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MENINGKATKAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS ANAK MELALUI 

METODE MEWARNAI 

 

Bayu Purnama Galuh, M.Pd 

Leli Nurjanah 

 

STKIP MUTIARA BANTEN 

E-mail : bayu.stkipmb@gmail.com 

 

 

Abstrak. Subyek penelitian adalah anak kelompok B PAUD Melati Bodas Kecamatan Banjar 

Kabupaten Pandeglang yang berjumlah 10 anak. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, 

yaitu siklus I dan Siklus II, dengan masing-masing tahapan, yaitu, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. 

Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil observasi kemampuan 

motorik halus sebelum tindakan rata-rata persentase sebesar 58,4% dengan kriteria BSH, 

mengalami peningkatan sebesar 6,6% pada siklus I berada pada kriteria BSH, pada siklus II 

mengalami peningkatan  sebesar 10%  menjadi BSB. Berdasarkan data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan motorik halus anak mengalami peningkatan dan mencapai 

indikator keberhasilan lebih dari 70% dengan kriteria Berkembang Sangat Baik. Keberhasilan 

tersebut tidak terlepas dari langkah-langkah pembelajaran yaitu: (1) Satu kelas dibagi 

menjadi 3 kelompok terdiri dari 2-3 anak (2) Tiap kelompok mendapatkan 4-5 macam 

pewarna yang sudah diletakkan dalam wadah (3) Guru memberikan contoh kegiatan 

mewarnai yang akan dilakukan (4) Menyampaikan aturan yang telah disepakati selama 

kegiatan mewarnai dan (5) Gambar yang diwarnai disesuaikan dengan tema yang sedang 

berlangsung di PAUD. 

Kata kunci : Kemampuan motorik halus, kegiatan mewarnai 

PENDAHULUAN 

 Berdasarkan undang-undang nomor 

20 tahun 2013 tentang system pendidikan 

nasional pasal 1 angka 14 menyatakan 

bahwa Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) adalah suatu upaya pembinaan 

yang di tujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia 6 tahun yang di 

lakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani serta rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan selanjutnya. Oleh 

karena itu, terdapat beberapa layanan 

pendidikan yang di dirikan oleh 

pemerintah maupun masyarakat untuk 

anak usia 0-6 tahun yang bertujuan 

mengembangkan aspek-aspek 

perkembangan yang di miliki anak. 

Taman Kanak – Kanak tergolong 

kedalam jalur pendidikan formal yaitu 

pendidikan yang di selenggarakan untuk 

anak usia 4-6 tahun. Anak usia 4-6 tahun 

termasuk dalam usia keemasan (golden 

age), pada usia ini anak mempunyai daya 

serap yang luar biasa apabila terus di 

berikan stimulasi sesuai tahap 

perkembanganya sehingga pada usia ini 

lima aspek perkembangan anak harus di 

optimalkan semaksimal mungkin. Kelima 

aspek perkembangan itu adalah aspek 

kognitif, bahasa, fisik motorik , nilai moral 

agama ,dan sosial emosional. 

mailto:bayu.stkipmb@gmail.com
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Kemampuan fisik motorik  sangat 

penting untuk menunjang kelangsungan 

hidup sehari-hari oleh karena itu 

kemampuan  fisik motorik anak usia dini 

harus di kembangkan sejak usia dini baik 

kemampuan motorik halus maupun 

motorik kasar. Di sebut gerakan halus, bila 

hanya melibatkan bagian-bagian tubuh 

tertentu saja san di lakukan otot-otot kecil, 

karena itu tidak begitu memerlukan tenaga. 

Namun begitu gerakan halus ini 

memerlukan koordinasi yang cermat 

(Susanto, 2014:164) dalam buku 

Perkembangan Anak Usia Dini. 

 

KAJIAN TEORI 

Hakikat  Kemampuan  

Menurut munandar (2014;17), 

bahwa kemampuan merupakan daya untuk 

melakukan suatau tindakan sebagai hasil 

dari pembawaan dan latihan. Seseorang 

dapat melakukan sesuatu karena adanya 

kemampuan yang di mikilinya. Dalam 

pandangan munandar ,kemampuan ini 

ialah potensi seseorang yang merupakan 

bawaan sejak lahir serta di permatang 

dengan adanya pembiasaan dan latihan, 

sehingga ia mampu melakukan sesuatu. 

Senada dengan Munandar, Robin 

(2014:13) juga menyatakan bahwa 

kemampuan merupakan suatu kapasitas 

berbagai tugas dalam suatu pekerjaan 

tertentu. Dengan demikian dari kedua 

keterangan di atas, dapat di pahami bahwa 

kemampuan merupakan suatu daya atau 

kesanggupan dalam diri setiap individu 

dimana daya ini di hasilkan dari 

pembawaan dan juga latihan yang 

mendukung individu dalam menyelesaikan 

tugasnya ( Perkembangan Anak Usia Dini 

2014 : 97-98 ). 

Kemampuan anak prasekolah 

dalam fase – fase perkembanganya perlu di 

imbangi oleh berbagai faktor, yaitu intern 

dan ekstern anak ini , di antaranya faktor 

intern yang intern yang berupa intelegensi, 

karena intelegensi sangat penting dalam 

proses belajar mengajar peranan, peranan 

intelegensi dapat menentukan 

pertumbuhan kecerdasan seseorang. 

Kemampuan yang berkembang dalam 

perkembangan intelegensi adalah 

kemampuan matematis dan kemampuan 

bahasa (Suharsono,2002:79). 

Hakikat Mewarnai 

 

Anak sangat suka membubuhkan warna 

melaluiberbagai media baik saat anak 

sedang menggambar, atau meletakan 

warna pada saat mengisi bidang – bidang 

gambar yang harus di warnai. Kegiatan 

mewarnai ini akan mengajak anak 

bagaimana mengarahkan kebiasaan – 

kebiasan anak dalam mewarnai dengan 

spontan menjadi kebiasan – kebiasan 

menuangkan warna yang mempunyai nilai-

nilai pendidikan. Ini dilakukan melalui 

memberi warna, memilih warna, dan 

menjajarkan warna untuk mendapatkan 

kemampuan – kemampuan yang berguna 

bagi perkembangan pendidikan anak. 

Mewarnai secara harfiah adalah 

membubuhkan warna atau cat pada suatu 

gambar. Mewarnai adalah sebuah 

ketrampilan yang di sukai oleh anak. Dan 

sejauh ini, telah menjadi media bagi 

mereka untuk memungkinkan segala 

imajinasi dan ispirasi tentang segala hal 

yang mungkin pernah di sentuh atau 

mereka alami. Dengan demikian, tidaklah 

mengherankan apabila banyak orang tua , 

senantiasa berusaha untuk memberikan 

rangsangan bagi buah hatinya untuk 
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mewarnai sejak dini, (Muhamad, 2009:11-

12) 

 Anak-anak sangat suka memberi 

warna melalui berbagai media baik saat 

menggambar atau meletakan warna saat 

mengisi bidang-bidang gambar yang harus 

di beri warna (Pamadi dan Evan Sukardi, 

2011:7.4). 

 

Perkembangan Motorik Halus 

 

Perkembangan motrik halus menurut 

Janice J.Beaty (2013.236) adalah 

perkembngan yang melibatkan otot-otot 

halus yang mengendalikan tanpgan dan 

kaki.  terkait dengan anak kecil sebaiknya 

memberikan perhatian lebih kepada 

kontrol, koordinasi, dan ketangkasan 

dalam meggunakan tangan dan jemari. 

Meskipn perkembangan ini berlangsug 

serentak dengan perkembangan motorik 

kasar, otot- otot dekat batang tubuh 

matang sebeelum sebelum otot – otot kaki 

dan tangan, yang mngendalikan 

pergelangan tangan. 

Disebut gerakan halus menurut 

Drs. Ahmad Susanto, M.Pd ( 

Perkembangan Anak Usia Dini 2011.164)  

di sebut geraka motorik halus  bila hanya 

melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu 

saja dan dilakukan otot- otot kecil, karena 

itu tidak begitu memerlukan tenaga. 

Namun begitu, gerakan halus ini 

memerlukan koordinasi yang cermat. 

contoh gerakan halus yaitu (a) gerakn 

meegambil suatu benda dengan hanya 

mengguakan ibu jari dan telunjuk tangan; 

(b) gerakan memasukan benda kecil ke 

dalam lubang, (c) membuat prakarya 

(menempel,menggunting); (d) menggabar, 

mewarnai, menulis, menghapus; dan (e) 

merobek kertas kecil – kecil, meremas- 

remas busa, dan lain- lain. 

Menurut Sujiono (2009:1.14) berpendapat, 

motorik halus adalah gerakan yang hanya 

melibatkan bagian – bagian tubuh tertentu 

saja dan di lakukan oleh otot- otot kecil, 

seperti kerampilan menggunakan jari 

jemari tangan dan gerakan pergelangan 

tangan yang tepat. Sehingga gerakan ini 

tidak memerlukan tenaga melainkan 

membuutuhkan koordinasi mata dan tagan 

dengan cermat. Dalam melakukan gerakan 

mtorik halus, anak juga memerlukan 

dukungan ketrampilan fisik lain serta 

kematangan mental. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian tindakan kelas (PTK). Model 

penelitian tindakan kelas yang digunakan 

adalah model yang dikemukakan oleh 

Kemmis dan Mc. Taggart dalam Arikunto 

(2010: 137). PTK yang dilakukan dimulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan atau observasi, dan refleksi 

yang selanjutnya disebut dengan satu 

siklus. Dengan menggunakan model 

siklus, apabila dalam awal pelaksanaan 

kurang baik hasilnya maka dapat 

dilakukan tindakan pada siklus selanjutnya 

sampai target yang diinginkan tercapai. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

oleh peneliti adalah mengumpulkan 

berbagai informasi dan data yang 

berhubungan dengan peneliti dan hal-hal 

menunjang penelitian yaitu dengan cara : 

 

1. Lembar Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati 

pelaksanaan tindakan pembelajaran. 

Observasi dilakukan pada saat 
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pembelajaran berlangsung dengan tujuan 

mengamati aktivitas pembelajaran. 

 

2. Wawancara 

 

Teknik wawancara adalah instrument yang 

digunakan untuk mengumpulkan data 

melalui Tanya jawab atau wawancara. 

Wawancara dilakukan dengan beberapa 

orang siswa dan observer yang 

mengadakan observasi tentang kegiatan 

pembelajaran. 

 

3. Dokumentasi 

 

Dokumentasi digunakan dalam penelitian 

untuk menggambarkan apa yang sedang 

terjadi dikelas pada waktu kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan yang dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan motorik 

halus anak melalui kegiatan mewarnai 

telah dilaksanakan di kelompok B PAUD 

Melati Bodas selama 2 siklus 

menunjukkan adanya peningkatan serta 

keberhasilan. Berikut ini merupakan rata-

rata prosentase kemampuan motorik halus 

anak dari sebelum tindakan, pelaksanaan 

siklus I dan siklus II. 

 

No 
Indikat

or 

Pers

enta

si 

Sebe

lum 

Tind

akan 

Perse

ntasi 

Siklus 

I 

Persentas

i Siklus 

II 

1 

Memeg

ang 

Alat 

Mewar

nai 

58,4

% 
65% 75% 

2 Mengg

erakkan 

telapak 

tangan 

3 

Mewar

nai 

Dengan 

Rapi 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

diketahui adanya peningkatan dari data 

yang diperoleh sebelum tindakan dan 

sesudah dilakukan tindakan pada siklus I 

dan siklus II. Persentase kemampuan 

motorik halus anak sebelum tindakan 

sebesar 58,4%, mengalami peningkatan 

pada pelaksanaan tindakan siklus I 

menjadi 65% dan peningkatan signifikan 

terjadi pada pelaksanaan tindakan siklus II 

menjadi 75%. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka peneliti menarik 

kesimpulan bahwa kegiatan mewarnai 

dapat meningkatkan kemampuan motorik 

halus anak Peningkatan tersebut dapat 

dilihat dari adanya peningkatan persentase 

dari sebelum tindakan dan setelah 

pelaksanaan tindakan pada siklus I dan 

siklus II. 
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PENINGKATAN KETERAMPILAN PIDATO DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE ROLE PLAYING PADA KELAS X IPS B MA MII AL-HIKMAH 

CIDANGIANG 

 

Oleh 

Asdarina, Imas Herdianti 

STKIP Mutiara Banten 

Asdarinasubadri93@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai 1) Minat 

siswa dalam pembelajaran keterampilan berpidato dengan menggunakan metode role 

playing. 2). Keaktifan siswa dalam pembelajaran keterampilan berpidato dengan 

menggunakan metode role playing. 3). Keterampilan siswa dalam pembelajaran keterampilan 

berpidato dengan menggunakan metode role playing. Metode penelitian ini yang digunakan 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan di kelas X IPS B MA MII Al-

Hikmah Cidangiang. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan tekhnik observasi, tes, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, yang 

dilakukan pada siswa kelas X IPS B  pada tahap pra siklus dari 31 siswa kemampuan hanya 

berjumlah 11 siswa atau sebesar 21,88%, setelah dilakukan tindakan pada siklus I 

kemampuan siswa meningkat menjadi 20 siswa atau sebesar 57,72%, jumlah kemampuan 

siswa meningkat pada siklus II sejumlah 25 siswa  atau 85,18%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa melalui metode role playing dapat meningkatkan kemampuan pidato 

siswa pada siswa kelas X IPS B MA MII-Al Hikmah Cidangiang. Dalam pembelajaran 

berbicara, seorang guru hendaknya kreatif dalam menentukan media keterampilan berbicara 

agar siswa tidak jenuh dalam megikuti pembelajaran. 

 

Kata Kunci : Keterampilan Pidato, Metode Role Playing, Hasil Belajar. 

 

PENDAHULUAN 

Berbicara merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa. Dalam kegiatan 

berbahasa, berbicara merupakan 

keterampilan berbahasa yang sangat 

penting untuk diperhatikan, karena dari 

kenyataan seseorang lebih banyak 

berkomunikasi secara lisan dibanding 

dengan cara lain Athea ( 2009:81 ). 

Mengingat pentingnya keterampilan 

berbicara, salah satu kompetensi yang 

harus dimiliki oleh peserta didik pada 

jenjang SMA atau sederajat khususnya 

dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia adalah kompetensi berpidato. 

Keterampilan pidato membantu 

manusia untuk berkomunikasi secara 

langsung untuk menyampaikan gagasan 

atau pendapat. Keterampilan ini juga 

merupakan salah satu keterampilan yang 

harus dikuasai siswa dalam proses 

pembelajaran. Salah satu materi belajar 

keterampilan berbicara yang dapat 

dilakukan antar pribadi adalah pidato. 

Berpidato berperan dihadapan suatu 

kelompok masa. Seseorang yang memiliki 

keterampilan berpidato atau berbicara akan 

mudah menyampaikan gagasannya. Jika 

seseorang kurang memiliki keterampilan 

berpidato atau berbicara tentu akan 

mengalami kesulitan dalam menyampaikan 

gagasannya kepada orang lain. 

Berdasarkan hasil observasi di kelas 

X IPS B MA MII Al-Hikmah Cidangiang, 

terlihat bahwa keterampilan berpidato di 

sekolah kurang diperhatikan. Penekanan 

pembelajaran berbahasa pada umumnya 

masih terletak pada keterampilan 

menyimak, membaca, menulis. 

Keterampilan berpidato lebih 

dikesampingkan sehingga tidak jarang 

mailto:Asdarinasubadri93@gmail.com
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masih terdapat siswa yang tidak bisa 

menyampaikan pesan atau informasi dalam 

bahasa lisan secara baik. Hal ini juga 

menunjukan bahwa masih banyak siswa 

sekolah atas yang kurang mampu 

mengekspresikan diri lewat kegiatan 

berpidato atau dengan kata lain 

keterampilan berpidato masih rendah. 

Siswa sering kali malu ketika diminta 

berbicara atau berpidato di depan kelas. 

Siswa masih malu dan merasa takut berdiri 

di depan kelas untuk berpidato. Kondisi ini 

dimungkinkan karena rendahnya 

penguasaan siswa akan topik yang dibahas 

sehingga siswa tidak mampu memfokuskan 

hal-hal yang ingin diucapkan. Akibatnya. 

Arah pembicaraan kurang jelas sehingga 

dari bahasan tersebut tidak tersampaikan. 

Beberapa faktor yang melatarbelakangi 

masalah rendahnya keterampilan berpidato 

pada siswa diantaranya adalah 1) Siswa 

kurang berminat dan kurang termotivasi 

dalam kegiatan berpidato. 2) Keaktifan 

siswa dalam kegiatan berpidato terlihat 

tegang dan kurang rileks. 3) Kurangnya 

latihan keterampilan berpidato yang 

diterapkan dalam pembelajaran 

Dari latar belakang di atas penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul Peningkatan Keterampilan 

Pidato Dengan Menggunakan Metode 

Role Playing Pada Kelas X Ips B Ma Mii 

Al-Hikmah Cidangiang.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah 

yang penulis kemukakan, maka pertanyaan 

penelitiannya adalah sebagai berikut: 1) 

Apakah dengan menggunakan metode role 

playing minat siswa dalam pembelajaran 

berpidato meningkat? 2) Apakah dengan 

menggunakan metode role playing 

keaktifan siswa dalam pembelajaran 

berpidato meningkat? 3) Apakah dengan 

menggunakan metode role playing 

keterampilan siswa dalam pembelajaran 

berpidato meningkat? 

 

 

 

Pidato 

 Pidato merupakan suatu kegiatan 

berbicara di depan khalayak ramai atau 

berorasi dalam menyatakan pendapat, atau 

memberikan suatu gambaran mengenai 

suatu hal. Biasanya pidato dibawakan oleh 

seorang yang memberikan orasi serta 

pernyataan tentang hal-hal atau peristiwa 

penting dan juga patut untuk 

diperbincangkan. 

 Rahmat (2009:78) menyatakan pidato 

adalah komunikasi tatap muka, yang 

bersifat dua arah, yakni pembicaraan harus 

memperhatikan lawan bicaranya, walaupun 

pembicara lebih banyak mendominasi 

pembicaraan, ia harus “mendengarkan 

pesan-pesan yang disampaikan 

pendengarnya“ (baik berupa kata-kata atau 

pun bukan kata-kata)”. Sedangkan menurut 

Abdurrahman (2012:97) pidato adalah 

penyampaian uraian atau pendapat yang 

dilakukan secara lisan mengenai sesuatu 

hal masalah dengan mengutarakan uraian 

permasalahan dengan kalimat yang sejelas-

jelasnya dihadapan masa atau orang banyak 

pada suatu waktu tertentu.  

Metode pidato antara lain: 1). Impromptu 

yaitu metode dalam berpidato yang serta 

merta tanpa persiapan terlebih dahulu. 2). 

Memoriter yaitu metode berpidato yang 

dengan menghapalkan naskah teks pidato 

terlebih dahulu. 3). Naskah yaitu suatu 

metode dalam berpidato dengan 

membacakan teks pada saat berpidato. 4) 

Ekstemporan yaitu metode berpidato 

terlebih dahulu menyiapkan secara garis 

besar konsep pidato yang akan disampaikan 

pada saat berpidato. 

 Kemahiran berpidato diperoleh tidah 

serta merta, tetapi harus melalui latihan 

yang teratur dan berkelanjutan. Agar dapat 

berpidato dengan baik, ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan, yaitu: 

1.Menyelidiki pendengar dengan 

mengajukan pertanyaan. 2. Memilih topik 

atau tema. 3. Mengumpulkan bahan 

berdasarkan pengalaman.4. Membuat 

kerangka pidato. 5. Mengembangkan 

pidato menjadi kerangka pidato. 
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Metode Pembelajaran Role playing 

 Role playing merupakan salah satu 

metode pembelajaran yang berupaya 

menguasai bahan-bahan pelajaran dengan 

cara mengembangkan imajinasi dan 

penghayatan siswa. Sanjaya  (2011: 160) 

menyebutkan bahwa role playing adalah 

metode pembelajaran bermain peran untuk 

memecahkan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan fenomena dari pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa role 

playing merupakan metode yang 

mengembangkan imajinasi dan 

penghayatan siswa terkait bahan-bahan 

pelajaran dengan cara 

mendramatisasikannya atau bermain peran.   

Langkah-langkah Metode Role Playing  

 Prosedur yang dimaksud meliputi tiga 

tahap, (Sanjaya, 2011: 161-162) yaitu tahap 

persiapan, pelaksanaan, dan penutup. 

Tahap persiapan terdiri darai 4 langkah: (1) 

menetapkan topik atau masalah serta tujuan 

yang hendak dicapai; (2) memberikan 

gambaran masalah dalam situasi yang akan 

diperankan; (3) menetapkan pemain yang 

akan terlibat dalam role playing, 

menetapkan peran yang akan dimainkan, 

serta batas waktu yang disediakan; dan (4) 

memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya atau mendapatkan 

penjelasan yang gamblang terutama kepada 

yang akan memainkan peran.  

 Demikian pula tahap pelaksanaan 

terdiri dari 4 langkah yaitu (1) role playing 

mulai dimainkan oleh pemeran yang 

dilakukan dengan sungguh-sungguh; (2) 

para siswa lainnya mengikuti dengan penuh 

perhatian; (3) guru memberikan bantuan 

kepada siswa yang mendapat kesulitan 

dalam memainkan peran; (4) simulasi 

hendaknya dihentikan pada saat mencapai 

klimaks. Hal ini dimaksudkan agar siswa 

terdorong untuk berpikir dalam 

menyelesaikan masalah yang sedang 

diperankan. Sedangkan penutup terdiri dari 

ada dua tahap yaitu (1) melakukan diskusi 

tentang jalannya role playing maupun 

materi yang yang diperankan. Pada tahap 

ini guru harus mendorong para siswa 

memberikan kritik dan saran pada proses 

pelaksanaan role playing dan (2) para siswa 

dan guru merumuskan kesimpulan. 

Kelebihan Role Playing (1) siswa dapat 

dengan leluasa mengambil keputusan dan 

berekspresi secara utuh; (2) permainan 

merupakan penemuan yang mudah dan 

dapat digunakan dalam situasi dan waktu 

yang berbeda; (3) guru dapat mengevaluasi 

pemahaman tiap siswa melalui pengamatan 

pada waktu melakukan permainan; dan (4) 

permainan merupakan pengalaman belajar 

yang menyenangkan bagi siswa. 

Kekurangan Role Playing (1) pengalaman 

yang diperoleh melalui role playing tidak 

selalu sesuai dengan dunia nyata; 

(2) pengelolaan yang kurang baik sering 

menghasilkan anggapan bahwa role 

playing sekedar alat hiburan; (3) rasa malu 

dan takut sering menghinggapi perasaan 

siswa dalam melakukan role playing. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan waktu penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas 

X IPS B MA MII Al-Hikmah Cidangiang.  

 

Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama empat 

bulan, yang terdiri dari tahap persiapan 

sampai dengan tahap pelaporan penelitian, 

yaitu mulai dari bulan Februari 2021 

sampai dengan bulan Juni 2021.  

 

Subjek Penelitian 
siswa kelas X IPS B MA MII Al-Hikmah 

Cidangiang dengan jumlah siswa sebanyak 

31 siswa. 

 

Bentuk dan Strategi Penelitian 

Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan 

kelas (Classroom Action Research). 

Dikategorikan sebagai bentuk Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Strategi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 

strategi tindakan model siklus. Rancangan 

penelitiannya (Suhardjono dalam Suharsimi 

Arikunto dkk, 2006: 

74) adalah sebagai berikut 1) Perencanaan 

atau planning 2) Tindakan atau acting 3) 

Pengamatan atau observing 4) Refleksi atau 

reflecting. 
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Sumber Data Penelitian 

Data yang dikumpulkan dan dikaji dalam 

penelitian ini diperoleh dari data kualitatif 

dan kuantitatif. Informasi data tersebut 

diperoleh dari berbagai sumber data. 

Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 1) Data nilai 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

metode bermain peran (role playing). 2) 

Informan; informasi data yang diperoleh 

dari narasumber ketika wawancara. Sebagai 

informan yaitu siswa X IPS B MA MII Al-

Hikmah Cidangiang. 3)Dokumen; data nilai 

ulangan harian keterampilan berbicara 

siswa tahun 2020/2021 semester II dan 

arsip pendukung penelitian seperti silabus 

dan daftar kelas. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Ada tiga teknik pengumpulan data yang 

digunakan sebagai alat untuk 

mengumpulkan data secara lengkap dan 

akurat: 1) Observasi langsung, peneliti 

bertindak langsung di lapangan. 2) Teknik 

tes, digunakan untuk mengumpulkan data 

hasil belajar keterampilan berbicara siswa. 

