 

Berdasarkan kajian awal tersebut 
maka di perlukan suatu suatu Strategi untuk 
mencapai sekolah Revitalisasi, oleh karena 
itu penulis mengambil judul “Revitalisasi 
SMK Menuju Tuntutan Keterampilan 
Abad 21” akan menjawab amanat presiden 
tersebut, metode Survei  dilakukan pada 
guru yang berjumlah 5 orang  dan Siswa 10 
orang, dengan memberi masing-masing 10 
soal dari masing2 angket. 

 
Proses 

Pelaksanaan dilakukan pada hari 
senin tanggal 25 Maret 2019 selama 2 jam 
untuk peserta didik 1 jam dan untuk guru 1 
jam, tapi sebelumnya diberikan penjelasan 
tentang angket yang harus disi, tapi sebelum 
melaksanakan pengisian angket sebelumnya 
penulis melakukan observasi baik kepada 
guru ataupun peserta didik SMKN 2 
Pandeglang. 

 
Hasil 

Setelah penulis melakukan observasi 
dan melakukan metode survey dengan 
memberikan pertanyaan dalam bentuk 
angket, maka hasinya dalam bentuk table 
adalah sebagai berikut: 
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Tabel .4.1.Hasil Survey Pendidik 

No 
Aktivitas 
Siswa 

Survey 
F % Kategori 

1 Sarana 
praktek 

5 100 SB 

2 Prasarana 
Pembelajara
n  

5 100 SB 

3 Peningkatan 
kualitas 
SDM 

5 100 SB 

4 Penerapan 
SMM ISO 
9001 

4 80 B 

5 Pengemban
gan LSP P1 

5 100 SB 

6 Budaya 
Disiplin 

5 100 SB 

7 Budaya 
Literasi 

5 100 SB 

8 Pengajian 
bulanan 

5 100 SB 

9 Team 
Building 

5 100 SB 

10 Minat 
masyarakat 
untuk 
menyekolah
kan ke 
SMKN 2 
Pandeglang 
tinggi 

5 100 SB 

 Jumlah  4,9 98 SB 
  Ket: SB = Sangat Baik, B = Baik, C = 
Cukup, 
  K = Kurang, SK = Sangat Kurang 
  Sumber: Hasil Pengamatan Pada tanggal 25 

Maret     2019 
Berdasarkan table diatas  dapat dilihat 
bahwa SB atau hampir mendekati 5 pendidik 
memberikan nilai 5, dan menurut skala 
linkert adalah Sangat Baik. 
 
 
 
 

Hasil Survey Peserta Didik 

No 
Aktivitas 
Siswa 

Survey 
F % Kategori 

1 Sarana kelas 10 10
0 

SB 

2 Sarana praktek 10 10
0 

SB 

3 Prasarana 
Pembelajaran  

10 10
0 

SB 

4 Sarana 
penunjang 
lainnya 

10 10
0 

SB 

5 Pengembangan 
LSP P1 

10 10
0 

SB 

6 Budaya 
Disiplin 

10 10
0 

SB 

7 Budaya bersih 10 10
0 

SB 

8 Budaya 
Literasi 

10 10
0 

SB 

9 Pengajian 
bulanan 

9 90 B 

10 Daya serap 
lulusan ke 
industry 

9 90 B 

 Jumlah  9,8 98 SB 
Ket: SB = Sangat Baik, B = Baik, C = 
Cukup, K = Kurang, 
SK = Sangat Kurang 
Sumber: Hasil Pengamatan Pada tanggal 25 
Maret 2019 
 
Berdasarkan tabel  diatas dapat dilihat 
bahwa SB atau hampir mendekati 10 
pendidik memberikan nilai 5, dan menurut 
skala linkert adalah Sangat Baik. 
Pembahasan Masalah 
Indikator keberhasilan penelitian dengan 
menggunakan metode survey ini adalah: 
1. Apabila Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran  terpenuhi 
a. Sarana Kelas 
b. Sarana Praktek 
c. Prasarana Pembelajaran 