 

Validitas dan realibilitas  

Uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan Confirmatory Factor 

Analisys dan untuk mendapatkan validitas 

kontruk menggunakan analisis factor 

(Analisys Factor). Uji realibilitas pengujian 

instrument selanjutnya  setelah pemngujian 

validitas dilakukan. 

 

Tabel Instrumen Tes 

NILAI AKHIR = SA x 100 = 18 x  

   SI 

      =  100 = 75 

24  

SA =  Skor aktual (yang diperoleh siswa) 

SI = Skor Ideal (skor maksimal) 

1 = kurang, 2 = sedang, 3 = baik, dan 4 = 

sangat baik.  

 

HASIL PENELITIAN 

Tes Observasi 

Tabel 1 

 

Rekapitulasi Nilai Pra Siklus 

 

 

1. Dari 31 siswa yang mencapai nilai 40 

sebanyak 8 orang  dengan presentase 

mencapai 19,35%. 

2. Dari 31 siswa yang mencapai nilai 50 

sebanyak 7 orang  dengan presentase 

mencapai 22,58%. 

3. Dari 31 siswa yang mencapai nilai 60 

sebanyak 5 orang  dengan presentase 

mencapai 38,70%. 

4. Dari 31 siswa yang mencapai nilai 70  

sebanyak 6 orang  dengan presentase 

mencapai 19,35%. Dari 31 siswa yang 

mencapai nilai 80 sebanyak 5 orang  

dengan presentase mencapai 16,12%. 

No

. 
Aspek  Deskrpsi 1 2 3 4 

1 Kesesu

aian isi 

Isi pidato sesuai dengan 

pokok-pokok pidato 

  

 

 

  

√ 

 

2 Kerunt

utan 

Pidato disampaikan secara 

runtut. 

    

√ 

3 Kelanc

aran 

Pidato dengan lancar 

disampaikan 

  √  

4 Fasih Kata-kata diucapkan secara 

jelas 
    

√ 

5 Intonas

i 

Pengaturan jeda, tinggi 

rendah nada, keras lemah 

suara, serta cepat lambatnya 

suara. 

 √   

6 Gestur/

mimic 

Kesesuaian antar ekspresi 

wajah, gerak, sikap dan 

ucapan. 

 √   

No. Nilai Jumlah siswa  Presentase 

1 50  5  16,12% 

2 60 6 19,35% 

3 65 7 22,58% 

4 70 8  25,80% 

5 80 5 16,12% 

Jumlah  31  

Nilai rata-rata 52,05%  

Nilai terkecil 50  

Nilai terbesar  80  

Presentase ketuntasan  57,72% 

Presentase 

ketidaktuntasan 

 42,28% 
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Berdasarkan data di atas dapat dilihat 

bahwa pada nilai tes hasil kemampuan pra 

siklus tentang berpidato yang sudah 

dikatakan tuntas  belajar sebanyak 5 siswa 

dengan presentase ketuntasan 21,88%, 

sementara siswa yang masih belum  tuntas 

sebanyak 30 orang dengan presentase 

ketidak tuntasan sebanyak 78,12% dan 

terlihat belum mencapai KKM. masih 

memerlukan perbaikan-perbaikan pada 

kegiatan selanjutnya yaitu siklus I 

Tabel 2 

Rekapitulasi Nilai Siklus I 

 

1. Dari 31 siswa yang mencapai nilai 

50 sebanyak 4 orang  dengan 

presentase mencapai 16,12%. 

2. Dari 31 siswa yang mencapai nilai 

60 sebanyak 4 orang  dengan 

presentase mencapai 19,35%. 

3. Dari 31 siswa yang mencapai nilai 

65 sebanyak 4 orang  dengan 

presentase mencapai 22,58%. 

4. Dari 31 siswa yang mencapai nilai 

70 sebanyak 4 orang  dengan 

presentase mencapai 25,80%. 

5. Dari 31 siswa yang mencapai nilai 

80 sebanyak 4 orang  dengan 

presentase mencapai 16,20%. 

 

 

 

 

Tabel 3 

Rekapitulasi Nilai Siklus II 

 

 

1. Dari 31 siswa yang mencapai nilai 60 

sebanyak 6 orang  dengan presentase 

mencapai 19,35%. 

2. Dari 31 siswa yang mencapai nilai 65 

sebanyak 4 orang  dengan presentase 

mencapai 12,90%. 

3. Dari 31 siswa yang mencapai nilai 75 

sebanyak 5 orang  dengan presentase 

mencapai 16,12%. 

4. Dari 31 siswa yang mencapai nilai 80 

sebanyak 6 orang  dengan presentase 

mencapai 19,35%. 

5. Dari 31 siswa yang mencapai nilai 90 

sebanyak 6 orang  dengan presentase 

mencapai 19,35%. 

6. Dari 31 siswa yang mencapai nilai 

100 sebanyak 4 orang  dengan 

presentase mencapai 12,90%. 

Berdasarkan data di atas dapat 

dilihat bahwa pada nilai tes hasil belajar 

siswa siklus II tentang berpidato yang 

sudah dikatakan tuntas belajar 

sebannyak 25 siswa dengan presentase 

85,18% sementara yang masih belum 

tuntas sebanyak 6 siswa dengan 

presentase 14,82%. Nilai rata-rata pada 

siklus ini yaitu 71,55% meningkat 

dibandingkan dengan nilai rata-rata 

pada siklus I yang hanya mencapai 

52,05%. 

 

 

 

No. Nilai  Jumlah 

siswa 

Persentase 

1 60   6 19,35% 

2 65 4 12,90% 

3 75 5 16,12% 

4 80 6 19,35% 

5 90 6 19,35% 

6 100 4 12,90% 

Jumlah  31  

Nilai rata-rata 71,55%  

Nilai terkecil 60  

Nilai terbesar 100  

Presentase 

ketuntasan 

 85,18% 

Presentase 

ketidaktuntasan 

 14,82% 

No. Nilai Jumlah 

siswa  

 Presentase 

1 40   8 25,80% 

2 50 7 22,58% 

3 60 5 38,70% 

4 70 6 19,35% 

5 75 5 16,12% 

Jumlah  31  

Nilai rata-rata 40,75%  

Nilai terkecil 40  

Nilai terbesar  75  

Presentase 
ketuntasan 

 21,88% 

Presentase 
ketidaktuntasan 

 78,12% 
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Tabel 4.6 

Rekapitulasi Nilai Rata-rata dan 

Presentase Ketuntasan Hasil Belajar 

pada Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus 

II. 

Siklus    Nilai rata-rata Presentase 

ketuntasan 

Pra 

siklus 

40,75% 21,88% 

Siklus I 52,05% 57,72% 

Siklus II 71,55% 85.18% 

Berdasarkan data hasil pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas pada tabel di 

atas dapat di deskripsikan sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan penelitian pada pra siklus, 

siswa belum berhasil dengan baik, hal 

ini terlihat dari hasil perolehan nilai 

rata-rata 40,75% dengan presentase 

ketuntasan 21,88%. 

b. Hasil penelitian pada siklus I, materi 

pidato hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan dibandingkan pra siklus 

dengan nilai rata-rata pada siklus 1 

yaitu 52,05% dengan presentase 

ketuntasan 57,72%. 

c. Hasil penelitian pada siklus II, materi 

pidato hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan dibandingkan siklus I, 

dengan nilai rata-rata pada siklus II ini 

yaitu 71,55% dengan presentase 

ketuntasan 85,18%. 

 Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

metode role playing, hasil belajar telah 

mencapaik KKM  pada materi pidato 

dikelas X MA MII Al-Hikmah Cidangiang, 

kecamatan majasari, kabupaten 

pandeglang. 

 

 

1. KESIMPULAN 

1. Berdasarkan data yang diperoleh 

bahwa minat siswa dalam 

pembelajaran  pidato dengan 

menggunakan metode role playing 

pada kelas X IPS B MA MII Al-

Hikmah Cidangiang dinyatakan minat 

siswa meningkat. 

2. Berdasarkan data yang diperoleh 

bahwa aktivitas belajar dan hasil 

belajar siswa pada materi pidato 

menggunakan metode role playing dari 

pra siklus, siklus I, siklus II mengalami 

peningkatan. 

3. Keterampilan belajar pidato dengan 

menggunakan metode role playing 

pada kelas X IPS B MA MII Al-

Hikmah Cidangiang dinyatakan 

mengalami peningkatan pada siklus II. 

Setelah dilakukan penelitian 

menggunakan metode role playing di 

kelas X IPS B MA MII Al-Hikmah 

Cidangiang mata pelajaran bahasa 

Indonesia pada materi pidato 

mengalami hasil belajar peningkatan. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil kegiatan 

pembelajaran berpidato menggunakan 

metode role playing dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa, 

karena metode juga sangat berperan 

penting dalam proses pembelajaran. 

Yang peneliti lakukan sebanyak II 

siklus, peningkatan hasil belajar 

mencapai nilai rata-rata 71,55% dengan 

presentase ketuntasan 85,18%. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

metode role playing pada pembelajaran 

bahasa Indonesia pada materi pidato 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

X IPS B MA MII Al-Hikmah 

Cidangiang. 
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ABSTRAK 

Kemajuan teknologi dalam media pembelajaran seperti gambar, media visual dan audio visual 

menjadi pilihan yang tepat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk: 

(1)menghasilkan dan menguji keefektifan produk (2)memperkenalkan media pembelajaran 

(3)meningkatkan interaksi belajar (4)mengembangkan media pembelajaran di PKBM Maritim. 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research and Development ). Penyusunan 

data untuk media yang dikembangkan memanfaatkan software Sparkol Videoscribe dengan bantuan 

editing menggunakan software windows Movie Makker. Pada tahap uji coba, media audio visual di 

uji coba melalui validitas oleh para ahli dan uji coba oleh peserta didik (uji coba kelompok kecil). 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah angket dan tes. Hasil wawancara dan observasi 

dianalisis dengan deskriptif kualitatif, sedangkan kuesioner dan tes dianalisis dengan deskriptif 

kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan pembelajaran sebelum 

dikembangkan media audio visual, berpusat pada peserta didik. (2) pengembangan media ini 

menggunakan model Brog and Gall. (3) media yang dikembangkan telah layak dan memenuhi syarat 

untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengembangan 

media audio visual Sparkol Videoscribe dinilai efektif dalam meningkatkan hasil interaksi belajar 

siswa. 

 

Kata Kunci: Pengembangan Model Video Pembelajaran Kewirausahaan dalam Pendidikan 

Kecakapan Hidup Berbasis Media Audio Visual di PKBM Maritim Kec. Labuan Kab. Pandeglang. 

 

ABSTRACT  

 

Technological advances in instructional media such as images, visual and audio- visual media is the 

right choice in improving the quality of education. This study aims to: (1)  generate and test the 
effectiveness of the product (2) introducing learning media (3) improve the learning interactions (4) 

develop learning media in CLC Maritime. This study is a research and 

development(ResearchandDevelopment). Compilation of data on media that was developed using the 

software Sparkol Videoscribe with the help of editing usingsoftware. Windows Movie Makker In the 

test phase, audio-visual media in their trial through validity by experts and tested by learners (small 

group trial). The instrument used in this study was a questionnaire and tests. Interviews and 

observations were analyzed with descriptive qualitative, while the questionnaire and analyzed by 

descriptive quantitative tests. The results showed that: (1) the implementation of learning before it 

was developed audio-visual media, centered on the learner. (2) the development of these media using 

a model Brog and Gall. (3) the media developed has been worthy and qualified to be used as a 

learning medium. The conclusion of this research is the development of audio-visual media Sparkol 

Videoscribe considered effective in improving student learning outcomes interaction. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan hasil pengematan awal yang 

telah dilakukan di Kecamatan Labuan 

merupakan kecamatan yang sebagian besar 

penduduknya masih menggantungkan pada 

sektor perikanan dan perkebunan. Mayoritas 

keadaan nelayan sampai saat ini masih belum 

menggembirakan karena hasil yang di peroleh 

tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan 

dalam kebutuhan sehari-hari, termasuk tidak 

mampu untuk memenuhi biaya pendidikan 

bagi anak-anaknya. Disamping itu besarnya 

biaya pendidikan terutama jenjang pendidikan 

tingkat menengah maupun tinggi, juga 

mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak 

bisa melanjutkan studinya. Kondisi ini terjadi 

di kecamatan labuan kabupaten pandeglang. 

Warga setempat banyak anak perempuan yang 

tidak bisa melanjutkan sekolah dan akhirnya 

menganggur. Oleh karena itulah maka perlu 

adanya pola pembelajaran keterampilan 

pelatihan agar menjadi kecakapan hidup yang 

berguna untuk masa depan mereka. 

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan 

pada hakikatnya merupakan suatu proses 

terencana, terstruktur dan sistematis untuk 

memberdayakan potensi individu yang 

selanjutnya dapat memberikan sumbangan 

pada keberdayaan masyarakat dan bangsa. 

Melalui pendidikan setiap orang memiliki 

kesempatan yang lebih tersedia untuk 

meningkatkan dan mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan 

kreatifitas dengan dukungan kepribadian yang 

lebih mantap. 

Kreatifitas untuk melakukan ataupun 

menghasilkan karya yang bernilai dan dihargai 

akan membantu mereka untuk meningkatkan 

kualitas hidup melalui peningkatan  

penghasilan dan penghargaan yang diperoleh 

dari karya yang dihasilkan. Dengan 

diberikannya pendidikan kepada masyarakat, 

maka masyarakat akan lebih berwawasan luas, 

dan mempunyai pengetahuan serta kemampuan 

untuk menjadikan hidupnya lebih baik dan 

secara tidak langsung juga dapat mengurangi 

tingkat kemiskinan di Indonesia. 

Program pendidikan kecakapan hidup 

(Pelatihan Kegiatan Keterampilan Membuat 

Abon Ikan) di PKBM Maritim Kecamatan 

Labuan Kabupaten Pandeglang bertujuan 

memberikan warga belajar perempuan bekal 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 

fungsional praktis serta perubahan sikap untuk 

bekerja dan berusaha mandiri, membuka 

lapangan kerja dan lapangan usaha serta 

memanfaatkan peluang yang dimilikinya 

sehingga dapat meningkatkan kualitas 

kesejahteraannya. Menurut pengelola PKBM 

Maritim Kec. Labuan mayoritas warga belajar 

perempuan adalah mereka yang tamatan 

Sekolah Dasar (SD), SMP, dan putus sekolah 

serta termasuk dalam kategori keluarga miskin 

yang kurang mampu karena mayoritas dari 

keluarga nelayan. Adanya program pendidikan 

kecakapan hidup (PKH) karena adanya 

permasalahan rata-rata sebagian besar warga 

belajar perempuan. 

Oleh karena itu keberadaan PKBM 

Maritim Kec. Labuan di tempat tersebut 

mendapat tanggapan positif dari masyarakat 

sekitar yang terlihat dari banyaknya warga 

masyarakat mengikuti kegiatan di PKBM 

Maritim Kec. Labuan serta potensi Sumber 

Daya Alam yang dimiliki menjadi alasan salah 

satu faktor pendukung dalam menambah 

eksplorasi kerja sehingga peranannya di 

masyarakat dapat langsung dirasakan karena 

memuat program-program pemerintah yang 

bersifat praktek ketrampilan. 

Melalui program pendidikan kecakapan 

hidup (PPKH) ini diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas ekonomi 

masyarakat sekitar dengan memenuhi hak 

ekonomi keluarga mereka sehingga kaum 

perempuan mampu terlibat dan berkontribusi 

dalam pembangunan ekonomi melalui 

kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, 

wirausaha merupakan potensi pembangunan, 

baik dalam jumlah maupun dalam mutu 

wirausaha itu sendiri. Sekarang ini kita 
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menghadapi kenyataan bahwa jumlah 

wirausahaan Indonesia masih sedikit dan 

mutunya belum bisa dikatakan hebat, 

sehingga persoalan mendesak bagi suksesnya 

pembangunan. Jika kita perhatikan manfaat 

adanya wirausaha banyak sekali. antara lain: 

1. Menambah daya tampung tenaga kerja, 

sehingga dapat mengurangi pengangguran. 

2. Sebagai kunci pembangunan lingkungan, 

bidang produksi, distribusi, pemeliharaan 

lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya. 

3. Menjadi contoh bagi anggota masyarakat lain, 

sebagai pribadi unggul yang patut dicontoh, 

diteladani, karena seorang wirausaha itu 

adalah orang terpuji, jujur, berani, hidup tidak 

merugikan orang lain. 

4. Selalu menghormati hukum dan peraturan 

yang berlaku berusaha selalu menjaga dan 

membangun lingkungan. 

5. Berusaha memberi bantuan kepada orang lain 

dan pembangunan sosial, sesuai dengan 

kemampuannya. 

6. Berusaha mendidik karyawannya menjadi 

orang mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam 

menghadapi pekerjaan. 

7. Memberi contoh bagaimana kita harus bekerja 

keras tetapi tidak melupakan perintah-perintah 

agama, dekat dengan allah Swt. 

8. Hidup Secara efisien, tidak berfoya- foya dan 

tidak boros. 

9. Memelihara keserasian lingkungan, baik 

dalam pergaulan maupun kebersihan 

lingkungan. 

 

Oleh sebab itu, marilah kita lihat bagaimana 

pandangan masyarakat kita terhadap profesi, 

lapangan kerja dalam sektor ini yaitu sektor 

wirausaha, bisnis dan perdagangan. Sebagian besar 

rakyat Indonesia yang beragama islam tidak banyak 

mengetahui akan ajaran Islam tentang pekerjaan 

bidang bisnis. Dalam hadis “Pedagang yang jujur 

lagi terpercaya adalah bersama-sama para Nabi, 

orang shadiqiin dan para syuhada. (HR. Tirmidzi 

dan Hakim)” memang demikian, berdagang atau 

berbisnis harus dilandasi oleh kejujuran. Apabila 

orang berbisnis tidak jujur, maka tunggulah 

kehancurannya. Apabila ia 

jujur, maka ia akan medapat keuntungan dari 

materi dan pahala yang tidak ia duga darimana 

datangnya. Seorang wirausahawan mempunyai 

peran untuk mencari kombinasi-kombinasi yang 

baru, yang merupakan gabungan dari lima hal, yaitu: 

 

1. Pengenalan dan jasa baru 

2. Metode produksi baru 

3. Sumber bahan mentah baru 

4. Pasar-pasar baru dan 

5. Organisasi industry baru 

 

Kecamatan Labuan yang terletak di 

daerah pariwisata pantai dimana setiap harinya 

banyak wisatawan yang berkunjung, tentunya 

masyarakat mempunyai peluang usaha yang 

sangat besar di berbagai bidang baik di bidang 

jual beli makanan dalam konteks lokal untuk 

menarik perhatian pariwisatawan tersebut, 

seharusnya warga belajar mempunyai motivasi 

untuk berwirausaha melalui usaha konteks 

lokal. Namun, warga belajar perempuan 

tersebut belum mampu memahami,  

mengakses, dan mamanfaatkan setiap bentuk 

peluang untuk menambah pendapatan 

keluarganya. Selain itu, keaadaan tempat 

tinggal yang berada di wilayah perdesaan 

menyebabkan mereka kurang aktif dalam 

kegiatan di masyarakat sekitar. 

Program pelaksanaan Pendidikan 

Nonformal tersebut, pemerintah 

mengembangkan amanat pada Lembaga 

Pendidikan satuan Pendidikan Nonformal yaitu 

salah satunya oleh Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM) selain oleh Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB). Dalam melaksanakan 

tugasnya, PKBM melayani masyarakat yang 

belum terakses pada pendidikan formal. 

Dengan pendidikan kesetaraan meliputi; Paket 

A Setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C 

setara SMA. 

Hasil studi pendahuluan kelapangan 

bahwa peneliti mendapatkan informasi terkait 

program Keterampilan Membuat Aneka 

Makanan yang dikhususkan untuk membangun 

ekonomi masyarakat dalam berwirausaha. 

Maka penliti tertarik untuk menerapkan dan 

menggambungkan keterampilan melalui 

penyampaian teknologi yaitu melalui Media 

Sparkol Video Scribe (video scribe) dengan 

harapan lebih cepat memahami dan 

menumbuhkan generasi muda yang bermutu, 

dan memperoleh pengetahuan atau kecakapan 
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akademik, memiliki ketrampilan atau 

kecakapan vokasional, mempunyai sikap 

percaya diri dan termotivasi untuk 

mengaktualisasikan dirinya (kecakapan 

personal), mampu bersosialisasi dengan orang 

lain dan dapat hidup bersama dengan orang 

lain atau memiliki kecakapan sosial. 

Bagaimana apabila penyajian materi 

berbantuan media audio viusal itu diterapkan 

pada pendidikan Nonformal, yang memiliki 

karakteristik warga belajarnya adalah 

masyarakat yang pada umumnya kurang dalam 

mengenal kecanggihan teknologi karena 

berbagai faktor. Bagi mereka teknologi 

komunikasi dan informasi hanya digunakan 

dalam hal komunikasi biasa (Telepon dan 

SMS) belum masuk dalam penggunaan 

informasi secara luas. Apalagi dengan 

penggunaan pembelajaran melalui  video 

scribe, yang dalam sehari-harinya jarang dan 

bahkan tidak pernah berinteraksi dengan 

fasilitas tersebut. 

Melihat perkembangan teknologi dan 

informasi sekarang ini, banyak aplikasi 

khususnya untuk penyajian materi 

pembelajaran yang dikembangkan oleh para 

ahli software dan ahli desain pembelajaran 

untuk mempermudah proses pembelajaran agar 

lebih efektif, efisien, dan interaktif. Salah 

satunya adalah dengan Media Sparkol Video 

Scribe. Menurut Rahmat Tamam Kasie 

Kominfo (Balai Tekkom, “Diklat Pembuatan 

Konten Berbasis Multimedia”, 2015). 

Berdasarkan kebutuhan, Lembaga Pendidikan 

atau Sekolah dituntut untuk menghasilkan 

lulusannya yang berkompetensi atau bisa 

mandiri dengan pembekalan kecakapan hidup 

dengan proses pembelajaran berbasis media 

yang interaktif. 

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas 

Media Sparkol Video Scribe tersebut termasuk 

dalam kelompok multimedia yang menurut 

Rudi & Cepi (2008:21) multimedia merupakan 

suatu sistem penyampaian dengan 

menggunakan berbagai jenis bahan belajar 

yang membentuk satu unit atau paket. 

Contohnya suatu modul belajar yang terdiri 

atas bahan cetak, bahan audio, dan bahan 

audiovisual. 

 

B. Kajian Teoritik 

 

a. Pengembangan Model Video 

Pembelajaran 

Media merupakan bentuk jamak dari 

kata “medium” yang secara harfiah berarti 

perantara atau pengantar, maksudnya 

sebagai perantara atau alat menyampaikan 

sesuatu (Salahudin, 1986:3). AECT 

(Asociation For Education Communication 

Technology) dalam Arsyad mendefinisikan 

bahwa “media adalah segala bentuk yang 

dipergunakan untuk menyalurkan pesan 

informasi” di kutip oleh (Sadiman, M.Sc. 

2010:6-7). Pembelajaran (instruction) 

adalah suatu usaha untuk membuat siswa 

belajar atau suatu kegiatan untuk 

membelajarkan siswa. Dengan kata lain, 

pembelajaran merupakan upaya 

menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan 

belajar (Warsita,2008:85). 

Media audio visual merupakan media 

yang memanfaatkan indera penglihatan dan 

pendengaran dalam penerimnaan pesan atau 

materi yang disampaikan sehingga disusun 

sebuah media untuk membangkitkan kinerja 

indera tersebut. Salah satu jenis  media 

audio visual adalah video, menurut Riyana 

(2007) media video pembelajaran adalah 

media yang menyajikan audio dan visual 

yang berisi pesan-pesan pembelajaran baik 

yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori 

aplikasi pengetahuan untuk membantu 

pemahaman terhadap suatu materi 

pembelajaran. 

Video merupakan bahan pembelajaran 

tampak dengar (audio visual) yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesan- 

pesan/materi pelajaran. Dikatakan tampak 

dengar kerena unsur dengar (audio) dan 

unsur visual/video (tampak) dapat disajikan 

serentak. Video yaitu bahan pembelajaran 

yang dikemas melalaui pita video dan dapat 

dilihat melalui video/VCD player yang 

dihubungkan ke monitor televisi (Sungkono 

2003:65). Media video pembelajaran dapat 

digolongkan kedalam jenis media audio 

visual aids (AVA) atau media yang dapat 

dilihat dan didengar. Biasanya media ini 

disimpan dalam bentuk piringan atau pita. 
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Pengembangan video pembelajaran 

merupakan kegiatan yang melibatkan 

beberapa keahlian/keterampilan (Course 

Team Aproach) yang secara sinergi 

menghasilkan produk media video, sesuai 

dengan kebutuhan rancangan tersebut. 

 

 

 

b. Kewirausahaan 

Secara lebih rinci Bygrave (1994:27) 

seperti dikutip Alma (2005:22) mengertikan 

entrepreneur “… as the person who 

destroyes the economic order by introducing 

new produc and service, by introducing new 

products and services, by materials”. Pada 

intinya entrepreneur atau kewirausahaan 

diartikan sebagai orang yang mengganti 

tatanan ekonomi dengan mengenalkan hasil 

dan layanan, menciptakan bentuk organisasi 

baru atau menggali bahan-bahan mentah 

yang baru. Hal Ini baru kewirausahaan 

menyangkut upaya seseorang untuk 

memperbaiki ekonomi melalui pengenalan 

produk, pengelolaan dan penggalian 

sumber-sumber baru untuk keperluan 

ekonomi. 

 

c. Pendidikan Kecakapan Hidup 

Life skills memiliki makna yang lebih 

luas dari employability skillsdan vocational 

skills. Menurut Broling dalam Anwar 

(2006:20) life skills constitute a continuum 

of knowledge and aptitude that are 

necessary for a person to function effectively 

and to avoid interupptions of employment 

experience. Pengertian di atas menyatakan 

bahwa kecakapan hidup merupakan 

serangkaian pengetahuan dan bakat yang 

diperlukan bagi seseorang yang dapat 

berfungsi secara efektif dan untuk 

menghindari hambatan-hambatan dalam 

bekerja. Menurut Slamet (2009: 

www.infodiknas.com), life skill atau 

kecakapan hidup adalah kemampuan, 

kesanggupan, dan keterampilan yang 

diperlukan oleh seseorang untuk 

menjalankan kehidupan dengan nikmat dan 

bahagia. 

 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pelaksanaan penelitian 

pengembangan media ini diimplementasikan 

pada program di PKBM Maritim Kecamatan 

Labuan dengan jumlah peserta didik 

sebanyak 30 orang. Pengembangan ini 

dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan 

dimulai pada bulan januari 2018 s/d juni 

2018. Sedangkan untuk metode penelitian 

yang akan digunakan dalam penelitian dan 

pengembangan ini mengacu pada metode-

metode yang dikemukakan oleh Sugiyono 

(2010: 407) yang mengatakan bahwa 

penelitian dan pengembangan merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut. Oleh karena itu 

penelitian ini termasuk pada penelitian dan 

pengembangan yang menghasilkan suatu 

produk. Dari pendapat Sugiyono tersebut 

dapat disimpulkan bahwa untuk meneliti dan 

mengembangkan suatu produk perlu 

dianalisis dan diuji keefektifan produk yang 

akan dikembangkan. 

Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan. Metode penelitian dan 

pengembangan dalam bahasa inggris disebut 

Research and Development (R&D). Adapun 

model pengembangan yang digunakan adalah 

model procedural Borg dan Gall. 

A. Langkah-langkah Pengembangan Media 

Dalam penelitian dan pengembangan 

ini 

mengacu pada pedoman penelitian 

pengembangan meurut Borg dan Gall 

(Sugiyono, 2008: 298). Seperti yang telah 

dibahas dalam kajian teoritik sebelumnya, 

Borg dan Gall menjelaskan penelitian 

pengembangan yang akan dijadikan pedoman 

dalam penelitian ini. Akan tetapi dalam 10 

prosedur tersebut pada kenyataannya sesuai 

relevansi penelitian yang akan dilaksanakan 

hanya 9 tahapan saja yakni sebagai berikut : 
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Untuk melihat hasil dari sebuah 

penelitian maka diperlukan analisis data, oleh 

karena itu teknik analisis data merupakan 

kegiatan yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian. Analisis data mencakup seluruh 

kegiatan mengklarifikasi, menganalisa, 

memakai dan menarik kesimpulan dari semua 

data yang terkumpul dalam tindakan. 

(Suharsimi Arikunto, 2006: 244). 

 

 

D. HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Pengembangan 

 

Prosedur pengembangan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model procedural 

pengembangan Borg & Gall. Penelitian 

dilaksanakan berdasarkan metode yang dipilih 

oleh peneliti yaitu dengan menggunakan 

metode Research and Development atau 

penelitian dan pengembangan akan tetapi 

penelitian ini memberi fokus pada aspek 

pengembangan. Pengembangan media audio 

visual Sparkol Video Scribe yang telah 

dilaksanakan oleh peneliti menggunakan acuan 

model pengembangan Borg dan Gall yang 

sebelumnya telah dipaparkan yaitu : 1. 

Research and information collecting, 2. 

Planning, 3. Develop preliminary form of 

product, 4. Preliminary field testing, 5. Main 

product revision, 6. Main field testing, 7. 

Operational product revision, 8. Operational 

field testing, 9. Final product revision, 10. 

Dissemination and implementation. Akan tetapi 

dalam penelitian pengembangan ini, dari 

10 langkah tersebut yang dimplementasikan 

hanya 9 langkah. 

Selaras dengan model penelitian dan 

pengembangan hasil modifikasi dari Borg dan 

Gall, untuk memudahkan dalam menentukan 

langkah kerja, model pengembangan tersebut 

diuraikan dalam beberapa tahapan berikut ini: 

1. Hasil Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan dilakukan untuk 

mengetahui permasalahan-permasalahan dalam 

pembelajaran di Lembaga, untuk mengetahui 

kondisi awal siswa yang dianggap sulit dalam 

pemahaman materinya. Data diperoleh dari 

wawancara dengan salah satu staf lembaga 

PKBM. Studi pendahuluan dalam penelitian 

pengembangan video audio visual Sparkol 

Videoscribe ini diawali dengan Analisis 

kebutuhan yang merupakan langkah pertama 
sebelum melakukan pengembangan terhadap 

suatu media ini meliputi, observasi, 

wawancara, dan studi pustaka. Hasil observasi 

terhadap pembelajaran diperoleh gambaran 

bahwa proses pembelajaran dilakukan oleh 

Tutor cenderung menggunakan pendekatan 

tradisional. Wawancara dilakukan kepada 

pihak pengelola, Tutor, dan beberapa peserta 

didik. Hasil wawancara diperoleh gambaran 

bahwa penggunaan media dalam proses 

pembelajaran masih minim. 

Perbedaan tersebut terlihat jelas pada 

aktifitas dan interaksi pembelajar dengan 

lingkungan sekitar, kecenderungannya adalah 

siswa sangat pasif dalam mengapresiasi 

pelajaran, pasif dalam berkomunikasi 

(diskusi), rendahnya berfikir kritis, dan 

merefleksikan pembelajaran. Hal inilah yang 

dijadikan dasar dalam penelitian dan 

Develop 
preliminar 
y form of 
product 

SCRIPT 
Steps to 

make 
learning 
media 

products 
APMS 

Research 
and 
informati 
on 
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pengembangan menggunakan video sparkol, 

sehingga dapat diterapkan pada mata pelajaran 

pilihan keterampilan membuat abon ikan 

tongkol. Adapun kelebihan yang didapat yaitu 

selain peserta didik dapat mengenal dan 

mempelajari cara membuat abon ikan tongkol, 

peserta didik juga dapat lebih meresap materi 

pada video sparkol. 

Tahapan analisis kebutuhan menjadi 

dasar dalam pembuatan sebuah media 

pembelajaran. Tujuan dilakukannya analisis 

adalah untuk mendapatkan data pendukung 

pengembangan media. Analisis kebutuhan 

dilakukan peneliti pada saat observasi awal 

penelitian. Berdasarkan hasil dari observasi 

awal tersebut peneliti memperoleh data, dalam 

penelitian dan pengembangan ini perlu diingat 

kembali, untuk mempermudah uji coba produk 

media kepada peserta didik, tersebut penelitian 

dan pengembangan Media Audio Visual ini 

akan dilakukan uji coba pada 30 orang peserta 

didik, dengan tahapan uji coba kelompok kecil 

sebanyak 6 orang peserta didik dan uji coba 

kelompok besar sebanyak 30 orang. 

2. Pengembangan Produk Awal 

Pada saat observasi awal untuk 

mengetahui apa yang dibutuhkan di lapangan 

dalam pembelajaran, peneliti memperoleh  

hasil bahwa ketika pada kegiatan desain awal 

dilakukan dengan tahapan yaitu 

mengembangkan bentuk permulaan dari 

produk yang akan dihasilkan, Setelah 

dihasilkan rancangan pada produk awal untuk 

selanjutnya masuk pada tahapan diskusi 

dengan para ahli media dan materi. Dari hasil 

diskusi yang didapat banyak masukan dan 

saran dari para ahli. Dari segi media 

berdasarkan masukan ahli media, media 

pembelajaran berbasis Media Audio Visual 

masih terdapat banyak kekurangan dan 

kelemahan dari segi desain, tampilan, dan segi 

interaktif. Dari segi isi materi yang disajikan 

masih belum terarah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan perlu dikaji ulang. 

3. Validasi Ahli 

Sebelum dilakukannya penerapan 

langsung dalam pembelajaran, program media 

audio visual ini di cek dan di validasi terlebih 

dahulu. Validasi ahli baik oleh ahli media dan 

materi diperlukan sebagai tolak ukur untuk 

menentukan layak atau tidaknya media dan 

materi yang akan dikembangkan sehingga 

dapat diterapkan pada kegiatan belajar. 

Pembuatan di mulai dengan pengambilan 

gambar untuk video, selanjutnya dilakukan 

penyusunan materi yang sesuai dengan video 

tersebut menggunakan software utama yaitu 

Sparkol Videoscribe. Penyusunan materi 

melalui software ini terdiri dari gambar, 

tulisan, dan music untuk menanggulangi 

kejenuhan peserta didik. 

Hasil dari validasi ahli media dan ahli 

materi pada desain produk awal media 

menyimpulkan secara garis besar bahwa media 

beserta konten di dalamnya kurang layak dan 

perlu direvisi. Adapun kekurangan media 

beserta kontennya yang paling menonjol 

adalah kesesuaian warna huruf dengan 

background dari segi media, dan penggunaan 

kata-kata baru/istilah sulit dan kesederhanaan 

bahasa yang digunakan dari segi materi. 

4. Revisi Produk I 

Berdasarkan saran dan masukan dari ahli 

materi dan media sebelumnya maka dilakukan 

revisi produk awal. Adapun masalah yang 

direvisi terutama adalah kesesuaian warna 

huruf dengan background dari segi media, dan 

penggunaan kata-kata baru/istilah sulit dan 

kesederhanaan bahasa yang digunakan dari 

segi materi. 

Setelah media dan kontennya direvisi, 

tahap selanjutnya adalah melakukan uji coba 

kelompok kecil dengan media yang telah 

direvisi pada Revisi I produk awal. 

5. Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba kelompok kecil ini dilakukan di 

PKBM Maritim Kecamatan Labuan dengan 

peserta didik sebanyak 6 orang. Adapun 

pemilihan kriteria sample tersebut didasarkan 

pada hasil pengamatan peneliti terhadap 

peserta didik yang tergolong aktif, cukup aktif, 

dan kurang aktif. Pemilihan peserta didik 

tersebut mudah diamati karena dibantu oleh 

seorang tutor pada program pendidikan 

kesetaraan tersebut. 

Berdasarkan lembar observasi pada uji 

coba kelompok kecil yang dilakukan oleh saya 

selaku observer pada lembaga tersebut. Hasil 

yang didapat dari lembar observasi tersebut 

adalah bahwa tingkat aktifitas belajar dan 
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interaksi pembelajar dengan media 

dan lingkungannya masih dalam 

kategori “kurang aktif”. Akitifitas dan 

interaksi pembelajar yang masih 

dalam kategori “kurang aktif” 

terdapat pada aspek “komunikasi, 

berfikir kritis, dan berfikir reflektif”. 

Siswa belum terlihat berkomunikasi 

ketika ada hal yang belum 

dimengerti, kurang kritis jika ada 

teman yang belum paham, dan 

mengemukakan pendapatnya ketika 

tutor bertanya mengenai tanggapan 

terhadap penggunaan media. 

Tanggapan/respon peserta didik 

pada uji coba kelompok kecil 

terhadap media yang dikembangkan 

adalah cukup layak. Interpretasi 

tersebut sudah dapat diprediksi  

karena memang antusiasme peserta 

didik terhadap media cenderung 

menonjol walaupun memang dari 

segi pemahaman dan penggunaan 

media secara mahir masih terbilang 

rendah. 

6. Revisi Produk II 

Setelah uji coba kelompok kecil 

selesai, maka tahapan selanjutnya 

adalah melakukan revisi terhadap 

materi dan media yang didesain serta 

strategi instruksional yang baru perlu 

dirancang untuk meningkatkan 

aktiftas dan interaksi pembelajar. 

Revisi Produk II pada media 

pembelajaran ini didasarkan pada 

saran dan masukan dari para dosen 

ahli, tanggapan/respon dari peserta 

didik, dan hasil obersvasi yang 

dilakukan oleh Ketua Penyelenggara 

Program Pendidikan Kesetaraan 

PKBM Maritim. 

7. Uji Coba Kelompok Besar 

Setelah uji coba Produk II 

selesai, maka tahapan selanjutnya 

adalah melakukan revisi terhadap 

materi dan media yang sebelum 

dilakukannya penerapan langsung 

dalam pembelajaran, program media 

audio viual ini  di cek dan di validasi 

terlebih dahulu sebelum penerapan 

produk akhir. 

Instrumen yang digunakan pada 

uji coba kelompok besar ini adalah 

sama dengan uji coba yang dilakukan 

pada kelompok kecil sebelumnya 

yakni dengan menggunakan kuisioner 

tanggapan peserta didik terhadap 

media dan lembar observasi. 

8. Produk Akhir 

Produk akhir ini merupakan 

hasil penyempurnaan dari saran dan 

masukan ahlimedia dan materi pada 

Revisi Produk II, tanggapan/respon 

peserta didik dan juga hasil observasi 

yang tercantum dalam lembar 

pengamatan aktifitas belajar oleh 

observer. 

Dari data kuisioner 

tanggapan/respon peserta didik, 

masih kurangnya pemahaman 

peserta didik dalam menyimak dan 

memperhatikan materi. Akan tetapi 

pada produk akhir ini sudah dapat 

dikategorikan media cukup layak 

berdasarkan rata-rata tanggapan / 

respon secara keseluruhan serta 

berdasarkan lembar observasi. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan dan analisis yang  telah 

dilakukan peneliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwa “Pengembangan 

Media Bahan Ajar Pendidikan 

Kecakapan Hidup Melualui Media 

Audio Visual di PKBM Maritim 

“sebagai berikut: 

1. Pengembangan media pembelajaran 

terdiri dari 8 (delapan) langkah utama 

yang diadaptasi dari model 

pengembangan Borg dan Gall yaitu : 

1) Hasil Analisis Kebutuhan, 2) 

Pengembangan Produk Awal, 3) 

Validasi Ahli, 4) Revisi Produk I, 5) 

Uji Coba Kelompok Kecil, 6) Revisi 

Produk II, 7) Uji Coba Kelompok 

Besar, dan 8) Produk Akhir. 

Pengembangan media berbasis Media 
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Audio Visual ini berdasarkan 

perancangan, pembuatan dan desain 

media Video Scribe. Adapun produk 

akhirnya, media ini terbentuk 

berdasarkan hasil validasi ahli, dan 

tanggapan/respon siswa. 

2. Efektifitas media pembelajaran 

keterampilan berbasis Media Audio 

Visual terlihat pada materi 

pembelajaran yang membutuhkan 

banyak praktikum sehingga diperlukan 

waktu yang sangat lama, dengan 

media bahan ajar menggunakan video, 

dapat diminimalisir dengan materi/tayangan video praktik pembuatan abon ikan tongkol sehingga tidak menyita waktu dan biaya. 

3. Media pembelajaran keterampilan 

berbasis Media Audio Visual dapat 

meningkatkan pembelajaran secara 

interaktif yang secara langsung 

berpengaruh pada interaksi pembelajar 

dengan lingkungan (media). Hal 

tersebut dibuktikan dengan data hasil 

pengamatan observer bahwa terdapat 

peningkatan aktifitas dan interaktifitas 

siswa berdasarkan perbandingan uji 

coba kelompok kecil dan uji coba 

kelompok besar dengan produk media 

yang disempurnakan berdasarkan 

validasi ahli media dan materi. Media 

pembelajaran keterampilan berbasis 

Media Audio Visual dapat memberikan 

ruang kepada peserta didik yang pasif 

dalam aktifitas belajar terutama pada 

aspek komunikasi dan interaksi tapi 

dapat aktif secara mandiri 

pembelajaran berbasis interaktif. Hal 

tersebut menjadi daya tarik tersendiri 

dengan dibuktikan data hasil 

latihan/kuis dengan media 

pembelajaran dapat meningkatkan 

rata-rata nilai peserta didik dengan 

rentang batas nilai Kriteria Ketuntasan 

Belajar. 

 
A. Implikasi 

Secara teoritis beberapa teori 

yang telah dikemukakan bahwa 

produk pembelajaran yang baik harus 

memenuhi kriteria 1) Efektifitas, 2) 

Efisiensi, dan 3) Daya tarik. Dari tiga 

hal tersebut jika dikaitkan dengan 

tujuan penelitian yang hendak dicapai 

maka sebagai berikut : 

1. Efektifitas 

Efektifitas suatu media dapat 

dikatakan layak atau tidaknya perlu 

diuji coba secara teoritis dan empiris, 

sehingga produk akhir yang dihasilkan 

sudah terbukti secara klinis. Oleh 

karena itu, pengembangan media yang 

telah dilakukan sudah terbukti cukup 

efektif meningkatkan aktifitas belajar 

dan hasil belajar siswa berdasarkan 

hasil validasi, tanggapan siswa, 

observasi dan uji coba. 

2. Efisiensi 

Efisiensi dalam pembelajaran 

keterampilan ini berkaitan dengan 

aspek waktu dan biaya. Dengan 

menggunakan media pembelajaran 

Media Audio Visual dapat menghemat 

waktu persiapan/proses pembelajaran 

dan menghemat biaya yang 

dikeluarkan. Karena materi pelajaran 

keterampilan memiliki karakteristik 

kegiatan pembelajaran dengan 

melakukan simulasi dan praktikkum. 

Dengan media pembelajaran dapat 

mengurangi biaya praktikkum, akan 

tetapi bukan untuk menghilangkan 

kegiatan praktikkum utama. 

3. Daya Tarik 

Media Pembelajaran Media Audio 

Visual dapat meningkatkan daya tarik 

pembelajaran keterampilan membuat 

abon ikan tongkol. Mengingat 

karakteristik peserta didik adalah 

pembelajar  pasif dengan kecenderungan minat belajarnya sangat kecil. Dengan penggunaan media pembelajaran interaktif yang dirancang sedemikian  rupa berdasarkan validasi ahli media dan materi menunjukkan bahwa dapat meningkatkan interaksi siswa dengan media, teman 

sejawat, dan tutor pada pelatihan 

keterampilan di PKBM. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan, saran dari 

peneliti adalah : 

1. Secara Teoritis 

Perlunya penggunaan media dalam 

pembelajaran guna mengoptimalkan proses pembelajaran, karena pada dasarnya media dapat membantu siswa lebih jelas menerima materi pelajaran yang disajikan. Selain itu juga media dapat menciptakan suasana belajar yang menarik dan 

menyenangkan bagi siswa sehingga 

membuat  siswa menaruh minat yang 

tinggi pada pembelajaran. 

Media Audio Visual (Sparkol Video) 
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sebagai aplikasi media pembelajaran 

dapat digunakan sebagai bahan 

pendekatan model pembelajaran berbasis Information and Communication Technology (ICT)  sebagai strategi pembelajaran dan untuk mengembangkan bahan ajar multimedia interaktif berbantuan komputer. Sehingga, dapat menambah perbendaharaan media pembelajaran dan juga dapat dikembangkan lebih lanjut 

penggunaannya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peserta didik 

Media Pembelajaran ini dapat 

digunakan secara mandiri begitu 

dengan teman sejawatnya. Sehingga, 

memungkinkan siswa untuk terlibat 

secara aktif dalam memecahkan

 perm

asalahan, membangkitkan daya tarik 

siswa terhadap materi, memotivasi 

siswa untuk bereksplorasi dan 

merefleksikan diri dengan 

pengetahuan dan  kecakapan hidup 

(life skills) secara terstruktur sesuai 

dengan tujuan pendidikan kesetaraan. 

b. Bagi guru/tutor 

Perlunya penggunaan media audio 

visual Sparkol Videoscribe dalam 

proses pembelajaran sebagai alternatif 

media pembelajaran untuk mengatasi 

permasalahan dalam proses belajar 

seperti kurangnya perhatian siswa 

dalam belajar, kurang semangat  

dalam mengikuti pelajaran, materi 

pelajaran  yang  abstrak, ketakutan 

siswa pada sehingga pembelajaran 

dapat berjalan lancar, tujuan 

pembelajaran tercapai dan siswa 

memahami pelajaran dengan baik. 

Media pembelajaran ini dapat 

dikembangkan kembali dengan 

materi pelajaran yang berbeda 

sehingga dapat mengoptimalisasi 

proses pembelajaran keterampilan 

khususnya, sebagai pelengkap 

(complement), sebagai pengayaan 

(reinforcement), dan sebagai 

pengganti (substitute) pada materi 

pelajaran yang bersifat sulit dan 

memakan biaya tinggi. 

c. Bagi PKBM 

Sebaiknya pemanfaatan media audio 

visual ini digunakan kapan saja dan 

dimana saja untuk menambah 

pengetahuan tentang materi yang 

dikembangkan. media pembelajaran 

berbasis Media Audio Visual dapat 

dipergunakan sebagai alternatif media 

pada proses pembelajaran untuk 

meningkatkan aktifitas belajar dan 

interaksi pebelajar, efektif dan efisien 

dan yang  utama dapat menjadi daya 

tarik tersendiri. Untuk pembelajaran 

kedepannya, bisa dikembangkan lebih 

lanjut pada pembelajaran kecakapan 

hidup selanjutnya. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh implementasi online project based 

learning dan berpikir kreatif terhadap keterampilan proses sains siswa SD Negeri 1 

Cimanggu. Penelitian ini menggunakan metode quasi experimental dengan desain 

treatment by level 2x2. Pengumpulan data dilakukan dengan pemberian tes berpikir kreatif 

dan keterampilan proses sains. Analisis data menggunakan analisis varians (ANAVA) dua 

jalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) terdapat perbedaan keterampilan proses 

sains siswa yang belajar dengan online project based learning dengan kelompok siswa 

yang belajar menggunakan penugasan konvensional. 2) Terdapat perbedaan keterampilan 

proses sains yang menggunakan pembelajaran online project based learning dan penugasan 

konvensional pada kelompok siswa berpikir kreatif tinggi. 3)Terdapat perbedaan 

keterampilan proses sain yang menggunakan online project based learning dan penugasan 

konvensional pada kelompok siswa yang berpikir kreatif rendah. 4) terdapat pengaruh 

interaksi atara pembelajaran online project based learning dan berpikir kreatif terhadap 

keterampilan proses sains siswa di sekolah dasar. Hasil pengujian anava diperoleh nilai 

nilai Fhitung = 4,34 dan nilai kritik  Ftabel= 3,58 dengan dk (1,68) pada taraf á = 0,05 dengan 

demikian, kedua faktor tersebut tidak dapat diabaikan karena saling berinteraksi satu 

dengan yang lainnya. 