(terpenuhinya peralatan praktek) 
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d. Sarana penunjang lainnya (masjid, 
gedung serbaguna, sarana olah raga, 
aula, sarana seni, perpustakaan dan 
kantin) 

2. Apabila Minat siswa lulusan SMP  
untuk melanjutkan ke SMKN 2 
Pandeglang Tinggi 

a. Minat masyarakat untuk 
menyekolahkan ke SMKN 2 
Pandeglang tinggi 

b. Penerapan SMM ISO 9001 
c. Pengembangan LSP P1 

3. Apabila Kedisiplinan Tinggi 
a. Budaya Disiplin (penerapan finger 

print) 
b. Budaya bersih 
c. Budaya Literasi (15 menit sebelum 

belajar anak membaca Al-Quran atau 
membaca buku) 

4. Apabila Daya serap lulusan Tinggi 
a. Kerjasama dengan Industri 
b. Daya serap lulusan ke industri 

5. Apabila Kualitas Sumber Daya  
Manusia Tinggi 

a. Peningkatan kualitas SDM (Diklat , 
magang guru, Kesempatan 
melanjutkan ke tingkat yang lebih 
tinggi) 
Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa penelitian dengan menggunakan 
metode Survery  ini telah mencapai 
indikator yang telah ditetapkan sehingga 
Penulis dinyatakan berhasil, selanjutnya 
sekolah bersama-sama dengan anggota 
masyarakat dalam membuat keputusan 
mengatur skala prioritas. selain itu, pihak 
sekolah harus menjadi lingkungan kerjanya 
lebih profesional, meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan tenaga 
pengajar. selain itu, Penulis harus terampil 
sebagai kordinator dari sejumlah orang yang 
ada di lingkunganya dari berbagai kelompok 
yang berbeda dalam masyarakat. 

 
 
 

Simpulan 
 Berdasarkan pembahasan yang telah 
dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut : 

1. Strategi FOCUS sangat tepat dalam 
Sarana dan Prasarana Pembelajaran  ini 
dilihat dari hasil ada 5 orang Pendidik 
yang diambil sampel dan 10 orang 
Peserta didik  menjawab di skala 5, itu 
artinya Sarana dan Prasarana di SMKN 
2 pandeglang terpenuhi untuk menuju 
SMK Revitalisasi. 

2. Strategi FOCUS sangat tepat dalam 
Minat siswa lulusan SMP  untuk 
melanjutkan ke SMKN 2 Pandeglang 
Tinggi  ini dilihat dari hasil ada 5 orang 
Pendidik yang diambil sampel dan 10 
orang Peserta didik  menjawab di skala 
5, itu artinya Minat siswa lulusan SMP  
untuk melanjutkan ke SMKN 2 
Pandeglang Tinggi ke SMKN 2 
pandeglang terpenuhi untuk menuju 
SMK Revitalisasi. 

3. Strategi FOCUS sangat tepat dalam 
Kedisiplinan Tinggi  ini dilihat dari 
hasil ada 5 orang Pendidik yang diambil 
sampel dan 10 orang Peserta didik  
menjawab di skala 5, itu artinya 
Kedisiplinan Tinggi terpenuhi untuk 
menuju SMK Revitalisasi. 

4. Strategi FOCUS sangat tepat dalam 
Daya serap lulusan Tinggi  ini dilihat 
dari hasil ada 9 orang Peserta didik  
menjawab di skala 5, itu artinya Daya 
serap lulusan Tinggi terpenuhi untuk 
menuju SMK Revitalisasi. 

5. Strategi FOCUS sangat tepat dalam 
Kualitas Sumber Daya  Manusia Tinggi  
ini dilihat dari hasil ada 5 orang 
Pendidik yang diambil sampel dan 10 
orang Peserta didik  menjawab di skala 
5, itu artinya Kualitas Sumber Daya  
Manusia Tinggi  terpenuhi untuk 
menuju SMK Revitalisasi. 