 

Kata Kunci:  Online Project Based Learning, Berpikir Kreatif, Keterampilan Proses Sains 

 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan merupakan sebuah proses 

dengan model-model tertentu sehingga 

dapat memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, dan cara bertingkah laku 

sesuai dengan kebutuhan. Tujuan 

pendiidkan pada dasarnnya adalah untuk 

membentuk sumber daya manusia yang 

berkualitas. Pada dasarnya pendidikan 

dan manusia tidak dapat dipisahkan sebab 

pendidikan menjadi kunci yang berkaitan 

dengan akal dan pikiran manusia, agar 

menjadi manusia yang berkualitas 

sehingga mampu dan proaktif menjawab 

tantangan zaman yang selalu berubah. 

Proses pembelajaran itu sendiri 

merupakan suatu proses interaksi antara 

siswa dengan guru yang meliputi unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang saling 
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mempengaruhi dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran guru mempunyai peran 

yang sangat penting didalam keberhasilan 

pencapaian tujuan pembelajaran. Guru 

tidak hanya dituntut untuk menguasai 

bidang studi yang akan diajarkan saja, 

tetapi juga harus menguasai dan mampu 

mengajarkan pengetahuan dan 

keterampilan pada siswa. Pembelajaran 

akan berjalan dengan baik ketika guru 

memiliki tanggung jawab dalam 

pembelajaran tersebut misalnya membuat 

inovasi dalam penggunaan model 

pembelajaran yang memungkinkan siswa 

bisa belajar secara maksimal dan 

mengembangkan kemampuan yang 

dimilikinya.  

Belajar pada dasarnya merupakan 

proses mental dan proses berpikir dengan 

memanfaatkan segala potensi yang 

dimiliki setiap individu secara optimal. 

Untuk dapat mengenali dan 

mengembangkan potensi siswa tentunya 

dalam proses pembelajaran perlu bersifat 

aktif. Pembelajaran tidak lagi berpusat 

pada guru tetapi berpusat pada siswa dan 

guru hanya sebagai fasilitator serta 

pembimbing. Dengan demikian, siswa 

memiliki kesempatan yang luas untuk 

mengembangkan kemampuannya seperti 

mengemukakan pendapat, berpikir kritis, 

menyampaikan ide atau gagasan dan 

sebagainya. Belajar aktif sangat 

diperlukan oleh siswa untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal. 

Permendikbud No. 21 tahun 2016 

tentang Standar Isi memberikan 

pengertian bahwa Ilmu Pengetahuan 

Alam berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga 

IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Menurut Richard (2012) 

seorang astronom dan promotor sains 

Inggris pada zamannya, Charlotte menulis 

misi mendasar dari sains adalah 

menyiapkan para siswa untuk hidup 

dalam masyarakat yang berbudaya. 

Caranya adalah menyingkapkan bagi 

mereka keindahan dan kekuatan dari alam 

yang mereka tinggali dan 

memperkenalkan metode-metode untuk 

menambah pengetahuan kita tentang 

semesta. Pendidikan sains di sekolah 

bukan dimaksudkan untuk menyiapkan 

anak bagi pekerjaan-pekerjaan tertentu, 

melainkan anak agar memperoleh bekal 

hidup yang berbudaya. 

Disini, siswa diharapkan dapat 

memiliki kemampuan mengamati, 

berpikir, menganalisa, menyimpulkan, 

dan mengomunikasikan yang semuanya 

terangkum dalam keterampilan yang 

harus dikuasai oleh siswa dalam 

pembelajaran sains, yaitu keterampilan 

proses sains. Keterampilan proses sains 

merupakan kemampuan dasar yang 

diharapkan dikuasai oleh siswa dalam 

pembelajaran IPA. keterampilan tersebut 

merupakan bagian yang membentuk 

landasan untuk menerapkan metode 

ilmiah. Fakta yang disampaikan oleh 

Kemendikbud, (2016) berdasarkan data 
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PISA (Programme for International 

Student Assesment) ada peningkatan 

pencapaian pendidikan pada tahun 2015 

jika dibandingkan dengan pencapaian 

tahun 2012. Namun capaian tersebut 

masih berada di bawah rata rata negara 

OECD (Organisation for Economic 

Cooperation and Development) sehingga 

masih perlu ditingkatkan keterampilan 

proses sains siswa dengan perbaikan dan 

perubahan berbagai  metode, teknik, dan 

penyampaian pelajaran. 

Dengan meningkatkan keterampilan 

proses sains dimana siswa dituntut untuk 

dapat menyelesaikan masalah ilmiah 

sehingga merangsang siswa untuk 

mengembangkan kemampuan 

berpikirnya. Pembelajaran melalui online 

project based learning merupakan model 

pembelajaran jarak jauh yang bisa 

menjadi alternatif pembelajaran di saat 

guru tidak bisa bertatap muka dengan 

siswanya. Upaya untuk mengajak siswa 

lebih dekat dengan sumber belajar yang 

sesungguhnya, yaitu alam dan 

masyarakat. Model pembelajaran melalui 

online projectbased learning merupakan 

upaya mengarahkan siswa untuk 

melakukan aktivitas yang bisa membawa 

mereka pada perubahan perilaku terhadap 

lingkungan, dan juga perubahan perilaku 

dalam mengomunikasikan. Pada dasarnya 

keterampilan seseorang tergantung juga 

kepada cara  berpikir seseorang itu. 

Semakin kreatif cara berpikir seseorang, 

maka keterampilan yang dimiliki orang 

tersebut akan semakin baik. Menurut teori 

yang ada, kreativitas seseorang lah yang 

membedakan maju mundurnya seseorang 

dalam kehidupan ini. 

Peran guru dalam mencari dan 

menggunakan model pembelajaran yang 

tepat dibutuhkan untuk merangsang 

kreativitas anak dalam berpikir. Berpikir 

kreatif sangat diperlukan bagi siswa untuk 

mendapatkan hasil yang baik dan berpikir 

kreatif memerlukan faktor pendukung. 

Model yang tepat sangat diperlukan bagi 

anak untuk merangsang siswa berpikir 

kreatif. Salah satu model yang dapat 

meningkatkan kreativitas berpikir siswa 

adalah model penugasan. Usman (1993) 

menyatakan bahwa penugasan adalah 

suatu cara penyajian pelajaran dengan 

cara guru memberi tugas tertentu kepada 

siswa dalam waktu yang telah ditentukan 

dan siswa mempertanggung jawabkan 

tugas yang dibebankan kepadanya. 

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi 

dasar peneliti menggunakan treatment 

pembelajaran melalui  online project 

based learning adalah bahwa model 

tersebut dapat meningkatkan kreativitas 

dan keterampilan siswa. Hal inilah yang 

membuat peneliti menggunakan model 

pembelajaran melalui online project 

based learning untuk memberikan 

pengaruh terhadap keterampilan siswa 

dalam sains. 

KAJIAN PUSTAKA 

Berpikir merupakan aktivitas mental 

yang dilakukan seseorang sebagai reaksi 

atas isu atau fenomena yang berkembang. 

Proses berpikir ini terjadi di dalam otak 

dan pikiran manusia sebagai individu 

yang bekerja baik secara pasif, aktif, 
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maupun masif. Berpikir kreatif secara 

sederhana merupakan keterampilan, 

kemampuan atau kompetensi seseorang 

terkait dengan kemampuan menciptakan, 

memanipulasi, mendiferensiasi suatu hal 

yang membawa manfaat dalam 

kehidupan. 

Definisi yang paling umum dari sains 

natural science” atau sering disebut juga 

dengan “science”. Natural berarti 

alamiah, berhubungan dengan alam. 

Sedangkan science artinya ilmu 

pengetahuan. Menurut Olivia (2008) 

menyatakan bahwa science atau sains 

mengandung arti ilmu pengetahuan dalam 

pengertian yang amat luas meliputi 

pengetahuan tentang kehidupan, makhluk 

hidup, alam semesta, serta hubungan 

antarmanusia itu sendiri. Juhji (2016) 

berpedapat bahwa sains berupa 

pengetahuan rasionalan objektif.  

Keterampilan menurut Syah (2007) 

adalah kemampuan yang dimiliki untuk 

melakukan pola-pola tingkah laku 

kompleks dan tersusun rapi secara teratur 

dan sesuai keadaan untuk mencapai hasil 

tertentu. Usman (2004) menyatakan 

bahwa keterampilan proses merupakan 

pendekatan pembelajaran yang merujuk 

pada optimalisasi kemampuan mental, 

fisik, dan sosial. Hamalik, (2009) 

menyatakan bahwa keterampilan proses 

dalam ruang lingkup sains sebagai 

pengetahuan mengenai konsep dan 

prinsip yang didapat siswa bila dirinya 

mempunyai kapabilitas dasar tertentu atau 

dapat keterampilan proses sains yang 

dibutuhkan untuk menggunakan sains. 

Dalam mengembangkan dan 

mengoptimalkan keterampilan proses, 

perlu dikembangkan juga sikap-sikap 

yang mendukung proses tersebut seperti 

kreatif, kerjasama, bertanggung jawab, 

dan berdisiplin. Keterampilan proses 

sebagai suatu pendekatan dalam proses 

pembelajaran untuk mengembangkan 

kemampuan fisik dan mental yang 

mendasar pada siswa. Model 

pembelajaran berbasis proyek (project 

based learning) adalah sebuah model 

pembelajaran yang menggunakan proyek 

(kegiatan) sebagai inti pembelajaran. 

Dalam kegiatan ini, siswa melakukan 

eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan 

sintesis informasi untuk memperoleh 

berbagai hasil belajar (pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap). Karakteristik 

Model pembelajaran berbasis proyek 

selalu dimulai dengan menemukan apa 

sebenarnya pertanyaan mendasar, yang 

nantinya akan menjadi dasar untuk 

memberikan tugas proyek bagi siswa 

(melakukan aktivitas). 

Dalam pelaksanaannya, model 

pembelajaran berbasis proyek memiliki 

langkah-langkah (sintaks) yang menjadi 

ciri khasnya dan membedakannya dari 

model pembelajaran lain seperti model 

pembelajaran penemuan (discovery 

learning model) dan model pembelajaran 

berdasarkan masalah (problem based 

learning model). Adapun langkah-

langkah itu adalah (1) menentukan 

pertanyaan dasar; (2) membuat desain 

proyek; (3) menyusun penjadwalan; (4) 
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memonitor kemajuan proyek; (5) 

penilaian hasil; (6) evaluasi pengalaman 

METODE 

Metode yang digunakan adalah quasi 

experimental dengan desain treatment by 

level 2x2. Penelitian ini dilakukan pada 

bulan Juli smester ganjil tahunajaran 

2020/2021. Populasi yang di ambil adalah 

seluruh siswa kelas V SD Negeri 1 

Cimanggu Kota Pandeglang. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan 

random sampling. Pengumpulan data 

dengan kuesioner keterampilan proses 

sains dan kemampuan berpikir kreatif. 

Analisis data menggunakan statistik 

deskriftif meliputi uji normalitas, 

homogenitas, varians, hipotesis. . Uji 

hipotesis dilakukan untuk mengetahui 

Pengaruh Online Project Based Lerning 

dan Berpikir Kreatif Terhadap 

Keterampilan Proses Sains. 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil pengujian yang 

telah dilakukan maka diperoleh hasil yang 

menunjukkan bahwa keterampilan proses 

sains siswa yang diajar menggunakan 

Online Project Based Learning lebih 

tinggi dibandingkan hasil keterampilan 

proses sains siswa yang diajar dengan 

menggunakanpenugasan konvensional 

dengan nilai rata-rata Online Project 

Based Learning 75,93 penugasan 

konvensional 71,65. kedua pendekatan 

pembelajaran menunjukkan harga Fhitung  

sebesar 5,10 lebih besar dari harga Ftabel 

sebesar 3,98 pada taraf signifikan α=0,05 

hal ini disebabkan karena pembelajaran 

dengan menggunakan model online 

project based learning mampu 

meningkatkan keaktifan siswa, berpikir 

kritis dan keterampilan intelektual. 

sehingga sangat tepat untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

Keterampilan proses sains siswa 

memiliki kemampuan berpikir kreatif 

tinggi memperoleh rata-rata sebesar 73,63 

dan siswa yang memiliki kemampuan 

berpikir kreatif rendah memperoleh rata-

rata sebesar 70,36 Hasil analisis varians 

untuk kedua pendekatan kemampuan 

berpikir kreatif menunjukkan harga Fhitung 

sebesar 5,20 lebih besar dan harga Ftabel 

sebesar  3,78 pada taraf signifikan α = 

0,05. Hasil ini terjadi karena pelaksanaan 

pembelajaran dipengaruhi berbagai faktor 

terutama dalam diri siswa sendiri terkait 

dengan kemampuan berpikir baik 

kemampuan berpikir kreatif tinggi 

maupun kemampuan berpikir kreatif 

rendah. Weisberg (2006) mengartikan 

berpikir kreatif mengacu pada proses-

proses untuk menghasilkan suatu produk 

kreatif yang merupakan karya baru 

(inovatif) yang diperoleh dari suatu 

aktivitas/kegiatan yang terarah sesuai 

tujuan. Berdasarkan hal tersebut maka 

setiap orang memiliki kemampuan 

berpikirnya masing-masing. Pengenalan 

kemampuan berpikir  sangat penting bagi 

guru dengan mengetahui kemampuan 

berpikir kreatif belajar tiap siswa maka 

guru dapat menerapkan strategi atau 

model yang tepat baik dalam 

pembelajaran maupun dalam 

pengembangan diri.  
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Keterampilan proses sains kelompok 

yang memiliki kemampuan berpikir 

kreatif tinggi menggunakan Online 

Project Based lebih tinggi dibandingan 

dengan kelompok siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir kreatif rendah 

menggunakan model  Online Project 

Based. Hasil keterampilan proses sains 

kelompok siswa menggunakan model 

Online Project Based Learning dengan 

berpikir kreatif tinggi sebesar 82,88  

dengan nilai Lo = 0,164 sedangkan Lt = 

0,206 pada taraf signifikan α = 0,05 

Dengan dernikian Lo < Lt, dan siswa 

menggunakan model Online Project 

Based Learning dengan kemampuan 

berpikir kreatif rendah memperoleh rata-

rata sebesar 74,3. dengan nilai Lo = 0,191 

sedangkan Lt = 0,213 pada taraf 

signifikan α = 0,05 Dengan demikian Lo 

< Lt. Kemampuan berpikir kreatif adalah 

hasil interaksi antara individu dan 

lingkungannya. Kreativitas akan terus 

berkembang menyesuaikan dengan 

stimulus-stimulus yang ada di lingkungan 

sekitarnya. Selama berinteraksi dengan 

lingkungan itulah, kemampuan berpikir 

divergen yang merupakan ciri utama 

kreativitas dapat berkembang karena 

menghadapi persoalan yang ada di 

lingkungan. Sehingga, faktor dari diri 

sendiri dan faktor lingkungan merupakan 

beberapa faktor yang mempengaruhi 

perbedaan dari kemampuan berpikir 

kreatif siswa. 

Hasil keterampilan proses sains 

kelompok siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir kreatif tinggi 

menggunakan penugasan konvensional 

lebih tinggi dengan nilai rata-rata 75,33 

nilai Lo = 0,167 sedangkan Lt = 0,213 

pada taraf signifikan α = 0,05 dengan 

demikian Lo < Lt dibandingan dengan 

kelompok siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir kreatif rendah 

menggunakan penugasan konvensional 

nilai rata-rata 70,6 nilai Lo = 0,182 

sedangkan Lt = 0,213 pada taraf 

signifikan α = 0,05 dengan demikian Lo < 

Lt. 

Terjadi interaksi antara model 

pembelajaran dengan kemampuan 

berpikir terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA. Hasil pengujian 

anava diperoleh nilai Fhitung = 5,61 dan 

nilai kritik  Ftabel= 3,98 dengan dk (1,68) 

pada taraf á = 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa Fh = > Ft = sehingga 

terdapat interaksi antara penggunaan 

model pembelajaran dan kemampuan 

berpikir dalam mempengaruhi hasil 

keterampilan proses sains pada mata 

pelajaran IPA. Jika dilihat dari rata-rata 

hasil belajar masing-masing kelompok 

(Grafik pada Pada Gambar 4.9) 

menunjukkan bahwa rata-rata siswa yang 

diajar menggunakan model Online 

Project Based Learning untuk siswa yang 

memiliki kemampuan berpikir kreatif 

tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan 

penugasan konvensional, dan siswa yang 

memiliki kemampuan berpikir kreatif 

rendah lebih tinggi menggunakan model 

Online Project Based Learning 

dibandingkan dengan siswa yang 

menggunakan model pembelajaran 
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penugasan konvensional. Hal ini 

disebabkan bahwa dalam pembelajaran, 

terdapat dua faktor utama yang 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar 

siswa, yaitu kualitas pembelajaran dan 

karakteristik siswa 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN  

Hasil keterampilan proses sains 

pada mata pelajaran IPA kelompok siswa 

yang diajar menggunakan Online Project 

Based Learning lebih tinggi dibandingkan 

hasil keterampilan proses sains kelompok 

siswa yang diajar dengan menggunakan 

penugasan konvensional. Hasil 

keterampilan proses sains siswa pada 

mata pelajaran IPA yang memiliki 

kemampuan berpikir kreatif tinggi lebih 

tinggi dibandingkan dengan siswa yang 

memiliki kemampuan berpikir kreatif 

rendah. Hasil keterampilan proses sains 

kelompok yang memiliki kemampuan 

berpikir kreatif tinggi lebih tinggi 

dibandingan dengan kelompok siswa 

yang memiliki kemampuan berpikir 

kreatif rendah menggunakan model  

Online Project Based. Hasil keterampilan 

proses sains siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir kreatif tinggi lebih 

tinggi dibandingan dengan kelompok 

siswa yang memiliki kemampuan berpikir 

kreatif rendah menggunakan penugasan 

konvensional. Terjadi interaksi antara 

model pembelajaran dengan kemampuan 

berpikir terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA. Hasil pengujian 

anava diperoleh nilai Fhitung = 5,63 dan 

nilai kritik  Ftabel= 3,98 dengan dk (1,68) 

pada taraf á = 0,05. Menunjukkan bahwa 

Fh = > Ft = sehingga terdapat interaksi 

antara penggunaan model pembelajaran 

dan kemampuan berpikir dalam 

mempengaruhi hasil keterampilan proses 

sains pada mata pelajaran IPA.  
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja kepala sekolah yang merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran siswa di RA. Al-Hikmah Cibeurem. Penelitian ini membahas mengenai 

Analisis Kinerja Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Siswa di RA. 

Al-Hikmah Cibeureum, dan cara kepala sekolah dalam mengelola instansi pendidikan 

PAUD/RA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi kepemimpinan kepala 

sekolah dan cara kepala sekolah dalam memimpin Sekolah di RA. Al-Hikmah. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualititatif dengan metode deskriptif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek 

penelitian yaitu kepala sekolah sebagai informan utama, guru, tenaga kependidikan. Metode 

analisis data menggunakan triangulasi sumber. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kepemimpinan kepala sekolah di 

RA. Al-Hikmah Cibeureum mampu memimpin dengan baik. Cara kepala sekolah RA. Al-

Hikmah Cibeureum dalam meningkatkan kualitas belajar siswa yaitu selalu tenang dalam 

menghadapi masalah dan selalu melakukan komunikasi efektif dengan pendidik, supaya tidak 

terjadi kesalahpahaman. Cara kepala sekolah RA. Al-Hikmah menghadapi problematika 

kedisiplinan dalam aktivitas kegiatan belajar mengajar yaitu dihadapi dengan tenang dan 

selalu melakukan rapat dengan pendidik untuk evaluasi diri. Kesimpulan dari penelitian ini 

bahwa kepemimpinan kepala sekolah pada RA. Al-Hikmah Cibeurem, telah sesuai dengan 

kompetensi kepala sekolah dan berdampak pada kemajuan sekolah, dan cara kepala sekolah 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada RA. Al-Hikmah Cibeureum yaitu dengan 

cara melakukan pembinaan terhadap guru-guru maupun tenaga kependidikan, guna 
meningkatkan kualitas pendidik sehingga menjadikan output siswanya pun menjadi baik. 

Kata Kunci : Analisi Kinerja Kepala Sekolah RA. Al-Hikmah. 

 

A. PENDAHULUAN 

Proses globalisasi yang berjalan 

sangat pesat, menuntut sebuah negara 

untuk menciptakan sumber daya manusia 

yang berkompeten. Sumber daya manusia 

yang berkompeten dapat dibentuk sebelum 

bayi dilahirkan. Cassimir dalam Imam 

Musbikin (2010:15) berpendapat bahwa, 

bayi yang masih dalam kandungan, kurang 

lebih sembilan bulan telah dapat diselidiki 

dan dididik melalui ibunya. Artinya, jika 

ibu mendidik anaknya sejak masih di 

dalam kandungan, maka ketika anaknya 

lahir anak akan dapat melanjutkan 

pendidikan dan perkembangannya dengan 

baik. Pada dasarnya anak-anak merupakan 

bibit unggul yang tidak dapat tumbuh 

dengan sendirinya. 

Sejak anak masih dalam 

kandungan, anak memerlukan pendidikan 

dan stimulasi  yang  tepat  untuk  tumbuh  

kembangnya.  Pendidikan  dapat  berlanjut 

ketika  anak  telah  berusia  4  tahun.  

Bloom  (1976:20)  (Imam  Musbikin,  

2010:15) berpendapat  bahwa  

pertumbuhan  sel  jaringan  otak  pada  

anak  usia  0-4  tahun mencapai  50%,  

hasil  studi  lainnya  di  bidang  neurologi  

mengungkap  bahwa ukuran otak anak 

pada usia dua tahun telah mencapai 75% 

dari ukuran otak ketika ia dewasa, dan 

pada usia 5 tahun telah mencapai 90%. 
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Artinya bila pada usia tersebut otak anak 

tidak mendapatkan rangsangan secara 

maksimal, maka otak anak tidak akan 

berkembang secara optimal sehingga 

kecerdasannya akan kurang. Tak  heran  

jika  pada  usia  ini,  anak-anak  disebut  

pada  usia  emas pertumbuhan  dan  

pekembangan  (golden  age).  Maka  pada  

usia  ini  anak-anak diharapkan dapat 

menerima pendidikan dengan baik melalui 

keluarga maupun lembaga PAUD. 

Lembaga Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) saat ini sedang mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Tidak 

terkecuali di daerah-daerah terpencil, 

perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) dapat dilihat dengan semakin 

banyaknya lembaga pendidikan untuk anak 

usia dini yang didirikan disetiap desa. Hal 

ini dikarhenakan dengan adanya Program 

Pemerintah yang mewajibkan satu desa 

memiliki satu PAUD. 

Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada 

anak sejak lahir hingga usia enam tahun, 

yang dilakukan dengan pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani 
dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Sementara itu, di dalam Undang-Undang 

juga disebutkan bahwa pendidikan anak 

usia dini dapat diselenggarakan melalui 

jalur pendidikan formal (Taman Kanak-

Kanak, Raudhotul Athfal, atau bentuk 

lainnya yang sederajat), jalur pendidikan 

nonformal (Kelompok Bermain, Taman 

Penitipan Anak, atau bentuk lainnya yang 

sederajat), dan atau jalur pendidikan 

informal yang berbentuk seperti 

pendidikan keluarga, atau pendidikan yang 

diselenggarakan oleh lembaga. 

Faktor yang membantu berjalannya 

pendidikan di dalam lembaga adalah guru 

atau pendidik. Berdasarkan UU RI Tahun 

2005 Pasal 1 ayat 1, dinyatakan bahwa 

Guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi anak pada jalur 

pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. 

Di dalam lembaga pendidikan tidak 

hanya terdapat guru atau pendidik, tetapi 

juga staf administrasi, dan kepala sekolah. 

Kepala sekolah bertindak sebagai 

pemimpin sekaligus manager pada suatu 

lembaga PAUD. Kepala sekolah juga 

bertindak sebagai pihak yang mengarahkan 

pandangan sekaligus menggerakkan 

langkah pendidik dan tenaga kependidikan 

PAUD untuk mencapai tujuan PAUD yang 

telah ditetapkan (Wiyani, 2017:67). 

Menurut Wahjosumidjo (Graita, 2016:41) 

kepala sekolah adalah seorang fungsional 

guru yang diberi tugas untuk memimpin 

suatu sekolah dimana diselenggarakannya 

proses belajar mengajar, atau tempat 

dimana terjadinya interaksi guru yang 

memberi pelajaran dan siswa yang 

menerima pelajaran. 