6. Strategi yang diambil oleh penulis 
merupakan strategi yg tepat untuk 
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menjawab tuntutan keterampilan Abad 
21, karna dengan focus SMKN 2 
Pandeglang bisa mencapai Sekolah 
Revitalisasi Nasional 

Rekomendasi  
Untuk menunjang pencapaian 

peningkatan mutu dalam pengembangan 
sekolah satu tahun ke depan dalam menuju 
Revitalisasi SMK  dalam memenuhi 
tuntutan keterampilan abad 21 perlu 
dilakukan hal-hal sebagai berikut :  
1. Sarana yang sudah terpenuhi di pelihara 

dengan Baik.  
2. Minat yang tinggi  dari lulusan SMP, 

akan menjadi indicator untuk SMKN 2 
Pandeglang untuk mendapatkan Input 
yang berkualitas baik dari Atitude, 
Pengetahuan  dan Skill.  

3. Disiplin yang tinggi untuk Pesrta didik 
dan Pendidik lebih ditingkatkan lagi. 

4. Daya serap Tinggi dari DU/DI tidak 
hanya perusahaan Nasional tapi dengan 
Perusahaan Internasional 

5. Sumber Daya Manusia yang tinggi 
ditingkatkan lagi dengan mengirim 
SDM SMKN 2 Pandeglang untuk 
magang dengan Perusahaan 
Internasional 
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Abstrak. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah menjadi bagian terpenting yang 

harus diadakan keberadaannya. Kualitas sebuah sekolah juga dapat di lihat dari segi 

kelengkapan sarana prasarana yang di miliki, karena sarana prasarana yang ada akan sangat 

menunjang proses belajar, akademik maupun non akademik. Oleh sebab itu perlu adanya 

upaya pengadaan sarana dan prasarana yang layak agar kegiatan pembelajaran berjalan baik 

dan memberikan hasil yang maksimal. 

 

Kata Kunci : Fasilitas Pendidikan 
 

PENDAHULUAN 

 

Menurut Sergiovanni (1987) dalam 

Ibrahim (2004: 1), manajemen merupakan 

proses pendayagunaan semua sumber daya 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Menurut Hartati dkk dalam 

buku yang berjudul “Administrasi dan 

Supervisi Pendidikan”, administrasi sarana 

merupakan segenap proses penataan yang 

bersangkut paut dengan pengadaan, 

pendayagunaan dan pengelolaan sarana 

pendidikan agar tercapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara efektif dan  efisien. 

Sarana pendidikan merupakan sarana 

penunjang bagi proses belajar mengajar. 

Menurut rumusan Tim Penyusun Pedoman 

Pembakuan Media Pendidikan Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, yang 

dimaksud dengan sarana pendidikan adalah 

semua fasilitas yang diperlukan dalam 

proses belajar mengajar baik yang bergerak 

maupun yang tidak bergerak agar 

pencapaian tujuan pendidikan berjalan 

lancer, teratur, efektif dan efisien. 

Sedangkan menurut Tatang M. 

Amirin, sarana pendidikan adalah segala 

macam peralatan yang digunakan guru 

untuk memudahkan penyampaian materi 

pelajaran. Dan prasarana pendidikan adalah 

segala macam peralatan, kelengkapan, dan 

benda-benda yang digunakan guru dan 

murid untuk memudahkan penyelenggaraan 

pendidikan. 

 

SARANA PENDIDIKAN 

BERDASARKAN FUNGSINYA 
 

a. Alat pelajaran 

Alat pelajaran adalah alat-alat yang 

digunakan untuk rekam-merekam bahan 

pelajaran atau alat pelaksanaan kegiatan 

belajar. 

 

b. Alat peraga 

Alat peraga adalah segala macam alat 

yang digunakan untuk meragakan 

(mewujudkan, menjadikan terlihat) objek 

atau materi pelajaran (yang tidak tampak 

mata atau tak terindera, atau susah untuk 

diindera). 

 

c. Media pendidikan 

Media pendidikan dapat didefinisikan 

sebagai segala sesuatu yang berisikan pesan 

berupa materi pelajaran dari pihak pemberi 

materi pelajaran kepada pihak yang diberi 

pelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan 

contohnya ruang kelas. Meja dan kursi itu 

termasuk prasarana pendidikan. Jelasnya, 

kegiatan belajar di ruang kelas (yang sejuk 

dan sehat) tentu lebih nyaman 

dibandingkan di luar ruangan yang panas 

berdebu. Belajar dengan duduk di kursi 

yang nyaman tentu lebih enak daripada 

mailto:saepulloh.stkipmb@gmail.com
mailto:agung.stkipmb@gmail.com
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duduk di bangku yang reyot atau “lesehan” 

(duduk-duduk bersila). Menulis beralaskan 

meja tentu lebih nyaman dibandingkan 

menulis beralaskan lantai. 

 
PENGADAAN FASILITAS 

PENDIDIKAN 

 

Dalam pengadaan fasilitas 

pendidikan, mencakup langkah 

perencanaannya pula. Lampiran Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 

2007 memuat mengenai pengelolaan sarana 

prasarana sekolah/madrasah yang baik, 

hendaknya: 

1. direncanakan secara sistematis agar 

selaras dengan pertumbuhan kegiatan 

akademik dengan mengacu Standar 

Sarana dan Prasarana; 

2. dituangkan dalam rencana pokok 

(master plan) yang meliputi gedung  

dan laboratorium serta 

pengembangannya. 

Standar Sarana Prasarana untuk 

Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, 

Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah 

Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah mencakup kriteria 

minimum sarana dan kriteria minimum 

prasarana (Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 24 Tahun 2007). 

Penjelasan lebih lanjut mengenai Standar 

Sarana Prasarana terdapat pada lampiran 

peraturan ini. Fungsi perencanaan dan 

pengadaan harus diperhatikan secara 

cermat. Pengadaan tiap-tiap jenis sarana 

prasarana tidak selalu menggunakan 

pertimbangan dan perencanaan yang sama. 

Misalnya saja, dalam pengadaan alat 

pelajaran, memerlukan pertimbangan yang 

lebih banyak dan matang. 

Menurut Sutjipto, 1992; 

penyusunan daftar kebutuhan perlengkapan 

di sekolah didasarkan atas pertimbangan 

untuk tujuan: 

1. pengadaan kebutuhan perlengkapan 

karena berkembangnya kebutuhan 

sekolah, 

2. pengadaan perlengkapan untuk 

penggantian barang-barang yang 

rusak, dihapuskan, atau hilang, 

3. pengadaan perlengkapan untuk 

persediaan barang. 

 

Pengadaan adalah kegiatan untuk 

menghadirkan perlengkapan pendidikan 

dalam rangka menunjang pelaksanaan 

tugas-tugas sekolah. Pengadaan sarana 

prasarana pendidikan dapat dilaksanakan 

dengan cara: 

1. pembelian 

2. Penerimaan hibah atau bantuan 

3. Buatan sendiri 

4. Penyewaan 

5. Pinjaman 

6. Pendaurulangan 

 
PENDAYAGUNAAN  DAN 

PEMELIHARAAN FASITITAS 

PENDIDIKAN 

 

Sarana dan prasrana yang sudah 

harus dirawat dan dipelihara agar dapat 

dimanfaatkan dengan optimal, efektif dan 

efesien. Prinsip efektivitas berarti semua 

pemakaian perlengkapan pendidikan di 

sekolah harus ditujukan semata-mata dalam 

memperlancar pencapaian tujuan 

pendidikan sekolah, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Adapun, prinsip 

efisiensi berarti, pemakaian semua 

perlengkapan pendidikan secara hemat dan 

hati-hati sehingga semua perlengkapan 

yang ada tidak mudah habis, rusak, atau 

hilang. Perawatan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana pendidikan harus dikakukan 

secara teratur dan berkesinambungan. Ada 

beberapa macam perwatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana 

pendidikan di pesantren. Ditinjau dari 

sifatnya, ada empat macam perawatan, 

yaitu: Pertama, perawatan yang bersifat 

pengecekan. Kedua, perawatan yang 

bersifat pencegahan. Ketiga, perawatan 

yang bersifat perbaikan ringan. Keempat, 

perawatan yang bersifat perbaikan berat. 