Wiyani, (2017:109) berpendapat 

bahwa sekolah PAUD yang bermutu 

sangat  bergantung dengan faktor-faktor 

pendukung yang bermutu pula. Salah 

satunya yaitu kepala sekolah, atau dapat 

dikatakan bahwa kepemimpinan kepala 
sekolah yang profesional dapat menjadikan 

sekolah PAUD menjadi bermutu. Oleh 

karena itu, kepemimpinan kepala sekolah 

merupakan salah satu hal yang 

mempengaruhi mutu lembaga. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Pasal 12 ayat 1 PP 28 Tahun 1990 tentang 

pendidikan dasar bahwa “kepala sekolah 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, 

pembinaan tenaga kependidikan lainnya, 

dan pendayagunaan serta pemeliharaan 

sarana dan prasarana.” (Yanuar, 2015:40). 

Wiyani (2017:102) menjelaskan 

bahwa kepemimpinan berasal dari kata 

pemimpin. Kata pemimpin selalu dikaitkan 

dengan kata organisasi. Karena pada suatu 

organisasi sudah pasti ada pemimpinnya. 

Pemimpin pada suatu organisasi menjadi 
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pihak yang menjadi setir organisasi, dan 

mengemudikan suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi. Martin J. 

Gannon (Wiyani, 2017:105) mengartikan 

bahwa kepemimpinan sebagai kemampuan 

seorang atasan dalam mempengaruhi 

perilaku bawahannya dan menjadi salah 

satu perilaku dalam organisasi. Gifty 

Abena (2017:55) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Enhancing Leadership 

Development In Ghanaian Senior 

Secondary Schools: An Empirical Analysis 

And Recommendations For Effective 

Practice” mengungkapkan bahwa, 

Kepemimpinan juga dapat menjadi 

pertimbangan yang dianggap signifikan 

untuk keberhasilan suatu lembaga hal ini 

dikarenakan pentingnya kepemimpinan 

pendidikan, pengembangan pemimpin 

yang efektif harus menjadi proses yang 

disengaja, yang dirancang untuk 

menghasilkan kepemimpinan terbaik untuk 

sekolah dan perguruan tinggi. 

Sekolah yang bermutu dan dapat 

menjadi unggulan merupakan idaman dari 

pengelola sekolah, masyarakat, maupun 

pemerintah. Dr. Joseph M. Juran, dalam 

Jerome S. Arcaro (2007:150) definisi mutu 

sebuah sekolah adalah mengembangkan 

program dan layanan yang memenuhi 

kebutuhan pengguna seperti siswa dan 
masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Rahayu 

(2015:45), bahwa peningkatan mutu 

pendidikan pada lembaga PAUD meliputi 

peningkatan keaktifan guru, kepala 

sekolah, maupun tenaga administrasi 

dalam mengikuti seminar, peningkatan 

sumber daya manusia dengan pembiasaan 

dan kemampuan dasar, sehingga siswa 

mampu mengendalikan diri dan 

berkarakter kuat, dan faktor yang terakhir 

adalah adanya tujuan sekolah, adanya 

guru, kepala sekolah, dan tenaga 

administrasi yang profesional di 

bidangnya, adanya siswa aktif, cerdas dan 

kreatif, adanya suasana lingkungan yang 

kondusif seperti lingkungan yang bersih, 

serta adanya hubungan yang erat dan rasa 

kekerabatan antara guru, orang tua, warga 

sekolah, maupun dengan sekolah lainnya. 

Hasil penelitian Nurasiah 

(2015:51) mengenai strategi kepala 

sekolah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan adalah melibatkan seluruh 

personil sekolah dalam menyusun 

perencanaan yaitu melibatkan guru dan 

komite sekolah. Kedua, guru harus 

mengajar sesuai kualifikasinya. Ketiga, 

melakukan supervisi pengajaran dengan 

menggunakan teknik kelompok dan teknik 

perseorangan terhadap peningkatan mutu 

di sekolah. Keempat, hambatan yang 

didapat oleh kepala sekolah dalam 

pelaksanaan mutu adalah kepala sekolah 

tidak dapat membagi waktu dan 

mengontrol seluruh kegiatan sekolah. 

Zahroh (2014:22) menyatakan 

bahwa sekolah unggulan adalah sekolah 

yang memiliki beberapa keunggulan dalam 

hal fasilitas, infrastuktur, dan manajemen. 

Manajemen yang baik memainkan peran 

penting terutama dalam memutuskan  

program sekolah untuk mengembangkan 

sekolah. Untuk meningkatkan 

perkembangan sekolah, kerja sama yang 

baik dari semua pihak sekolah sangat 

dibutuhkan. Melalui manajemen yang 

baik, akan ada gerakan revolusioner dalam 

pendidikan sehingga pendidikan di 
Indonesia akan menghasilkan kualitas 

yang tinggi. Zahroh juga berpendapat jika 

salah satu indikator yang ada dalam 

sekolah unggulan yaitu telah memperoleh 

status akreditasi A. Pendapat ini diperkuat 

dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Yuliana (2016:13) yang 

menyimpulkan bahwa kepemimpinan 

kepala sekolah merupakan indikator yang 

paling utama dalam mewujudkan sekolah 

unggul yang menyenangkan. 

Peran kepala sekolah dapat 

mempengaruhi mutu pendidikan dan 

keunggulan sekolah. Hal tersebut 

diperkuat oleh Graita dkk (2016:69), 

dalam penelitiannya yang menyatakan 

bahwa kepala sekolah tidak hanya menjadi 

pemimpin, tetapi juga sebagai penggerak 

agar guru dapat mencapai visi dan misi 
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sekolah agar dapat menjadi sekolah yang 

bermutu dan unggulan.  

Bambang Sumintono (2013:47) 

dalam penelitiannya mengenai sekolah 

unggulan, salah satu tema umum dalam 

penelitian sekolah unggul adalah tentang 

pengembangan kapasitas, selain itu 

kebijakan akreditasi sekolah merupakan 

peletak utama penilaian mutu sekolah yang 

dilakukan melalui proses penilaian dan 

diakui secara formal kelembagaan. 

Pada sebuah organisasi tidak lepas 

dari berbagai permasalahan yang dihadapi 

oleh seorang pemimpin. Wiyani 

(2017:275) ada beberapa problematika 

yang  biasa dihadapi oleh kepala sekolah 

diantaranya kepala sekolah tidak visioner, 

kepala sekolah belum mampu 

memanfaatkan peralatan TIK dalam 

penyelenggaraan layanan sekolah, kepala 

sekolah belum mampu mengelola konflik 

dengan baik, kepala sekolah belum mampu 

sepenuhnya bekerja sama dengan 

masyarakat, dan kepala sekolah belum 

mampu memposisikan dirinya sebagai 

warga pembelajar. Cara kepala sekolah 

dalam menghadapi problematika tersebut 

pasti berbeda-beda. 

Berdasarkan data Kanwil Kemenag 

Pandeglang, pada Kecamatan Banjar 

terdapat 12 lembaga RA. Salah satunya 
yaitu lembaga RA AL-Hikmah 

Cibeureum. RA Al-Hikmah Cibeureum 

didirikan pada tahun 2009 oleh bapak 

supriadi.,S.Pd yang sekarang menjadi 

ketua yayasan di lembaga tersebut. 

Dibangun diatas tanah milik alm bapak 

Buyoh dengan luas tanah 144 m. 

Pemilihan lembaga RA Al-Hikmah ini 

karena, kinerja kepala sekolah yang 

mampu mengembangkan kualitas 

pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan dan lebih bervariasi. Ini 

bisa dilihat berdasarkan jumlah peserta 

didik yang ingin bersekolah di lembaga 

tersebut dan berdasarkan lulusan yang 

selalu mendapat juara . Di RA Al-Hikmah  

terdapat 4 sentra yang setiap hari 

digunakan untuk pembelajaran. Sedangkan 

sarana prasarananya yaitu ruang kelas, 

ruang guru, toilet, playground. 

 

B. KAJIAN TEORI 

Dikutip dari buku milik Budi 

Suhardiman (2012:20) berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Gurr 

et al, menunjukkan bahwa peran kepala 

sekolah paling banyak berkaitan dengan 

pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepala sekolah sangat berperan penting 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah. Kepala sekolah juga harus paham 

tentang pembelajaran, mulai dari 

merencanakan, melaksanakan, sampai 

pada evaluasi pembelajaran, sebagai bahan 

pembinaan guru dalam meningkatkan 

kinerjanya. Kepala sekolah juga bertindak 

sebagai pihak yang mengarahkan 

pandangan sekaligus menggerakkan 

langkah pendidik dan tenaga kependidikan 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan (Wiyani, 2017:10). 

Wahjosumidjo (dalam Graita dkk) 

kepala sekolah adalah seorang fungsional 

guru yang diberi tugas untuk memimpin 

suatu sekolah dimana diselenggarakannya 

proses belajar mengajar, atau tempat 

dimana terjadinya interaksi guru yang 

memberi pelajaran dan siswa yang 

menerima pelajaran. Menurut Asmani 
dalam penelitian Graita, dkk Sebagai 

pemimpin, kepala PAUD memiliki peran 

dalam mempengaruhi orang-orang untuk 

bekerja sama dalam mencapai visi tujuan 

bersama, maka kepala PAUD harus 

memiliki kepribadian yang kuat, mampu 

memberikan layanan bersih, transparan, 

profesional serta dapat memahami kondisi 

warga sekolah. 

Kinerja adalah produk yang 

dihasilkan oleh seorang pegawai dalam 

satuan waktu yang telah ditentukan dengan 

kriteria yang ditentukan pula. Kinerja 

menurut prawirosentono adalah usaha 

yang dilakukan dari hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau oleh 

sekelompok orang dalam suatu organisasi 

sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab kmasing-masing dalam rangka 
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mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan 

sesuai dengan moral maupun etika (Budi 

Suhardiman, 2012 : 33). 

Standar kinerja (performance 

standards) adalah persyaratan tugas, 

fungsi atau perilaku yang ditetapkan oleh 

kepala Sekolah sebagai sasaran yang harus 

dicapai oleh seorang pendidik. Standar 

kinerja juga merupakan ukuran tingkat 

kinerja yang diharapkan tercapai. 

Penerapan standar kinerja dapat bersumber 

dari peraturan perundang - undangan yang 

berlaku, keputusan manajemen, pendapat 

para ahli, atau dasar pengalaman dari 

pekerjaan yang sama tahun-tahun 

sebelumnya. 

Menurut Mariani, kualitas 

pembelajaran secara operasional dapat 

diartikan sebagai intensitas keterkaitan 

sistemik dan sinergis antara guru, siswa, 

iklim pembelajaran, serta media 

pembelajaran dalam menghasilkan proses 

dan hasil belajar yang optimal sesuai 

dengan tuntutan kurikuler (Haryati & 

Rochman. 2012: 2). Menurut Daryanto 

menyebutkan bahwa kualitas pembelajaran 

adalah suatu tingkatan pencapaian dari 

tujuan pembelajaran awal termasuk 

didalamnya adalah pembelajaran seni, 

dalam pencapaian tujuan tersebut berupa 
peningkatan pengetahuan, keterampilan 

dan pengembangan sikap peserta didik 

melalui proses pembelajaran dikelas 

(Prasetyo, 2013: 12). 

Pendidikan adalah suatu usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan, yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (UU 

Sisdiknas, 2003). Pendidikan dapat 

diberikan sejak anak masih dalam 

kandungan. Cassimir (Musbikin, 2010) 

bayi yang masih dalam kandungan dapat 

dididik melalui ibunya. Sementara itu 

Bloom 1979, dikutip dari bukunya Imam 

Musbikin, mengatakan bahwa 

pertumbuhan sel jaringan otak anak pada 

usia 0-4 tahun mencapai 50%, hasil studi 

lainnya di bidang neurologi mengungkap 

bahwa ukuran otak anak pada usia dua 

tahun telah mencapai 75% dari ukuran 

otak ketika ia dewasa, dan pada usia 5 

tahun telah mencapai 90%. Artinya, bila 

pada usia tersebut anak mendapatkan 

stimulasi dan pendidikan yang baik, maka 

otak anak akan berkembang secara 

maksimal. Pada usia ini, biasanya anak 

mendapat pendidikan secara informal dan 

nonformal. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 

2003, pendidikan informal yaitu jalur 

pendidikan yang di dapatkan anak melalui 

keluarga maupun lingkungan. Sedangkan 

pendidikan nonformal yaitu jalur 

pendidikan yang di dapatkan anak di luar 

pendidikan formal, yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan 

berjenjang. Contoh dari pendidikan 

nonformal yaitu dengan adanya 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir hingga usia enam 

tahun yang dilakukan dengan pemberian 
rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. 

Sugiyono menjelaskan bahwa, metode 

penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang dilandasi filsafat post 

positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah,(sebagai 

lawannya eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowball, 

tekhnik pengumpulan dengan tri-anggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif 
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atau kualitatif dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan arti dari pada 

generalisasi.(Sugiyono,2010:14) 

Penelitian deskriptif kualitatif 

merupakan penelitian yang 

menggambarkan isi data yang ada, dalam 

ini adalah Kepala RA sebagai supervisor 

guru. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Moleong bahwa penelitian deskriptif 

merupakan “laporan penelitian yang akan 

berisi kutipan-kutipan data untuk memberi 

gambaran penyajian laporan”. Peneliti 

menggunakan metode kualitatif karena ada 

beberapa pertimbangan antara lain, 

menjelaskan menyesuaikan metode 

kualitatif lebih mudah apabila berhadapan 

dengan kenyataan-kenyataan ganda, 

metode ini menyajikan secara langsung 

hakikat hubungan antara peneliti dan 

responden, metode ini lebih reka dan lebih 

dapat menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama dan terhadap 

pola-pola nilai yang dihadapi. 

Adapun jenis penelitian 

berdasarkan tempat penelitiannya yang 

digunakan adalah penelitian lapangan 

(field research). “Penelitian lapangan 

(field research) adalah penelitian yang 

langsung dilakukan di lapangan atau pada 

responden”. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian langsung karena obyek 
dari penelitian ini adalah kinerja dari 

Kepala RA sehingga tidak bisa hanya 

secara teoritis akan tetapi harus dilakukan 

dilapangan secara langsung. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

RA. Al-Hikmah Cibeureum 

awalnya merupakan taman kanak-kanak 

Ad-Zikro Cibeureum yang diprakarsai oleh 

Kepala Desa Cibeureum dan rekan-

rekannya. Taman kanak-kanak Ad-Zikro 

Cibeureum berdiri pada tahun 2008, 

dibawah naungan Yayasan Ad-Zikro yang 

berpusat di Kecamatan Kaduhejo. Dengan 

adanya pertimbangan dari tokoh 

masyarakat, dewan guru yang terlibat 

dalam TK tersebut, dan atas dorongan 

serta dukungan dari orang tua siswa, 

akhirnya TK Ad-Zikro berganti nama 

menjadi RA Al-Hikmah Cibeureum. Pada 

tahun 2010 bernaung pada yayasan sendiri 

yaitu yayasan Al-Farizhi. Yayasan Al-

Farizhi berdiri pada tahun 2011. 

Berdirinya lembaga RA Al-Hikmah 

Cibeureum dan Yayasan Al-Farizhi ini 

semua tidak lepas daripada ide-ide dewan 

guru yang ada di MIN Cibeureum, serta 

tokoh masyarakat Cibeureum. Kata 

“Hikmah” Berarti sulitnya perjalanan yang 

dialami dalam perjuangan mendirikan Pra 

sekolah di Desa Cibeureum.Hikmah atas 

apa yang dirasakan sulit untuk 

mencapainya. Namun akhirnya terwujud 

keberhasilan yang gemilang. RA Al-

Hikmah Cibeureum sejak berdiri hingga 

saat ini telah mengalami perkembangan 

yang cukup pesat dan telah memberikan 

pengaruh positif khusunya bagi 

masyarakat Cibeureum dan sekitarnya. 

Dan sampai saat ini RA Al-Hikmah 

Cibeureum telah meluluskan 9 angkatan 

dan alhamdulillah kesembilan lulusan 

tersebut berpredikat baik dan berprestasi di 

jenjang pendidikan selanjutnya. 

Seperti telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa Kinerja adalah produk 

yang dihasilkan oleh seorang pegawai 

dalam satuan waktu yang telah ditentukan 

dengan kriteria yang ditentukan pula. 

Kinerja menurut prawirosentono adalah 
usaha yang dilakukan dari hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau oleh 

sekelompok orang dalam suatu organisasi 

sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab kmasing-masing dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan 

sesuai dengan moral maupun etika (Budi 

Suhardiman, 2012 : 33). Sedangkan kepala 

sekolah adalah seorang fungsional guru 

yang diberi tugas untuk memimpin suatu 

sekolah dimana diselenggarakannya proses 

belajar mengajar, atau tempat dimana 

terjadinya interaksi guru yang memberi 

pelajaran dan siswa yang menerima 

pelajaran. 

Dalam posisi sebagai kepala 

sekolah, maka kemampuan harus dapat 

ditonjolkan untuk memimpin sekolah, 
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sebab dengan segala kompleksitas 

permasalahan yang dihadapinya, kepala 

sekolah dituntut memiliki kemampuan 

profesiaonalisme yang lengkap. 

Wahjusumidjo (2003:81) menyatakan 

bahwa Kepala sekolah yang berhasil 

apabila mereka memahami keberadaan 

sekolah sebagai organisasi yang kompleks 

dan unik, serta mampu melaksanakan 

peranan kepala sekolah sebagai seseorang 

yang diberi tanggung jawab dalam 

memimpin sekolah. Sebagaimana 

disebutkan terdahulu, tugas dan fungsi 

kepala sekolah bersifat kompleks. Selain 

itu kepala sekolah harus memiliki visi dan 

misi dalam memimpin sekolahnya yang 

harus bisa di aktualisasikan dalam 

kehidupan organisasinya (Nany, 2019 : 

10). Dalam mewujudkan semua itu kepala 

sekolah memiliki tugas yaitu sebagai 

berikut : (Nany, 2019 : 10-11) 

1. Edukator, yaitu kepala sekolah 

berperan sebagai seorang pendidik baik 

bagi tenaga kependidikan yang ada 

disekolah maupun para peserta didik. 

2. Manajer, yaitu kepala sekolah harus 

mampu memanajemen segala sumber 

daya yang ada di sekolah dalam 

pencapaian visi dan misinya. 

3. Administrator, yaitu kepala sekolah 

harus mampu melakukan administrasi 
di bidang pendidikan di sekolahnya. 

4. Supervisor, yaitu kepala sekolah harus 

bisa memberikan supervisi terhadap 

bawahannya dalam hal pelaksanaan 

pendelegasian tugas dan wewenang di 

sekolahnya. 

5. Leader, yaitu kepala sekolah harus 

menjadi pemimpin yang baik bagi 

bawahnnya, yang mampu 

mengembangkan jiwa kepemimpinan 

sehingga mampu menjadi contoh atau 

teladan bagi bawahnnya. 

6. Inovator, yaitu kepala sekolah harus 

mampu memberikan inovasi dalam 

menyesuaikan sekolahnya dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

tuntutan zaman. 

7. Motivator, yaitu kepala sekolah 

mampu memberikan dorongan 

terhadap seluruh elemen organisasi 

sekolah dalam meningkatkan kinerja 

dan pencapaian tujuan dari visi misi 

sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan kepala Sekolah beliau 

menyatakan peran kepala Sekolah harus 

mampu membina dan membimbing guru-

guru untuk mengarah kepada fokus 

perbaikan mengajar. Hasil observasi 

penulis adalah kepala Sekolah telah 

membantu Guru-Guru meningkatkan 

penilaian terhadap kemajuan guru dalam 

mengajar sserta membantu Guru dalam 

menyelesaikan permasalahan dalam proses 

pembelajaran dalam proses pembelajaran 

dibuktikan dengan kepemilikan arsip 

kepala Sekolah. Sejalan dengan pemaparan 

diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

kepala Sekolah sudah dilakukan dengan 

baik. Karena keberhasilan suatu 

Pendidikan sangatlah dibutuhkan adanya  

pengawasan terhadap Guru – Guru dalam 

proses belajar mengajar, maka dari itu 

diperlukan pengawasan dari seorang 

kepala Sekolah. 

Untuk mengembangkan 

kemampuan dan meningkatkan mutu 

Pendidikan memerlukan bimbingan, 

pembinaan dan pengawasan. Kegiatan 

yang dilakukan oleh kepala Sekolah dalam 
meingkatkan pembelajaran yaitu :  

1. Membantu Guru-Guru meningkatkan 

kemapuan profesionalisme dalam 

belajar. 

2. Melakukan kunjungan kelas. 

3. Melakukan penilain terhadap kemajuan 

Guru dalam mengajar. 

4. Membantu Guru dalam menyelesaikan 

permasalahan dalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi 

diperoleh keterangan, langkah-langkah 

yang dilakukan oleh supervisi yaitu 

dengan cara kunjungan kelas. Sehingga 

supervisor dapat mencatat hal-hal yang 

menjadi masalah dan dapat membuat 

rangkuman atau catatan kecil lalu 

merumuskan alternatif pemecahan 

masalah. Maka dari itu diperlukan adanya 
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pembinaan secara kelompok seperti rapat 

Guru dan pertemuan-pertemuan kelompok 

lainnya. Jika semua itu masih kurang 

dalam meningkatkan keprofesionalan Guru 

maka diadakan pembinaan secara 

individual sehingga mengarah kepada 

supervisi klinis yaitu supervisi yang 

memfokuskan pada perbaikan mengajar. 

Berdasarkan wawancara diatas 

menunjukkan bahwa kepala Sekolah sudah 

bisa dikatakan efektif dalam pembelajaran. 

Seperti dalam membuat persiapan 

mengajar untuk memudahkan 

penyampaian materi dan pencapaian tujuan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Penggunaan metode bervariasi hal ini 

karena adanya kedasaran Guru atas 

tugasnya. Walaupun masih terdapat 

kekurangan-kekurangan dalam 

pelaksanaannya. Sejalan dengan itu 

observasi penulis menunjukkan bahwa 

perencanaan ssudah dilakukan dengan 

baik, penggunaan waktu dan hasil 

pembelajaran juga sudah dilakukan dengan 

baik, Guru dengan menggunakan variasi 

metode dan mengadakan tes setelah 

memberikan materi cenderung karena 

adanya pengawasan dari kepala Sekolah 

dan selama proses pembelajaran siswa 

tertib menejelaskan Guru, mencatat materi 

yang disampaikan, lalu ia berikan 
kesempatan untuk bertanya jika ada materi 

yang belum mengerti. 

Dari data diatas disimpulkan bahwa 

kinerja kepala Sekolah sudah dilaksanakan 

meskipun kurang berperan dalam 

meningkatkan perencanaan pembelajaran 

belum sepenuhnya maksimal. 

Menurut Mariani, kualitas 

pembelajaran secara operasional dapat 

diartikan sebagai intensitas keterkaitan 

sistemik dan sinergis antara guru, siswa, 

iklim pembelajaran, serta media 

pembelajaran dalam menghasilkan proses 

dan hasil belajar yang optimal sesuai 

dengan tuntutan kurikuler (Haryati & 

Rochman. 2012: 2). Menurut Daryanto 

menyebutkan bahwa kualitas pembelajaran 

adalah suatu tingkatan pencapaian dari 

tujuan pembelajaran awal termasuk 

didalamnya adalah pembelajaran seni, 

dalam pencapaian tujuan tersebut berupa 

peningkatan pengetahuan, keterampilan 

dan pengembangan sikap peserta didik 

melalui proses pembelajaran dikelas 

(Prasetyo, 2013: 12). 

Kualitas dapat dimaknai dengan 

istilah mutu atau juga keefektifan. Menurut 

Etzioni (dalam Hamdani, 2011:194) secara 

definitif efektivitas dapat dinyatakan 

sebagai tingkat keberhasilan dalam 

mencapai tujuan atau sasarannya. 

Efektivitas ini sesungguhnya merupakan 

suatu konsep yang lebih luas mencakup 

berbagai faktor di dalam dan maupun di 

luar diri seseorang. Efektivitas merupakan 

suatu konsep yang lebih luas mencakup 

berbagai faktor di dalam maupun di luar 

diri seseorang. Hamdani (2011: 194) 

menyatakan bahwa aspek-aspek efektivitas 

belajar yaitu: 1) peningkatan pengetahuan; 

2) peningkatan keterampilan; 3) perubahan 

sikap; 4) perilaku; 5) kemampuan adaptasi; 

6) peningkatan integrasi; 7) peningkatan 

partisipasi; dan 8) peningkatan interaksi 

kultural. 