Sedangkan apabila ditinjau dari 

waktu perbaikannya, ada dua macam 
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perawatan sarana dan prasarana  

pendidikan, yaitu perawatan sehari-hari dan 

perawatan berkala 

a. Pemeliharaan sehari-hari, misalnya: 

mobil, mesin disel, mesin ketik, 

komputer, dsb. 

b. Pemeliharaan berkala, yaitu: dua bulan 

sekali, tiga bulan sekali, dsb. 

 

Namun yang terpenting adalah 

koordinasi dan kerjasama di antara semua 

pihak di dalam mengelola dan memelihara 

sarana dan prasarana pendidikan agar tetap 

prima. Dari segi pemakaian atau 

penggunaan terutama alat perlengkapan 

dapat dibedakan atas. 

a. Barang habis pakai dan barang tidak 

habis pakai. Penggunaan barang habis 

pakai harus digunakan secara 

maksimal dan dipertanggung-jawabkan 

pada tiap triwulan. 

b. Penggunaan barang tidak habis pakai 

atau barang tetap dipertanggung 

jawabkan satu tahun sekali sehingga 

diperlukan adanya pemeliharaan dan 

barang-barang tersebut disebut dengan 

barang inventaris. 

 
PENGHAPUSAN FASILITAS 

PENDIDIKAN 

 

Penghapusan ialah kegiatan yang 

bertujuan untuk menghapus barang-barang 

milik negara dari Daftar Inventaris 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

berdasarkan pada peraturan perundang- 

undangan yang berlaku.(Buku Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Manajemen 

Sekolah Menengah). Sebagai salah satu 

fungsi dari pengelolaan perlengkapan, 

penghapusan mempunyai arti : 

a. mencegah atau sekurang-kurangnya 

membatasi kerugian yang jauh lebih 

besar. 

b. meringankan beban kerja 

inventarisasi karena banyaknya 

barang-barang yang tinggal menyusut 

c. Membebaskan barang-barang dari 

tanggung jawab satuan organisasi 

atau lembaga yang mengurusnya 

 
Syarat-syarat     barang     yang dapat 

dihapuskan dari daftar inventaris : 

1. Dalam keadaan rusak berat yang sudah 

dipastikan tidak dapat diperbaiki lagi 

atau dipergunakan lagi. 

2. Perbaikan akan menelan biaya yang 

sangat besar sekali, sehingga 

merupakan pemborosan uang negara. 

3. Barang secara teknis dan ekonomis 

kegunaan tidak seimbang dengan biaya 

pemeliharaan. 

4. Terjadi penyusutan diluar kekuasaan 

pengurus barang sehingga tidak 

memiliki kegunaan sebagaimana 

mestinya (biasanya bahan kimia). 

5. Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan 

masa kini dan tuntutan zaman, seperti 

mesin tulis biasanya diganti dengan 

IBM atau personal komputer. 

6. Barang-barang yang apabila disimpan 

lebih lama akan rusak dan tidak dapat 

dipakai lagi. 

7. Ada penurunan aktifitas kerja, 

misalnya : dengan mesin tulis baru 

sebuah konsep dapat diselesaikan 

dalam 5 hari, akan tetapi dengan mesin 

tulis yang hampir rusak harus 

diselesaikan 10 hari. 

8. Dicuri, dibakar, diselewengkan, 

musnah akibat bencana alam, dsb. 

 

Tahap-tahap penghapusan/penyingkiran: 

1. Pemilihan barang yang dilakukan tiap 

tahun bersamaan dengan waktu 

memperkirakan kebutuhan. 

2. Memperhatikan faktor-faktor 

penyingkiran dan penghapusan ditinjau 

dari segi nilai uang 

3. Membuat perencanaan 

4. Membuat surat pemberitahuan kepada 

yang akan diadakan penyingkiran 

dengan menyebut barang-barang yang 

akan disingkirkan 

5. Melaksanakan penyingkiran, dengan 

cara: 

a. Mengadakan lelang 

b. Menghibahkan kepada Badan 

Orang lain 

c. Membakar 
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d. Penyingkiran disaksikan oleh atasan 
6. Membuat berita acara tentang 

pelaksanaan penyingkiran. 

 

PELAPORAN DATA FASILITAS 

PENDIDIKAN. 

 

Pelaporan data atau inventarisasi 

adalah pencatatan dan penyusunan daftar 

barang milik negara secara sistematis, 

tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan- 

ketentuan atau pedoman-pedoman yang 

berlaku, Ibrahim Bafadal (2004: 55). Masih 

menurut Ibrahim Bafadal, kegiatan 

inventarisasi perlengkapan pendidikan 

meliputi dua kegiatan, yaitu: 

a. Kegiatan yang berhubungan dengan 

pencatatan dan pembuatan kode barang 

perlengkapan. 

b. Kegiatan yang berhubungan dengan 

pembuatan laporan. Berikut ini 

dijelaskan secara rinci satu per satu. 

 

1) Pencatatan Perlengkapan Pendidikan 

Barang-barang perlengkapan di 

sekolah dapat diklarifikasikan menjadi dua 

macam, yaitu barang inventaris dan barang 

bukan inventaris. Barang inventaris adalah 

keseluruhan perlengkapan sekolah yang 

dapat digunakan secara terus-menerus 

dalam waktu yang relatif lama, seperti 

meja, bangku, papan tulis, buku 

perpustakaan sekolah, dan perabot-perabot 

lainnya. Pengadaan barangkali sepenuhnya 

atau sebagian besar dari anggaran negara 

atau bantuan dari pihak-pihak tetentu. 

Sedangkan barang-barang bukan inventaris 

adalah semua barang habis pakai, misal 

kapur tulis, karbon, kertas, pita mesin tulis, 

dan barang-barang yang statusnya tidak 

jelas. 

 

2) Pembuatan Kode Barang 

Kegiatan lainnya yang berkaitan 

dengan inventarisasi perlengkapan 

pendidikan di sekolah adalah membuat 

kode barang dan menuliskannya pada  

badan perlengkapan pendidikan di sekolah, 

terutama yang tergolong sebagai barang 

inventaris. Kode barang adalah sebuah 

tanda yang menunjukkan pemilikan barang. 

Kode tersebut ditulis pada barang yang 

sekiranya mudah dilihat dan dibaca. Tujuan 

pembuatan dan penulisan kode adalah 

untuk memudahkan semua pihak dalam 

mengenal kembali semua perlengkapan 

pendidikan di sekolah 

 

KESIMPULAN 

 

Prasarana pendidikan merupakan 

semua komponen yang secara tidak 

langsung menunjang jalannya proses 

belajar mengajar di sekolah atau perangkat 

kelengkapan dasar yang secara tidak 

langsung yang menunjang proses 

pendidikan di sekolah. Sedangkan sarana 

adalah semua perangkat peralatan, bahan 

dan perabot yang secara langsung 

digunakan dalam proses pendidikan atau 

alat langsung untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

Fungsi fasilitas atau sarana prasarana 

pendidikan adalah membuat siswa merasa 

nyaman dan dapat memotivasi siswa dalam 

belajar, sehingga proses belajar dapat 

berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai 

yang diharapkan yaitu dapat meningkatkan 

prestasi siswa 
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