Kualitas pembelajaran secara 

operasional dapat diartikan sebagai 

intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis 

guru, siswa, kurikulum, dan bahan belajar, 

media, fasilitas, dan sistem pembelajaran 
dalam menghasilkan proses dan hasil 

belajar yang optimal sesuai dengan 

tuntutan kurikuler. (Depdiknas, 2004: 7). 

Daryanto (2010:57) menyatakan 

bahwa efektivitas belajar adalah tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk 

dalam pembelajaran seni. Pencapaian 

tujuan tersebut berupa peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan serta 

pengembangan sikap melalui proses 

pembelajaran. Menurut Putranti kualitas 

pembelajaran adalah kualitas kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dan ini 

menyangkut model pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran. Dengan 

demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kualitas pembelajaran adalah tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran dalam 

kegiatan pembelajaran yang di dalamnya 
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dipengaruhi oleh berbagai faktor salah 

satunya kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran, di mana 

pencapaian tujuan pembelajaran berupa 

peningkatan aktivitas siswa, pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang dapat dilihat 

dari peningkatan hasil belajar dalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat yang 

dijabarkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa kualitas pembelajaran adalah 

tingkat keberhasilan dari suatu tujuan 

pembelajaran yang berupa perubahan sikap 

dan perilaku ke arah yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

Anak usia dini adalah anak yang 

berusia 0-6 tahun atau yang sedang berada 

pada masa Golden Age yaitu masa-masa 

dimana anak mampu menyerap informasi 

sangat tinggi. Ada juga yang mengatakan 

bahwa anak usia dini adalah anak yang 

sedang mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan. Pertumbuhan adalah 

proses perubahan pada fisik seseorang atau 

bisa dikatakan bahwa pertumbuhan 

bersifat kuantitatif. Sedangkan 

perkembangan adalah serangkaian 

perubahan progresif yang terjadi pada 

seseorang yang terjadi sebagai akibat dari 

proses kematangan dan pengamalan 

(menurut: Hurlock). Jadi pertumbuhan dan 
perkembangan adalah perubahan yang 

sistematis, progresif dan 

berkesinambungan yang bersifat holistic. 

Perkembangan anak usia dini meliputi 

beberapa aspek diantaranya aspek 

pertumbuhan dan perkembangan motorik, 

aspek perkembangan kognitif, aspek 

perkembangan sosio emosional, aspek 

perkembangan bahasa, dan aspek 

perkembangan moral (Ubaidillah, 2019 : 

59-60).  

Hasil wawancara dengan kepala 

RA. Al-Hikmah Cibeurem, dengan 

menerapkan metode dan strategi 

pembelajaran yang baik adalah dengan 

melakukan pelatihan-pelatihan kepada 

guru-guru seperti pelatihan pemilihan 

strategi dan metode pembelajaran dan 

memudahkan Guru untuk melakukan 

pendekatan terhadap peserta didik, supaya 

tetap terjalin komunikasi antara Guru dan 

peserta didik. Kurangnya komunikasi 

dapat menyebabkan peserta didik berontak 

kepada Guru. jika kita bisa mendekati 

peserta didik secara personal, mereka akan 

lebih terbuka dengan kita mengenai keluh 

kesah dan yang lain sebagainya. Hasil 

observasi, ada beberapa pendekatan yang 

membantu Guru dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar yang disarankan 

kepala Sekolah kepada Guru untuk dapat 

membangkitkan aspirasi dan ambisi 

kepada peserta didik, antara lain: 

1. Guru disarankan dapat menanamkan 

cara bernalar aktif sedini mungkin 

pada peserta didik. 

2. Guru diwajibkan untuk membisakan 

siswa belajar mandiri. 

3. Guru diwajibkan menciptakan 

lingkungan yang kondusif. 

4. Guru disarankan mengembangkan jiwa 

kompetitif pada anak. 

5. Guru disarankan mengembangkan rasa 

percaya diri anak. 

6. Guru disarankan mengembangkan 

mutu pergaulan pada anak. 

Selain itu Guru juga harus mampu 

menerapkan metode dan strategi 

pembelajaran dengan baik, mampu 

menyusun silabus kegiatan belajar yang 
akan dilakukan oleh peserta didik dan 

menggunakan media belajar sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik serta bagaimana 

melakukannya dengan menerapkan model 

pembelajaran yang relevan dengan 

kompetensi dasar yang dicapai dan relevan 

dengan visi, misi dan tujuan Sekolah RA. 

Al-Hikmah Cibeureum. 

Sebelum melaksanakan kegiatan 

belajar-mengajar setiap Guru telah 

mempersiapkan perencanaan mengajar. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

dapat menjadi acuan pembelajaran untuk 

setiap pertemuan akan tetapi RPP dibuat 

satu kali tiap semeseter. Dalam hal ini 

Kepala Sekolah berkewajiban memberi 

pengarahan pada setiap Guru dalam 

pembuatan RPP. Melalui penataran guru 

yang diadakan Sekolah tiap tahun 
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kemudian kepala Sekolah akan meneliti 

RPP setiap semesternya. Kepala Sekolah 

memberu apresiasi dan motivasi kepada 

Guru untuk selalu melakukan proses 

pembelajaran sesuai dengan RPP dan 

mengembangkan RPP sesuai dengan K13. 

Dalam hal ini perbaikan RPP kepala 

Sekolah selalu melakukan penilaian tindak 

lanjut dari hasil belajar peserta didik yang 

dilaporkan Guru. Adapun untuk Guru yang 

kurang bisa membuat dan 

mengembangkan RPP, kepala Sekolah 

selalu mengikut sertakan kegiatan 

pelatihan kurikulum yang dilakukan oleh 

Kemenag Pandeglang. 

Kinerja kepala Sekolah sebagai 

supervisor menuntut kemampuan kepala 

Sekolah dalam melakukan pengawasan 

dan pengendalian untuk meingkatakan 

kualitas tenaga Kependidikan. Kegiatan 

supervisi dapat dilakukan melalui teknik 

individu dan teknik kelompok. Dalam 

kegiatan belajar mengajar Guru dan 

peserta didik adalah faktor utama dalam 

peningkatan kualitas Pendidikan. Guru 

yang profesional dan peserta didik yang 

berprestasi. Guru bertanggung jawab atas 

hasil kegiatan belajar peserta didik, 

khususnya melalui interaksi bejalar 

mengajar. Guru dituntut memiliki 

kemampuan utama yaitu mengetahui 
seperangkat materi yang akan ditransfer 

kepada siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar. Keberhasilan Kepala Sekolah 

sebagai supervisor antara lain dapat 

ditunjukkan oleh: 

1. Menumbuhkan kesadaran terhadap 

tenaga Kependidikan untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

2. Meningkatkan keterampilan tenaga 

Kependidikan dalam melaksanakan 

tugasnya. 

3. Meningkatkan kualitas tenaga 

kependidikan dalam melaksanakan 

tugasnya. 

4. Menumbuhkan semangat motivasi 

tenaga kependidikan untuk 

berkreativitas dalam melaksanakan 

tugasnya. 

5. Menumbuhkan rasa jiwa disiplin 

kepada tenaga kependidikan. 

Dengan demikian tidak heran maka 

output dari siswa RA. Al-Hikmah ini bissa 

menjadi siswa yang berprestasi ketika 

masuk ke sekolah tingkat SD/Sederajat. 

Dengan komptensi kinerja kepala sekolah 

RA. Al-Hikmah ini yang dipandang cukup 

konsisten sehingga dipandang relevan 

terhadap keberhasilan prestasi siswa. 

 

E. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan : 

Kinerja Kepala Sekolah di RA Al-

Hikmah Cibeureum telah berhasil 

menjadikan RA Al-Hikmah kearah yang 

lebih maju dari waktu ke waktu. Tidak 

terlepas dari peran kepala sekolah tersebut, 

para guru beserta orangtua wali siswa pun 

turut berperan penting terhadap kemajuan 

dan perkembangan sekolah. Namun tidak 

bisa dipungkiri dalam hal ini karismatik 

seorang kepala sekolahlah yang paling 

dominan dan menonjol dalam 

mengembangkan berbagai aspek kinerja di 

sekolah. Kualitas Pembelajaran Siswa di 

RA Al-Hikmah Cibeureum semakin baik 

ketika kepala sekolah membina dan 

mengarahkan guru-guru dan tenaga 

kependidikan secara konsisten. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan maka peneliti dapat mengetahui 

aspek-aspek yang didorong oleh kepala 

sekolah dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran siswa. Seperti memberikan 

pelatihan kepada guru-guru tentang peran 

seorang guru dalam mendidik siswa, 

kemudian memberikan pemahaman pula 

kepada tenaga kependidikan dalam 

konsistensi terhadap pengelolaan 

administrasi pendidikan, serta aspek-aspek 

lainnya yang membuat kualitas 

pembelajaran di RA. Al-Hikmah menjadi 

semakin baik. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggali informasi terkait 

perkembangan Esport saat ini di kabupaten Pandeglang dan untuk mengetahui hambatan 

hambatan yang dihadapi pelaku Esport (Pemain/Team Esport dan EO event organizer). 

Lalu semua data atau informasi yang didapatkan dan dikumpulkan akan menjadi 

informasi berguna dalam upaya meningkatkan dan memajukan Esport di Kabupaten 

pandeglang menjadi lebih baik. Sample dalam peneitian ini sebanyak 20 orang terdiri 

dari 10 orang dari 5 EO (event organizer) esport dan 10 orang dari player dan manager 

team. Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif dengan metode survey 

wawancara (forum group discussion). Hasil dari penelitan ini adalah (1) pentingnya 

sosialisasi dari dari para pihak individu, kelompok, ataupun komunitas esport dalam 

mengenalkan esport kepada masyarakat luas dalam upaya meningkatkan perkembangan 

esport di kabupaten pandeglang (2) Pengadaan turnament dengan skala besar membantu 

perkembangan (sosialisasi/pengenalan) esport dikabupaten pandeglang dan membantu 

pemain untuk miningkatkan kompetensi baik keterampilan maupun mental bermain. (3) 

pengelolaan/ managerial team memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan 

perkembangan pemain (4) dukungan pemerintah sangat penting dengan menyiapkan 

jenjang karir yang lebih baik untuk pemain, team dan EO dalam upaya memajukan 

perkembangan esport di kabupaten pandeglang. 

Kata kunci : E-Sport, Perkembangan Esport, Management Esport. 
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Pendahuluan 

The sports industry has a new 

competitor: Esports, which includes a 

diverse and ever-changing landscape of 

competitive video games, has become a 

fast-growing alternative to traditional 

sports (Ridenhour 2020). Esports 

berkembang menjadi sebuah industri 

hiburan yang semakin digemari 

masyarakat. Hampir setiap negara 

diberbagai belahan dunia, termasuk 

Indonesia melangsungkan event 

olahraga kompetitif berbasis video game 

ini. Sekarang ini esports bukan hanya 

untuk hiburan semata namun telah 

menjadi industri yang sangat besar. 

Esports tidak diragukan lagi merupakan 

salah satu fenomena paling populer di 

seluruh dunia, para remaja tampak lebih 

tertarik pada Esport dibandingan 

olahraga tradisional pada umumnya 

(Kocada 2020). 

Begitu pesatnya industri Esport 

banyak berbagai negara kini sudah 

mulai mengakui pemain eSport 

profesional sebagai atlet olahraga. 

bahkan di Amerika Serikat gamer 

profesional sekarang dapat memperoleh 

visa P-1, yaitu visa untuk atlet yang 

diakui secara internasional. Meskipun 

Esports bukanlah aktivitas fisik yang 

“jelas” seperti kebanyakan olahraga 

tradisional, nyatanya Esport cocok 

dengan semua kriteria olahraga yang 

ditetapkan oleh standar internasional. 

Siapapun dapat berpartisipasi dalam 

Esports, tetapi mereka yang benar-benar 

berbakat dengan bakat luar biasa dan 

komitmen untuk bekerja keras adalah 

mereka yang berprestasi (Anyang- 

kaakyire 2020). E-Sports seem not only 

to be about playing computer games, 

but can also serve as a means of 

satisfying the need to belong (Martonc 

2021). Esport e-Sports bukan hanya 

tentang bermain game, Mereka 

melakukan itu dalam upaya 

menciptakan hubungan persahabatan 

melalui keanggotaan dalam permainan. 

Esport 

Istilah Electronic sport 

(eSport) pertama kali dicetuskan oleh 

Online Gamers Association (OGA) 

pada tahun 1999 (Hutchins 2008). 

Esport didefinisikan sebagai kegiatan 

olahraga di mana orang 

mengembangkan dan melatih 

kemampuan mental atau fisik dalam 

penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi (Wagner 2014). eSports 

didefinisikan sebegai bentuk olahraga 

di mana aspek utama olahraga 

difasilitasi oleh sistem elektronik, e-

Sports "as a form of sports where the 

primary aspects of the sport are 

facilitated by electronic systems; the 

input of players and teams as well as 

the output of the eSports system are 

mediated by human- computer 

interfaces" (Hallmann and Giel 2022). 

Esport memiliki arti umum yaitu suatu 

kegiatan adu ketangkasan antar 

individu atau kelompok yang tidak 

terbatas hanya pada kegiatan fisik dan 

dilakukan dengan menggunakan alat 

yang menjalankan fungsinya secara 

elektronik (Satria 2017). 

Esports terdiri dari berbagai 

permainan yang menarik bagi 

berbagai macam kalangan, permainan 

yang dimainkan biasanya bersifat 

legal secara hukum (Anyang-kaakyire 

2020), dengan rentang usia rata-rata 

pemain 

berusia antara lima belas (15) sampai 

dua puluh lima (25) tahun (Martonc 

2021). Istilah e-Sports sendiri sering 
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diganti dengan istilah lain seperti: 

progaming, ESport, cybersports, cyber 

athletics atau competitive gaming 

(Martonc 2021). Video game yang 

digunakan untuk kegiatan esport non 

fisik memerlukan perangkat elektronik 

yang dapat mengakomodasi 

ketangkasan non fisik pemain salah 

satunya seperti komputer (Empati, 

Nirwanda, and Ediati 2016). 

Perkembangan Esport dunia 

Istilah "Olahraga elektronik" 

atau "eSports" berasal dari akhir tahun 

sembilan puluhan. Salah satu sumber 

terpercaya paling awal yang 

menggunakan istilah “eSports” adalah 

siaran pers 1999 tentang peluncuran 

Online Gamers Association (OGA) 

(Wagner 2014). Esport secara bertahap 

menjadi sangat populer dilihat dari 

peningkatan yang signifikan secara 

global terutama pada 2015 - 2019 

(Roland Li 2016). Peningkatan dilihat 

dari jumlah orang yang mengetahui 

eSport di seluruh dunia sebanyak 763 

jutaan orang (Anyang-kaakyire 2020). 

Dilihat dari data peningkatan jumlah 

penonton, pada tahun 2019 terdapat 

sekitar 454 juta penonton dan 

diperkirakan akan terus meningkat 

sebesar 646 juta penonton pada tahun 

2023 (Businessinsider 2019). ESport 

mampu menciptakan komunitas dengan 

anggota resmi lebih dari 320 juta orang 

dan berhasil dipertimbangkan dalam 

Pertandingan          Olimpiade        2024 

(Difrancisco-donoghue and Balentine 

2018).   Kejuaraan   dunia   esport  pada 

tahun 2017 memiliki 106 juta 

penonton dan Organisasi Esport 

menghasilkan lebih dari 400 juta dolar 

AS (Ridenhour 2020) 

Karena peningkatan partisipasi 

dan pendapatan keseluruhan yang 

dihasilkannya, eSport akan menjadi 

resmi masuk dalam Asian Games 

2022 yang akan diselenggarakan di 

Hangzhou, China (BBC 2018). Itu 

sebabnya di negara-negara seperti 

Taiwan, esport sudah secara resmi 

diakui sebagai olahraga reguler karena 

besarnya pendapatan

 yang dihasilkannya 

(Anyang-kaakyire 2020). 

Perkembangan Esport Indonesia 

Perkembangan internet 

menjadi salah satu bagian yang 

penting bagi perkembangan esport di 

indonesia. Penggunaan internet mulai 

marak di Indonesia pada 1995, ketika 

IndoNet muncul sebagai Internet 

Service Provider

 komersial

 pertama. Keberadaan 

komputer yang dilengkapi dengan 

jaringan internet membuat game 

online di Indonesia mulai marak dan 

dari sini, perkembangan internet 

berlanjut ke arah komersial dengan 

bermunculannya warung internet 

(warnet). Alhasil, semakin banyak 

pula orang yang bisa bermain game 

online. Dan bisa jadi, game yang 

dimainkan itu termasuk kategori 

eSports (Kurniawan 2019). 

Pada tahun 2014 gaming 

menjadi cabang olahraga resmi di 

Indonesia ditandai dengan berdirinya 

sebuah organisasi bernama Indonesia 

eSport Associatin (IeSPA) (Fauzi 

2018). Electronic sport (eSport) 

masuk sebagai salah satu cabang 

olahraga (cabor) yang 

dipertandingkan. Di Asian Games 

tahun 2018 di Indonesia, eSport 

mempertandingkan enam macam 

lomba, yakni League of Legends, Pro 

Evolution Soccer, Arena of Valor, 
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Starcraft II, Hearthstone, dan Clash 

Royale (Kurniawan 2019). Pada salah 

satu game populer dunia yaitu Mobile 

Legend: Bang-Bang, Indonesia sendiri 

menyumbang 29,4% pemain aktif, 

yaitu sekitar 50 juta orang bermain 

setiap bulannya dari total 170 juta 

pemain aktif diseluruh dunia (Fauzi 

2018). 

Metode 

Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Metode penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata atau 

lisan dari orang-orang dan  perilaku 

yang dapat diamati dan berusaha 

mengungkap berbagai keunikan yang 

terdapat dalam individu, kelompok, 

masyarakat, dan/atau organisasi dalam 

kehidupan sehari-hari secara 

menyeluruh dan rinci (Sandu Siyoto 

2015). 

Teknik & Sample 

Menggunakan teknik 

wawancara, pelaksanaan pengambilan 

data bekerjasama dengan PBESI 

(Pengurus Besar Electronic Sport 

Indonesia) Kabupaten Pandeglang 

dibawah naungan KONI kabupaten 

Pandeglang dengan mengadakan FGD 

(Forum Group Discussion) dengan 

Sample sebanyak 20 orang terdiri dari 

10 orang dari 5 EO (event organizer) 

esport dan 10 orang dari player dan 

manager team. Pengambilan data 

menggunakan wawancara terpimpin, 

dalam wawancara ini pertanyaan 

diajukan menurut daftar pertanyaan 

yang telah disusun. Lalu pewawancara 

bertugas mengumpul informasi dari 

sample/responden dan mencatat semua 

informasi yang dibutuhkan dengan 

benar. Daftar pertanyaan : 
 

Pertanyaan untuk Event Organizer 

1. Bagaimana pendapat anda terkait 

perkembangan esport di kabupaten 

pandeglang dari tahun ke tahun ? 

2. Apa saja kendala/hambatan selama 

mengadakan event/ turnament ? 

3. Bagainmana pandangan 

masyarakat terhadap pelaku esport 

4.  Bagaimana  dampak   Covid 

terhadap perkembangan Esport ? 

(khususnya dipenyelanggaraan 

turnament ) 

5. Saran, masukan dan solusi untuk 

kemajuan esport Kab. Pandeglang 

 

 

Pertanyaan untuk Team & Player 

1. Bagaimana pendapat anda terkait 

perkembangan esport di kabupaten 

pandeglang dari tahun ke tahun ? 

2.   Bagaimana sistem pengelolaan 

player oleh  team/management 

esport ? 

3.   Seperti apa hambatan/kendala 

dalam pengelolaan management 

Espot ? 

4. Seperti apa pandangan masyarakat 

dan orang   tua terhadap player 

esport ? 

5. Saran, masukan dan solusi untuk 

kemajuan esport Kab. Pandeglang 

Hasil 

a) Pipa Persil (team Esport) 

mengungkapkan mengingat 

antusiasme masyarakat pandeglang 

sangat besar terhadap Esport maka 

perlunya KONI dan PBESI sebagai 

wadah mengadakan liga atau 

turnament yang bekelanjutan. 

b) Pandeglang Eksis (Media dan EO 

Esport) 

Event event hanya terselenggara 

dipusat kota saja karena 

keterbatasan jarak pemain-pemain 

yang tidak berada disekitaran pusat 
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kota tidak bisa mengikuti turnament 

tersebut, perlunya pemerataan 

penyelengaraan event-event esport 

keberbagai daerah khususnya 

daerah yang jauh dari pusat kota, 

hal tersebut sekaligus upaya untuk 

mensosialisasikan esport keseluruh 

kabupaten pandeglang, kamipun 

dari pihak media akan terus 

membantu untuk mensosialisasikan 

esport. 

c) KS Esport (Pemain dan Team 

Esport) 

Perlunya Mengadakan event-event 

yang berjenjang mulai dari daerah 

hingga  nasional  dan malakukan 

pemilihan/penyeleksian 

atlet/pemain yang berprestasi 

diberbagai daerah lalu menyiapkan 

pelatihan-pelatihan   untuk 

meningkatkan kualitas atlet/pemain 

agar mampu  mengikuti  dan 

bersaing event-event dengan level 

yang lebih tinggi. 

d) Diverso Esport (Management Team 

Esport) 
Esport masih dianggap hal yang 

negative di mata masyarakat 

terutama orang tua, solusi agar 

diakui adalah dengan cara 

mengadakan tournament 

sebanyak mungkin, lalu 

penghargaan - penghargaan yang 

didapat oleh player/pemain bisa di 

banggakan kepada orang tua 

mereka dan menjadi bukti bahwa 

di esport itu bisa menghasilkan. 

e) LOL ID, 3Line Arc (Pemain dan 

Team Esport) 

Pendekatan secara langsung 

terhadap orang tua memiliki 

stigma negative terhadap esport 

itu sendiri, karna kita sebagai 

player tidak bisa memberikan 

pemahaman secara langsung 

terhadap orang tua kita sediri, 

karna sangat sulit sekali, orangtua 

hanya memandang perkerjaan itu 

hanya di kantor saja, menurut 

sayastigma ini perlu di ubah 

terlebih dahulu secara langsung. 

f) Diverso Esport (Management 

Team Esport) 

Management kami mendidik dari 

awal, terbukti dari team A kami 

itu saya bentuk dari 6 bulan yang 

lalu dan terbukti sekarang, karna 

menurut saya mendidik dari awal 

dalam upaya untuk membangun 

kemistri yang baik dan 

kekompakan yang kuat, dan di 

dalam management team kami 

ada sistem kontrak jadi semua 

biaya di tanggung oleh team pusat 

kami. Saya menyarankan untuk 

team luar karna team luar 

mempunyai link yang sangat luas, 

ini saran saya untuk para team di 

sini, jika membangun dari awal 

menurut saya sangant cukup sulit. 

Kesimpulan & Rekomendasi 

1) Pentingnya sosialisasi dari dari para 

pihak individu, kelompok, ataupun 

komunitas esport dalam 

mengenalkan esport kepada 

masyarakat luas dalam upaya 

meningkatkan  perkembangan 

esport di kabupaten pandeglang 

2) Pengadaan turnament dengan skala 

besar dan berjengjang membantu 

perkembangan 

(sosialisasi/pengenalan)  esport 

dikabupaten pandeglang     dan 

membantu pemain   untuk 

miningkatkan  kompetensi    baik 

keterampilan  maupun mental 

bermain. 

3) Pengelolaan/ managerial team 

memiliki peran yang sangat penting 

dalam meningkatkan 

perkembangan pemain 
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4) Bantuan dukungan Sponsorship/ 

pendanaan agar pemain/atlet, team 

(management) dan event organizer 

mampu bertahan dan bersaing. 

5) Dukungan pemerintah daerah 

sangat penting dengan menyiapkan 

jenjang karir yang lebih baik untuk 

pemain, team dan EO dalam upaya 

memajukan perkembangan esport di 

kabupaten pandeglang. 
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Abstrak 

Pelaksanaan prinsip koperasi yang kedua adalah pengelolaan dilakukan  

secara demokratis adalah sangat penting sekali yaitu pada penyelenggaraan rapat 

anggota. Oleh sebab itu hal tersebut merupakan hal yang harus dilaksanakan bagi 

koperasi untuk mengetahui apakah koperasi tersebut masih aktif dalam 

penyelenggaraan organisasi, manajemen, dan usahanya. Karena dengan adanya 

Laporan Pertangung jawaban dari Pengurus dan Pengawas, minimum sudah dapat 

dikatakan adanya refleksi terjadinya aktivitas koperasi. Kemudian bahwa pada tahun 

2020 pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan/RAT di Provinsi Banten baru 

terselenggara sekitar 24,21%, hal ini sangat memprihatinkan. 

Untuk mengetahui hal tersebut, maka dalam tulisan ini dibahas tentang 

peraturan yang menaungi pelaksanaan RAT koperasi, dan juga telaah singkat tentang 

peran Pemerintah Daerah dalam hal ini. Kemudian di dalam pembahasan dikupas 

juga tentang pentingnya partisipasi anggota yang merupakan bagian tak terpisahkan 

dengan kehidupan RAT. Selanjutnya pada akhir tulisan adanya solusi tentang apa 

yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten. 

 

Kata kunci : Rapat Anggota, Kinerja, dan peran Pemerintah 

PENDAHULUAN. 

 

Koperasi merupakan salah satu 

kekuatan ekonomi yang tumbuh di 

kalangan masyarakat sebagai 

pendorong tumbuhnya perekonomian 

nasional dan penggerak utama yang 

diharapkan dapat menjadi soko guru 

dalam perkembangan ekonomi di 

Negara Indonesia (Kamaralsyah, 

dkk,1987). Oleh sebab itu sebelum 

lebih jauh dijelaskan terlebih dahulu 

pengertian koperasi, yaitu menurut 

International Cooperative Alliance 

adalah A cooperative is an autonomous 

association of persons united 

voluntarily to meet their common 

economic, social, and cultural needs 

and aspirations through a jointly-

owned and democratically-controlled 

enterprise. Sedangkan menurut bapak 

Koperasi Indonesia Mohammad Hatta 

dalam Kompas.com, mengatakan 

koperasi adalah usaha bersama untuk 

memperbaiki nasib penghidupan 

ekonomi berdasarkan semangat tolong 

menolong "seorang untuk semua dan 

semua untuk seorang". Kemudian 

apabila dihubungkan dengan 

pengertian koperasi menurut undang-

undang 25 tahun 1992 tentang 

perkoperasian pasal 1ayat 1, Koperasi 

adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang-seorang atau 

badan hukum Koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip Koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 

atas asas kekeluargaan UU 25 tahun 

1992 tentang Perkoperasian, (2005). 

 

Jadi disini koperasi sebagai 

badan hukum, tentunya bentuknya 

perusahaan, maka koperasi selalu 

memiliki kaidah dalam menentukan 

tujuan, dimana tujuan penyelenggaraan 

usaha itu pasti akan di-bicarakan/di-
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rembuk/musyawarah bersama, kalau di 

perusahaan non koperasi forum 

rebuk/rapat bersama itu melalui Rapat 

Umum Pemegang saham, namun kalau 

di koperasi adalah melalui rapat 

anggota kopeasi. Rapat Anggota itu 

dalam kaidak di koperasi merupakan 

pelaksanaan dari Prinsip Koperasi 

yang kedua yaitu “Pengelolaan 

dilakukan secara demokratis” 

Oleh sebab itu sebelum 

meningkat dalam pembahasan lebih 

lanjut perlu di artikan terlebih dahulu 

apakah Rapat Anggota itu. Untuk itu 

pengetian rapat anggota yang 

tercantum pada Permenkop dan Ukm 

no 19 tahun 2015 tentang Rapat 

anggota pada pasal 1 ayat 4. Rapat 

Anggota adalah rapat yang 

diselenggarakan oleh pengurus dan 

dihadiri oleh anggota, pengurus dan 

pengawas. Dan bahwasanya 

penyelenggaraan rapat anggota 

dilaksanakan untuk meminta 

pertanggung jawaban pengurus dan 

pengawas yang diadakan paling sedikit 

1 (satu) kali dalam setahun dan 

dilaksanakan paling lambat dalam 

jangka waktu 6 (enam) bulan setelah 

tutup buku, dan selain pertanggung 

jawaban yang sudah dilaksankan maka 

anggota koperasi juga membuat 

rencana kerja dan rencana 

pendapatan belanja koperasi untuk 

tahun berikutnya, momentum tersebut 

dikenal dengan sebutan Rapat Anggota 

Tahunan (RAT). Hal tersebut 

dilaksanakan mengacu pada UU 

Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 dan 

dipertegas oleh Peraturan Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah No. 19 Tahun 2015 serta 

dalam Anggaran Dasar setiap 

koperasi., Rapat Anggota merupakan 

pemegang kekuasaan tertinggi didalam 

pengambilan keputusan di Koperasi, 

sebagai pelaksanaan prinsip 

demokrasi, transparansi dan 

akuntabilitas dalam tata kelola 

koperasi. Pelaksanaan RAT merupakan 

kewajiban pengurus koperasi sebagai 

pelaksana Undang-Undang dan 

Anggaran Dasar Koperasi. 

Pelaksanaan RAT dengan tepat waktu 

merupakan amanat dari anggota 

kepada pengurus sebagai pengelola 

koperasi, karena apabila tidak 

melaksanakan penyelenggaraan rapat 

anggota itu bagi Pengurus dan 

anggotanya berarti bertindak 

melalaikan kewajiban dalam 

penyelenggraraan prinsip koperasi 

yang kedua, yaitu Pengejawantahan 

prinsip koperasi yaitu pengelolaan 

dilakukan secara demokratis adalah 

pada penyelenggaraan rapat anggota. 

Apabila melihat terhadap Prinsip 

demokrasi hal tersebut sebenarnya 

menunjukkan bahwa pengelolaan 

Koperasi dilakukan atas kehendak dan 

keputusan para anggota atau pemilik 

koperasi. Para anggota itulah yang 

pemegang dan pelaksana kekuasaan 

tertinggi dalam Koperasi, sehingga 

anggota dalam koperasi dapat 

dikatakan sebagai pengawas 

operasional pelaksanaan manajemen 

dikoperasi tersebut. Selain itu fungsi 

anggota sebagai pemilik juga 

dikatakan pengguna jasa  atau 

konsumen dari Koperasi mereka, dan 

itulah yang disebut bahwa anggota 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

Koperasi. Mengingat anggota koperasi 

tersebut berstatus menjadi pengawas, 

pemilik, dan pengguna, maka anggota 

koperasi wajib hukumnya mempunyai 

konsekuensi logis bahwa seseorang 

menjadi anggota Koperasi, mereka ini 

juga mempunyai kewajiban yang harus 

dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan 

yang ada dalam Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga serta 

keputusan yang telah disepakati dalam 

Rapat Anggota. Mengingat anggota 

adalah pemilik dan pengguna jasa 

sangat berkepentingan dalam usaha 

yang dijalankan oleh Koperasi, maka 

partisipasi anggota tidak dapat 

ditawarlagi karena untuk 

mengembangkan usaha Koperasi. Hal 

itu sejalan pula dengan hak anggota 
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untuk memanfaatkan dan mendapat 

pelayanan dari Koperasinya. Anggota 

merupakan faktor penentu dalam 

kehidupan Koperasi, oleh karena itu 

penting bagi anggota untuk 

mengembangkan dan memelihara 

kebersamaan. 

Dari uraian di atas tersebut akan 

timbul pertanyaan, bagaimanakah 

anggota koperasi menyelenggarakan 

partisipasi dalam mengembangkan 

organisasi, manajemen dan usaha 

koperasinya. Yang penting mereka 

(anggota) bersama Pengurus dan 

Pengawas koperasi harus aktif dalam 

segala bidang, termasuk dalam bentuk 

pengembangan organisasi yaitu 

penyelenggaraan rapat anggota 

tahunan.  Oleh sebab itu di bawah ini 

disajikan data koperasi aktif yang pada 

tahun 2020 yang belum dan telah 

menyelenggarakan rapat anggota tahun 

(tahun buku 2019) dimana dari jumlah 

4,047 koperasi di Provinsi Banten, 

yang telah melaksanakan RAT hanya 

950 koperasi atau menunjukkan 

24,21%. 

Dari data di atas ternyata 

partisipasi anggota dalam pelaksanaan 

Prinsip Koperasi yang kedua yaitu 

Rapat Anggota di Provinsi Banten 

hanya sejumlah 24,21%. Kemudian 

dari pada itu dengan melihat data 

tersebut, di wilayah Provinsi Banten, 

ternyata koperasi yang 

menyelenggarakan Rapat anggota 

Tahunan hanya mencapai angka 

tersebut di atas, oleh karena itu timbul 

pertanyaan yang perlu kita pikirkan 

bersama bagaimana mengatasi kondisi 

seperti itu. Mengingat bahwa roh 

koperasi yang dituliskan di prinsip 

koperasi yaitu pengelolaan dilakukan 

secara demokratis. Maka perlu terlebih 

dahulu dicari permasalahan mengapa 

banyak gerakan koperasi yang tidak 

menyelenggarakan rapat anggota. Dan 

bagaimana Caranya agar koperasi 

bersedia memenuhi kewajibannya 

melaksanakan rapat anggota. 

 

 

 

KERANGKA BERPIKIR 

Tentunya para Gerakan Koperasi 

melaksanakan usahanya akan selalu 

melihat kepada peraturan yang berlaku 

yaitu dengan mengupas peraturan UU 

25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 

maka akan sedikit mengerti bahwa 

dalam prinsip koperasi yaitu prinsip 

demokrasi yang menunjukkan bahwa 

pengelolaan Koperasi dilakukan atas 

kehendak dan keputusan para anggota. 

Dan para anggota itulah yang 

memegang dan melaksanakan tertinggi 

dalam Koperasi. Hal ini dipertegas 

dalam penjelasan pada Permenkop dan 

Ukm no 19 tahun 2015 pada pasal 4 

ayat (1) Rapat Anggota merupakan 

pemegang kekuasaan tertinggi 

didalam pengambilan keputusan di 

koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip 

demokrasi, transparansi dan 

akuntabilitas dalam tata kelola 

koperasi; ayat (2) Rapat Anggota 

wajib dilaksanakan koperasi paling 

sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun 

buku, khususnya untuk meminta 

keterangan dan pertanggungjawaban 

Pengurus dan Pengawas dalam 

melaksanakan tugasnya; ayat (3) 

Dalam Rapat Anggota koperasi primer 

harus dihadiri anggota yang tercatat 

dalam daftar anggota dan setiap 

anggota mempunyai satu hak suara 

serta kehadirannya tidak dapat 

diwakilkan. Jadi disini sebenarnya 

sudah jelas siapa yang 

menyelenggarakan siapa yang 

mengikutinya dan parameter 

keberhasilan penyelenggaraan rapat 

anggota tersebut. Kalau di lihat dalam 

Tabel.1 dimana koperasi yang 

bersertifikan Nomer Induk 

koperasi/NIK itu hanya 980 koperasi, 

sebenarnya hal ini digunakan untuk 

memonitor koperasi mengadakan RAT 

atau tidak. Sehingga Pemerintah dapat 

memantau apakah koperasi itu 

melaksanakan Prinsip Koperasi yang 

kedua atau tidak. 
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Mba Okechukwu Agwu1 & 

Tonye Ogiriki, (2014) There is a large 

and growing body of literature that 

shows a positive linkage between 

human resource development and 

organizational performance. The 

emphasis on human resources in 

organizations reflects the view that 

market value depends less on tangible 

resources, but rather on intangible 

ones, particularly human resources 

(Stiles &  Kulvisaechana, 2005). 

Recruiting and retaining the best 

employees, however, is only part of the 

human resources development 

framework. Organizations also has to 

leverage the skills and capabilities of 

its employees by encouraging 

individuals learning and creating a 

supportive environment in which 

knowledge can be created, shared and 

applied to achieve corporate goals of 

the organization. Berarti disini kinerja 

baik para anggota, pengurus, dan 

pengawas harus ditingkatkan, 

bagaimana apabila mereka itu tidak 

tahu, maka peranan Pemerintah sangat 

penting dalam pengembangan Gerakan 

Koperasi tersebut sesuai dengan UU 

23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah. 

Cosmin Octavian, (2012), 

menyatakan A concept is itself an 

abstraction of observable or 

measurable facts; certain concepts are 

at a high level of abstraction, and their 

explanation is achieved through other 

concepts, so they are called 

constructions. Kemudian dilanjutkan 

dengan mengatakan Moreover, 

performance is difficult to define, but it 

can have at least three meanings or 

connotations: (1) a successful outcome 

of an action or the action itself; (2) 

performance shows the ability to move, 

thanks to the constant efforts; (3) he 

word performance is the carrier of an 

ideology of progress, effort, always 

make better. 

Adapun berdasarkan Inpres 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Waluyo, (2007) dijelaskan 

bahwa indikator dari kinerja adalah 

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian 

sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan, dengan memperhitungkan 

indikator masukan (input), keluaran 

(output), hasil (outcomes), manfaat 

(benefit), dan dampak (impacts). 

Oleh sebab itu kinerja organisasi 

dan usaha haruslah ditelaah dengan 

jelas, dan apabila dilihat hal ini sudah 

diatur dalam UU 25/1992 yang tertulis 

di pasal 23, yaitu Rapat Anggota 

menetapkan : 

a. Anggaran Dasar; 

b. Kebijaksanaan umum di bidang 

organisasi, manajemen, dan usaha 

Koperasi; 

c. Pemilihan, pengangkatan, 

pemberhentian Pengurus dan 

Pengawas; 

d. Rencana kerja, rencana 

anggaran pendapatan dan 

belanja Koperasi, serta 

pengesahan laporankeuangan; 

e. pengesahan pertanggungjawaban 

Pengurus dalam pelaksanaan 

tugasnya; 

f. pembagian sisa hasil usaha; 

g. penggabungan, peleburan, 

pembagian, dan pembubaran 

Koperasi. 

 

Apabila dilihat huruf (b) di atas, 

tertera sangat jelas bahwa rapat 

anggota menegakkan kebijakan umum 

di bidang organisasi, manajemen, dan 

usaha Koperasi, disini jelas, lalu 

forumnya dimana? Maka akan kembali 

uraian di atas yaitu pasal 4 ayat (1) UU 
no 25/1992. Kemudian ada pertanyaan 

lanjutan, yaitu siapa yang diberi 

otoritas oleh Rapat Anggota dalam 

melaksanakan Rapat Anggota? 

Tentunya karena rapat anggota perlu 

menunjuk otoritas yang dianggap dapat 

melaksanakan jalannya organisasi, 

manajemen, dan usaha, maka 

dipilihlah dan diangkatlah  Pengurus 
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sebagai pelaksana. Pengurus dipilih 

dari dan oleh anggota Koperasi dalam 

Rapat Anggota, dan merupakan 

pemegang kuasa Rapat Anggota. 

Sedangkan untuk mengawasi 

kinerja pengurus maka dipilihlah 

Pengawas koperasi yang melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pengelolaan 

Koperasi. Jadi baik Pengurus dan 

Pengawas mempunyai  tanggung 

jawab dalam menjalankan system 

manajemen di koperasi yang 

dilaksanakan pada forum Rapat 

Anggota. Oleh sebab itu Rapat 

Anggota merupakan forum penting 

dalam melihat, mendata, menganalisis 

dari penyelenggaraan laporan 

manajemen di koperasi tersebut yang 

dilakukan oleh Pengurus Koperasi dan 

juga Pengawas Koperasi. 

 

PERANAN PEMERINTAH . 

 

Proses dan prosedur apa yang 

harus di jalankan oleh Pemerintah 

(Pusat dan Provinsi/DI serta 

Kabupaten/Kota) agar RAT tersebut 

dapat dilaksanakan tentunya perlu 

dipikirkan dengan terkoordinasi, kalau 

hanya melalui rapat koordinasi 

Pemerintah Pusat dan Daerah saja 

tidak akan tuntas, biarpun dasar hukum 

dari penyelenggaraan ini sangat jelas 

dan kuat. Marilah secara jernih melihat 

peraturan yang ada terlebih dahulu, 

karena kemungkinan besar para 

Pejabat tidak tahu apa  yang harus 

dikerjakan, atau tahu hal tersebut 

namun tidak mempunyai anggaran 

yang cukup untuk melakukannya, atau 

malahan acuh saja. Ada lagi tambahan 
bahwa kemungkinan Pemerintah 

kemungkinan di Satuan Kerja 

Perangkat Daerah/SKPD yang 

menangani pengembangan koperasi 

hanya mempunyai staf terbatas, 

sehingga mereka tidak tertangani. 

Namun kami percaya bahwa para 

Pejabat akan mensikapi Para koperasi 

yang tidak melakukan RAT tersebut 

dengan kenerja yang terukur dan 

akuntabel. 

 

Oleh sebab itu pertama kali yang 

harus dilihat peranan pemerintah 

dalam meningkatkan kinerja koperasi 

sudah tertuang di dalam UU 25 tahun 

1992 yaitu di pasal 60 ayat (2) 

Pemerintah memberikan bimbingan, 

kemudahan,  dan  perlindungan 

kepada Koperasi. Dan di dalam 

penjelasan dituliskan Penumbuhan, 

pengembangan, dan pemasyarakatan 

Koperasi merupakan upaya yang 

dilakukan oleh Pemerintah agar 

masyarakat luas memahami gagasan 

Koperasi sehingga dengan penuh 

kesadaran mendirikan dan 

memanfaatkan Koperasi guna 

memenuhi kepentingan ekonomi dan 

sosialnya. Pemberian bimbingan, 

kemudahan, dan perlindungan oleh 

Pemerintah merupakan upaya 

pengembangan Koperasi yang 

dilaksanakan melalui penetapan 

kebijaksanaan, penyediaan 

fasilitas,dan konsultansi yang 

diperlulkan agar Koperasi mampu 

melaksanakan fungsi dan pernannya 

serta dapat mencapai tujuannya. 

Dengan demikian menjadi kewajiban 

dari seluruh aparatur Pemerintah,baik 

di pusat maupun di daerah untuk 

melakukan upaya dalam mendorong 

pertumbuhan, perkembangan, dan 

pemasyarakatan Koperasi. Sedangkan 

di dalam UU no 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, pada Pasal 12 ayat 

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang 

tidak berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar meliputi huruf (k). koperasi, 

usaha kecil, dan menengah; adapun 

pengertiannya adalah Urusan 

Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 

Pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh Daerah sesuai 

dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

Selanjutnya dalam lampiran Q angka 6 

disebutkan dalam Sub Urusan 

Pemberdayaan danPerlindungan 

Koperasi, dibagi ke dalam: 
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a) Pemerintah Pusat melakukan 

Pemberdayaan dan 

perlindungan koperasi yang 

keanggotaannya lintas Daerah 

provinsi. 

b) Pemerintah Provinsi dan Daerah 

Istimewa melakukan 

Pemberdayaan dan 

perlindungan koperasi yang 

keanggotaannya lintas Daerah 

kabupaten/kota dalam 1 (satu) 

Daerah provinsi. 

c) Pemerintah Kabupaten/Kota 

melakukan Pemberdayaan dan 

perlindungan koperasi yang 

keanggotaannya dalam Daerah 

kabupaten/kota. 

 

Sehingga dengan pembagian ini 

sudah jelas bahwa apa yang harus 

dilakukan Pusat, Provinsi/DI, dan 

Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu 

seharusnya baik Pusat, Provinsi/DI, 

dan Kabupaten/Kota sudah tahu apa 

yang harus dikerjakan untuk 

pembinaan/pemberdayaan koperasi 

agar melakukan rapat anggota tahunan. 

Kalau mereka ini tidak melakukan 

kerjaannya misalkan di daerah tersebut 

tidak ada nomenklatur jabatan tentang 

pembinaan rapat anggota (dalam 

uraian jabatannya) maka dapat 

dianggap mereka ini lalai dalam 

menjalankan amanat UU 25/1992 

tentang Perkoperasian dan UU 

23/2014 tentang Pemerintah Daerah. 

 

METODOLI PENULISAN 

a) Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang digunakan dengan 

kualitatif dan menurut C.R. 
Kothari, (2004) mengatakan 

Qualitative approach to research 

is concerned with subjective 

assessment of attitudes, opinions 

and behaviour. Research in such a 

situation is 

a function of researcher’s insights 

and impressions. Such an approach 

to research generates results either 

in non-quantitative form or in the 

form which are not subjected to 

rigorous quantitative analysis. 

Generally, the techniques of focus 

group interviews, projective 

techniques and depth interviews are 

used. All these are explained at 

length in chapters that follow. 

Dengan menggunakan data-data 

dari berbagai referensi baik primer 

maupun sekunder. Data-data tersebut 

dikumpulkan dengan teknik 

dokumentasi, yaitu dengan jalan 

membaca (text reading), mengkaji, 

mempelajari, dan mencatat literatur 

yang ada kaitannya dengan masalah 

yang dibahas dalam tulisan ini. 

 

b) Sumber Data 

1) Sumber Primer, yaitu : 

i. Undang-Undang 25 tahun 1992 

tentang Perkoperasian dan 

Peraturan Pelaksanaannya 

ii. Undang Undang 23 tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah 

2) Sumber Sekunder, antara lain : 

i. Database online milik Kemenkop dan 

UKM 

ii. Buku yang ada kaitannya dengan 

penulisan 

iii. Jurnal Perkoperasian yang sesuai 

dengan penulisan 

Laporan-Laporan 

 

c) Teknik Pengumpulan Data 

Maka dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Mengumpulkan data-data yang 

ada baik melalui buku-buku, 

dokumen, jurnal umum dan 

internet (web). 

2) Menganalisis data-data tersebut 

sehingga peneliti bisa 

menyimpulkan tentang masalah 

yang dikaji. 

 

d) Analisis Data dapat digunakan 

pendapat C.R. Kothari, (2004) yaitu : 

Bagaimana cara mengembangkan 

hipotesis kerja? Jawabannya adalah dengan 
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menggunakan yang berikut ini pendekatan: 

1) Diskusi dengan kolega dan ahli 

tentang masalah, asal-usulnya 

dan tujuan dalam mencari solusi; 

2) Pemeriksaan data dan catatan, 

jika tersedia, mengenai masalah 

untuk kemungkinan tren, 

kekhasan dan petunjuk lainnya; 

3) Review studi serupa di daerah atau 

studi tentang masalah yang sama; 

dan 

4) Investigasi pribadi eksplorasi 

yang melibatkan wawancara 

lapangan asli pada skala terbatas 

dengan pihak yang 

berkepentingan dan individu 

dengan pandangan untuk 

mengamankan wawasan yang 

lebih besar ke dalam aspek 

praktis dari masalah. 

TEMUAN LAPANGAN. 

 

Dari jumlah 4,047 koperasi 

seluruh wilayah Provinsi Banten, 

yang menyelenggarakan RAT hanya 

sejumlah 980 Koperasi atau setara 

24,21%, hal ini dapat dijelaskan 

dengan beberapa pendapat baik dari 

penelitian akademik dari beberapa 

penulis, mengapa demikian terjadi. 

Karena pendapat yang dikemukakan 

oleh para peneliti dalam 

penelitiannya tersebut cukup 

menerangkan bahwa ada 

kecenderungan bahwa 

penyelenggaraan Rapat Anggota 

tersebut cenderung menurun. 

Penurunan itu dapat dilakukan oleh 

Pengurusnya sendiri ataupun juga 

oleh para anggotanya yang merasa 

forum tersebut tidaklah perlu 

a) Partisipasi mereka 

dalam kegiatan organisasi juga masih 

harus ditingkatkan. Apabila suatu 

koperasi mengadakan Rapat Anggota 

Tahunan (RAT), menemukan bahwa 

banyak anggotanya yang tidak 

hadir.(umum) Sehingga pendapat di 

atas dianggap belum mencerminkan 

jumlah dari koperasi yang tidak 

melakukan RAT, sebab,hal tersebut 

seperti yang dari laporan penelitian 

dilapangan seperti : 

 

a) Tidak serius melaksanakan RAT 

karena tidak tahu fungsi dan 

gunanya RAT 

b) Tergantung terhadap Kepemimpinan 

Pengurus Koperasi. 

c) Ketergantungan dengan Pemerintah 

tidak dengan adanya Peraturan RAT 

online 

d) Pejabat Pembina Koperasi kurang 

aktif dalam melaksanaan 

Bimbingan.. 

Sebenarnya rapat anggota itu 

hanya sebagian kecil dari partisipasi 

anggota. Karena sebenarnya 

partisipasi anggota itu penting seperti 

pendapat (Ching Choo Huang, 2015) 

Members’ participation is an 

important issue to be considered in 

the cooperative sector (Birchall and 

Simmons, 2004a). A strong 

membership base is the foundationfor 

the success of a cooperative. Harun 

et al. (2012) supported this by stating 

that the new perspective of 

cooperative movement in strong 

membership contributes to the 

growth of cooperative performance. 

 

Untuk itu agar lebih jelasnya 

perlu juga dibahas tentang pengertian 

partisipasi anggota tersebut. Yang 

dikemukakan dari (Mahazril ‘Aini Ya, 

2012) Study conducted among 

cooperatives in Malaysia produced 

two main elements that reflect the 

members’ participation which firstly is 

the participation in the policy making 

process through the attendance at 

annual general meeting and secondly 

is the patronage on cooperative 

products and services offered by their 

association (Sushila, et al; 2010). 

Amini and Ramezani (2008) in 

investigating the success factors of 

Poultry Growers’ Cooperatives in Iran 

identified active member participation 

in the administration of cooperatives 

as a key factor influencing the 
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successful performance of 

cooperatives. Kemudian diperjelas lagi 

pendapat (Rusidi, 1992) partisipasi 

anggota berdasarkan statusnya dapat 

diperinci menjadi: 

a) Partisipasi anggota dalam RAT 

Rapat anggota merupakan 

kekuasaan tertinggi dimana 

dalam rapat ini semua anggota 

berhak menghadirinya. Dalam 

rapat, angggota diharapkan dapat 

terlibat langsung untuk 

menentukan perencanaan, 

pelaksanaan dan pengembangan 

koperasi ke depan. Karena pada 

dasarnya rapat anggota sebagai 

kekuasaan tertinggi dalam tata 

kehidupan koperasi sebagai 

sarana yang dapat digunakan 

untuk menentukan arah 

kebijakan yang diambil untuk 

satu periode yang akan datang. 

Semua kebijakan yang akan 

diambil oleh pengurus harus 

mengacu pada hasil rapat 

anggota. 

b) Partisipasi anggota dalam 

penanaman modal melalui 

simpanan Permodalan koperasi 

terdiri dari modal sendiri dan 

modal pinjaman. Modal sendiri 

berasal dari simpanan pokok, 

simpanan wajib, dana cadangan 

hibah. Sedangkan modal 

pinjaman berasal dari anggota, 

koperasi lainnya dan/atau 

anggota, Bank, dan lembaga-

lembaga keuangan lainnya, 

penerbitan obligasi dan surat 

utang lainnya atau sumber-

sumber lain yang sah (UU No. 

25 Tahun 1992 pasal 41). 

Menurut Sukamdiyo (1996:83) 

permodalan koperasi melalui 

simpanan antara lain : (1) 

Simpanan pokok, (2) Simpanan 

sukarela, (3) Simpanan wajib dan 

khusus, dan (4) Sisa Hasil Usaha 

dan cadangan-cadangan. 

 

c) Partisipasi anggota dalam 

memanfaatkan pelayanan yang 

disediakan koperasi Menurut 

Sukamdiyo (1996:102) salah satu 

tujuan pendidikan koperasi yaitu 

mengubah perilaku dan 

kepercayaan serta menumbuhkan 

kesadaran kepada masyarakat, 

khususnya para anggota koperasi 

tentang arti penting atau manfaat 

untuk bergabung dan 

berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan usaha dan pengambilan 

keputusan koperasi sebagai 

perbaikan terhadap kondisi sosial 

ekonomi mereka. Di sini anggota 

selain berperasn sebagai pemilik 

koperasi juga berperan sebagai 

pengguna atau pelanggan dari 

setiap kegiatan usaha koperasi. 

Untuk partisipasi anggota dalam 

menggunakan jasa koperasi 

dapat dilihat dari kesediaan 

mereka menggunakan berbagai 

macam jasa koperasi yang 

disediakan. 

Kemudian apabila koperasi 

dapat dianggap sukses dalam 

penyelenggaraan rapat anggota, 

biasanya mereka ini menempatkan 

diri bahwa rapat anggota itu sangat 

significant sebagai pendorongnya, 

pendapat ini didukung dengan tulisan 

dari : 

 

a) (Mila Karmila Suwetty, 2017) 

Nilai, Prinsip dan kepemimpinan 

koperasi secara parsial maupun 

secara simultan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap 

Kualitas Rapat Anggota Tahunan 

pada koperasi (Kab Ende). 

b) (Hanny dkk, 2017), tingkat 
partisipasi anggota digambarkan 

melalui kehadiran rapat anggota 

koperasi (kabupaten Subang). 

c) (Anak Agung Istri Agung Ratih 

Kirana, 2011) Berdasarkan hasil 

analisis, partisipasi anggota 

memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap keberhasilan 

Koperasi Wanita (kab. Giayar) 
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d) (Amilia, 2015) dalam 

penelitiannya juga menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh positif 

signifikan partisipasi anggota 

terhadap keberhasilan koperasi ( 

kab. Gianyar) 

e) (Khalisa Amalia dkk), Anggota 

yang menghadiri rapat pada 

Rapat Akhir Tahun (RAT) yang 

diadakan setiap tahunnya oleh 

koperasi bahwa anggota yang 

datang menghadiri rapat anggota 

tahunan dapat dikatakan cukup 

banyak. 

Dari hal tersebut di atas 

merupakan cerminan bahwa rapat 

anggota merupakan forum tertinggi 

dalam berinteraksi, berkomunikasi dua 

arah antara pengelola koperasi yaitu 

pengurus dan pemilik koperasi yaitu 

anggota. Sehingga dengan adanya 

rapat anggota, koperasi dapat 

menjalankan visi yang ingin dicapai 

yaitu meningkatkan taraf pendapatan 

para anggotanya. 

 

KESIMPULAN 

Dari uraian tentang penanganan 

rapat anggota tersebut dapat 

disimpulkan bahwa koperasi sebagai 

perusahaan itu dikatakan berjalan/aktif 

apabila mereka itu secara operasional 

telah menjalankan organisasinya, 

manajemennya, dan usahanya. Dengan 

kata lain adanya rapat anggota tahunan 

itu koperasi ada kegiatan yang 

terintegrasi antara organisasi, 

manajemen dan usahanya, yang 

dikemas dalam Laporan 

Pertanggungjawaban/LPJ Pengurus 

dan Pengawas pada tahun berjalan. 

Sehingga LPJ itu merupakan bukti 

terselenggaranya aktivitas koperasi. 

Oleh sebab itu Pemerintah 

sebagai regulator dan Pembinaan/ 

pemberdayaan gerakan koperasi telah 

dilakukan dengan menerbitankan 

peraturan, yang lebih pentingnya lagi 

adalah mengawasi jalannya regulasi 

yang telah dikeluarkan sekaligus 

mengevaluasi apa yang kurang 

singkron dilapangan. Dengan kata lain 

apakah operasional 

pembinaan/pemberdayaan itu telah 

berjalan dengan baik, karena ternyata 

aktivitas RAT baru mencapai 24,21%. 

Tentunya tidak kalah pentingnya 

penegakan regulasi itu dijalankan 

apabila koperasi tidak RAT beberapa 

kali dapat dibubarkan. 

 

SARAN. 

 

Pertama adalah penanganan 

bagi Gerakan Koperasi dengan 

mengidentifikasi kembali kesulitan 

gerakan koperasi yang terlambat atau 

tidak melaksanakan RAT dengan : 

a) Mengadakan survey bagi koperasi 

yang tidak melakukan RAT pada 

periode tersebut. 

b) Mengklasifikasikan koperasi 

sesuai kondisinya, sekaligus 

membuat proposal revitalisasi 

koperasi. 

c) Memberikan 

pembinaan/pemberdayaan 

termasuk pelatihan dan bimbingan 

yang sesuai kebutuhan bagi 

gerakan koperasi yang belum 

melaksanakan RAT. 

Tahap kedua adalah 

penanganan dari Pemerintah 

Daerah yang dapat dilakukan 

dengan pelaksanaan sebagai 

berikut: 

a) Setiap aparat (jabatan fungsional) 

yang ada di SKPD 

pelayanan/pemberdayaan 

koperasi, hukumnya wajib belajar 

dan paham tentang perkoperasian, 

biarpun di SKPD mereka ini 

hanya aparat supporting misalkan 

di secretariat/ keuangan. 

b) Setiap Aparat Sipil Negara/ASN 

yang tugasnya di SKPD Koperasi 

wajib membina koperasi 

dilingkungannya, dengan 

dipetakan. 

c) Adanya target kinerja dari setiap 

ASN atau Jabatan Fungsional 
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dengan membina/memberdayakan 

koperasi yang tidak RAT atau 

memberi saran penyelesaian yang 

benar-benar jelas, kepada 

Pemerintah daerah. Dengan dua 

opsi yaitu di bina atau dicabut 

Badan Hukumnya. 

d) setiap ASN atau Jabatan 

Fungsional termasuk nomenklatur 

yang sama ada di Pemerintah 

Daerah, bahwa berkoordinasi 

dalam rangka membina dan 

mengawasi koperasi yang tidak 

RAT. 

e) Memberi Laporan kepada Deputi 

Perkoperasian Kementerian Koperasi 

dan UKM. 
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PENINGKATAN KEMAMPUAN BEKERJASAMA MELALUI METODE 

BERMAIN PADA KELOMPOK B DI PAUD BKB KEMAS PANCASONA  

PULOAMPEL 

 

Oleh: 

 Suhanul Baqiah, Puji Rahmani 

STKIP Mutiara Banten 

Suhanul.stkipmb@gmail.com  

 

Dalam penelitian ini, Tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah untuk 

meningkatkan kemampuan bekerjasama melalui metode bermain pada anak kelompok B di 

PAUD BKB KEMAS PANCASONA Puloampel. Peneliti menggunakan metode bermain 

melalui bermain kooperatif. Bermain kooperatif dilakukan secara berkelompok, masing-

masing anak memiliki peran dan memiliki bagian-bagian yang untuk dikerjakan sehingga 

dapat mencapai tujuan permainan, Berdasarkan hasil penelitian bahwa metode bermain untuk 

meningkatkannya kemampuan bekerjasama anak kelompok B PAUD BKB PANCASONA 

Kabupaten Serang. Dari hasil peningkatan kemampuan bekerjasama sebelum tindakan 

menunjukkan hasil rata-rata 52,1% setelah dilakukan tindakan pada siklus I mengalami 

peningkatan sebesar 21,8% menjadi 73,9%. Pada akhir siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 18,69% menjadi 92,59%. Peningkatan tersebut telah mencapai indikator 

keberhasilan, yaitu memperoleh kriteria sangat baik. 

 

Kata kunci: Kemampuan Bekerjasama, Metode Bermain , Pendidikan Anak Usia Dini. 

 

PENDAHULUAN  

Anak usia dini berada pada masa 

peka/masa emas (the golden age) karena 

anak mudah menerima, mengikuti, 

melihat, dan mendengar segala sesuatu 

yang dicontohkan, diperdengarkan serta 
diperlihatkan (Harun Rasyid dkk, 2012: 

48). Masa anak usia dini penting untuk 

mendapatkan stimulasi perkembangan. 

Stimulasi yang diberikan harus sesuai 

dengan kebutuhan dan usia anak, agar 

dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Oleh karena itu 

diperlukan upaya untuk memberikan 

pendidikan dan pembelajaran dalam 

rangka mengembangkan aspek yang 

dimiliki oleh anak. 

Pendidikan anak usia dini 

merupakan suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut (Depdiknas, 2005: 

2). Dengan demikian tujuan pendidikan 

anak usia dini untuk mengembangkan 

seluruh aspek perkembangan agar kelak 

dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh 

sesuai falsafah suatu bangsa (Slamet 

Suyanto, 2011: 3). 
Perkembangan sosial merupakan 

proses belajar menyesuaikan diri dengan 

kelompok, belajar bekerjasama, dan 

berinteraksi dengan orang-orang 

sekitarnya. Adapun kemampuan anak usia 

lima sampai enam tahun menurut Ali 

Nugraha (2010: 69) anak tidak 

menunjukkan sikap yang murung, senang 

bermain dengan anak lain, menolong dan 

membela teman, dan mampu bermain serta 

bekerjasama dengan temannya dalam 

kelompok. 

Berdasarkan hasil observasi saat 

pembelajaran di PAUD BKB KEMAS 

PANCASONA Puloampel. Ada beberapa 

permasalahan diantaranya: kegiatan sehari-

hari lebih sering dengan kegiatan 

individual salah satunya anak mengerjakan 

Lembar Kerja Anak saat proses 

pembelajaran. Terbukti pada saat 

mailto:Suhanul.stkipmb@gmail.com
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pembelajaran yang mengembangkan aspek 

sosial, hanya menggunakan Lembar Kerja 

Anak yang diambil dari majalah anak dan 

anak diminta untuk memberikan tanda (X) 

dan (√) sesuai pada perintah pada gambar 

yaitu gambar anak yang mau bermain 

dengan temannya dan gambar anak main 

sendiri. Dalam mengerjakan kegiatan 

pembelajaran anak kurang diberikan 

kebebasan dalam menentukan kegiatan 

yang akan dikerjakannya terlebih dahulu. 

Terbukti pendidik langsung memberikan 

perintah kepada anak tanpa memberikan 

pilihan kegiatan yang akan diberikan oleh 

anak. Kondisi tersebut mencerminkan 

bahwa antara pendidik dan anak 

berlangsung komunikasi satu arah, 

pendidik lebih dominan dibandingkan 

anak. Hal ini menyebabkan perkembangan 

sosial anak kurang berkembang karena 

anak hanya melakukan kegiatan yang 

diperintahkan oleh pendidik. 

Aspek perkembangan sosial yang 

kurang berkembang di PAUD BKB 

KEMAS PANCASONA Puloampel salah 

satunya kemampuan bekerjasama. 

Kemampuan bekerjasama kurang 

berkembang karena pendidik jarang 

menggunakan metode bermain, sedangkan 

melaui bermain tidak hanya dapat 
mengembangkan kemampuan bekerjasama 

melainkan anak dapat mengembangkan 

kemampuan sosial lainya, seperti membina 

hubungan dengan anak lain, bertingkah 

laku sesuai dengan tuntutan masyarakat, 

menyesuaikan diri dengan teman sebaya, 

dapat memahami tingkah lakunya sendiri, 

dan paham setiap perbuatan ada 

konsekuensinya. 

Permasalahan yang ada di atas, 

maka pendidik dan peneliti merasa sangat 

perlu untuk mengadakan perbaikan 

terhadap pembelajaran dalam peningkatan 

kemampuan bekerjasama. Dalam hal ini 

pendidik dan peneliti sepakat menerapkan 

pembelajaran melalui bermain kooperatif. 

Salah satu cara untuk meningkatkan 

kemampuan bekerjasama anak kelompok 

B PAUD BKB KEMAS PANCASONA 

Puloampel yaitu dengan menggunakan 

metode bermain karena kegiatan yang 

mengasyikkan untuk anak yaitu dengan 

bermain. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode bermain melalui 

bermain kooperatif. Menurut Gordon & 

Browne, bermain merupakan kegiatan 

yang memberikan kepuasan bagi diri 

sendiri. Melalui bermain anak memperoleh 

pembatasan dan memahami kehidupan 

Bermain merupakan kegiatan yang 

memberikan kesenangan, yang lebih 

ditekankan pada caranya daripada hasil 

yang diperoleh dari kegiatan 

(Moeslichatoen R, 2011: 24). Metode 

bermain ini dipilih karena bermain 

kooperatif berkaitan dengan kemampuan 

bekerjasama. Hal ini diperkuat dengan 

pendapat Slamet Suyanto (2011: 117) 

bahwa dengan metode bermain merupakan 

alat untuk sosialisasi dengan bermain 

bersama teman yang lainnya. Selain itu 

mengajarkan anak bersikap sportif dan 

bekerjasama. Adapun kelebihan dalam 

metode bermain menurut (Moeslichatoen 

R,  2011: 32) anak lebih senang, dapat 

diikuti seluruh anak, memecahkan 

masalah, bekerjasama dengan kelompok, 

dan memperoleh pengalaman yang 

menyenangkan. 

Bermain kooperatif dilakukan 
secara berkelompok, masing-masing anak 

memiliki peran dan memiliki bagian-

bagian yang untuk dikerjakan sehingga 

dapat mencapai tujuan permainan, 

misalnya menirukan kegiatan di pasar, ada 

anak yang berperan/bertugas menjadi 

penjual dan ada anak yang 

berperan/bertugas menjadi pembeli (Ali 

Nugraha, 2010: 15-17). Bermain 

kooperatif merupakan kegiatan bermain 

yang dapat melatih anak menentukan 

teman lainnya dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan, selain itu melatih anak 

untuk saling berinteraksi dengan temannya 

(Moeslichatoen R, 2011: 38).  

Adapun ciri-ciri anak yang 

bekerjasama menurut Isjoni  (2009: 27) 

yaitu: (a) setiap anak memiliki peran, (b) 

terjadi hubungan interaksi langsung di 

antara anak, (c) setiap anggota kelompok 
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bertanggung jawab juga teman-teman 

sekelompoknya, dan (d) pendidik hanya 

berinteraksi dengan kelompok saat 

diperlukan. Oleh karena itu dengan 

penelitian ini diharapkan adanya 

peningktakan bekerjasama dengan ciri-ciri 

seperti yang telah diuraikan di atas. 

Berdasarkan pembatasan masalah 

di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: “ Bagaimana meningkatkan 

kemampuan bekerjasama melalui metode 

bermain kooperatif pada anak kelompok B 

di PAUD BKB KEMAS PANCASONA 

Puloampel ?”. 

 

KAJIAN TEORI 

Maria J. Wantah (2012: 93) 

mengemukakan beberapa jenis 

pengembangan sosial yang diantaranya: 

menolong, simpati dan solidaritas, 

bekerjasama, menghargai orang lain. 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh 

Baharudin (2009: 135) bahwa jenis-jenis 

pengembangan sosial yaitu: belajar 

berkomunikasi, belajar mengorganisasi, 

dan lebih menghargai orang lain. Selain itu 

jenis-jenis pengembangan sosial menurut 

Ernawulan Syaodih (2010: 105) 

diantaranya yaitu: toleransi, tolong-

menolong, saling menghargai satu sama 
lain, dan bertanggung jawab. Ditegaskan 

bahwa dari jenis-jenis pengembangan di 

atas memiliki peran dalam 

mengembangkan sikap sosial pada diri 

anak salah satunya bekerjasama, dengan 

adanya kemampuan bekerjasama yang 

dimiliki anak, anak dapat mengembangan 

sikap bekerjasama melalui bermain dengan 

teman sebaya melalui berinteraksi. Jenis 

pengembangan dalam penelitian ini 

kemampuan bekerjasama. Kompetensi 

pengembangan sosial menurut Slamet 

Suyanto (2011: 69) menggambarkan 

kemampuan anak untuk beradaptasi 

dengan lingkungan sosialnya secara 

efektif. Pengembangan sosial merupakan 

pengembangan perilaku anak dalam 

menyesuaikan diri dengan aturan-aturan 

masyarakat, pengembangan sosial anak 

merupakan hasil belajar, pengembangan 

sosial diperoleh anak melalui kematangan 

dan kesempatan belajar dari berbagai 

respon terhadap dirinya. 

Sedangkan menurut M. Ramli 

(2011: 193), anak memiliki kompetensi 

kemampuan pengembangan sosial sebagai 

berikut: (1) menikmati permainan drama 

dengan anak-anak lain, (2) bekerjasama 

dengan baik; membantu kelompok kecil 

yang mungkin memilih untuk 

mengeluarkan seorang sebaya, (3) 

cenderung manja terhadap orang lain, (4) 

menyukai orang lain dan dapat bertindak 

dengan cara yang hangat dan empati; 

membuat kelucuan dan godaan untuk 

menarik perhatian, (5) menunjukkan lebih 

sedikit agresif fisik; lebih sering 

menggunakan cercaan verbal atau 

mengancam untuk memukul seseorang, (6) 

dapat mengikuti permintaan; mungkin 

berbohong daripada mengakui untuk tidak 

mengikuti prosedur atau aturan; mungkin 

mudah terdorong atau kecil hati, dan (7) 

berpakaian dan makan sedikit pengawasan; 

kembali dengan mudah pada perilaku anak 

yang lebih muda usianya. 

Kompetensi pengembangan sosial 

anak usia dini dari berbagai pendapat di 

atas akan hanya yang menjadi fokus 

penelitian yaitu kemampuan bekerjasama. 
Kemampuan bekerjasama yang dimiliki 

oleh anak perlu diberikan stimulus agar 

anak dapat membantu satu sama lain 

terhadap orang lain. Pada masa anak usia 

dini anak masih suka bermain sendiri oleh 

karena itu dengan mengembangkan 

kemampuan bekerjasama anak dapat saling 

tolong-menolong dan saling membantu 

satu sama yang lain dengan kemauannya 

sendiri. Dalam pembelajaran pendidik 

menggunakan metode bermain untuk 

menstimulus kemampuan bekerjasama 

pada diri anak, dengan memberikan 

penjelasan sebelum melakukan kegiatan 

bermain secara bersama-sama terlebih 

dahulu pada anak dimaksudkan untuk 

menambah pengetahuan dan pengalaman 

pada anak agar anak dapat saling 

membantu dan saling menolong dengan 

temannya, selain dalam kegiatan bermain 
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yang mengembangkan kemampuan 

bekerjasama pada diri anak diharapkan 

anak pada saat dilingkungannya dapat 

saling membantu dengan orang lain. 

Tujuan kemampuann kerjasama 

menurut Roestiyah N.K (2012: 17), (a) 

menyiapkan anak didik dengan berbagai 

keterampilan-keterampilan yang sangat 

bermanfaat bagi kehidupannya seperti 

keterampilan berkomunikasi, berinteraksi, 

bersosialisasi, bekerjasama, (b) memberi 

kesempatan kepada anak untuk 

mengembangkan semua aspek 

perkembangan, aspek perkembangan 

intelektual, aspek hubungan sosial, aspek 

perkembangan emosi dan fisiknya, (c) 

membangun wawasan dan pengetahuan 

anak mengenai konsep benda-benda atau 

peristiwa yang ada di lingkungannya, dan 

(d) meningkatkan prestasi belajar anak 

sekaligus dapat meningkatkan kemampuan 

hubungan sosial, menumbuhkan sikap 

menerima kekurangan diri dan orang lain, 

serta dapat meningkatkan harga diri. 

Metode bermain menurut 

Moeslichatoen R. (2011: 32) yaitu 

membawa harapan dan antisipasi tentang 

dunia yang memberikan kegembiraan dan 

memungkinkan untuk anak berkhayal 

seperti sesuatu atau seseorang, sesuatu 
yang dipersiapkan untuk berpetualangan 

dan mengadakan telaah; suatu dunia 

anakanak. Selain itu menurut Slamet 

Suyanto (2011: 117) bahwa metode 

bermain merupakan alat untuk sosialisasi. 

Dengan bermain bersama teman 

sebayanya, anak dapat mengembangkan 

kemampuan memahami perasaan, ide, dan 

kebutuhan orang lain yang merupakan 

dasar dari kemampuan sosial. 

Moeslichatoen R (2011: 7) bahwa Metode 

bermain merupakan sarana yang dapat 

memberikan kesempatan kepada anak 

untuk meningkatkan kemampuan 

bekerjasama. 

Ditegaskan dari beberapa 

pendapat tentang metode bermain di atas 

bahwa metode bermain merupakan suatu 

kegiatan yang meningkatkan kemampuan 

yang dimiliki oleh anak. Bermain dapat 

menggunakan alat maupun tidak 

menggunakan alat untuk mendukung 

kegiatan bermain agar dapat tercapai. 

Bermain dapat meningkatkan 

kompetensi sosial anak diantaranya yaitu 

berinteraksi dengan teman sebaya dan 

orang lain, kerjasama dengan saling 

membantu, dan peduli terhadap orang lain 

(Tadkiroatun Musfiroh, 2011: 17). Melalui 

bermain anak dapat berlatih dalam 

kehidupan bersosial seperti keteramapilan 

berkomunikasi dan berorganisasi. 

Menurut Moeslichatoen (2011: 

63-64), langkah-langkah kegiatan bermain 

kooperatif dapat dibagi menjadi tiga tahap, 

yaitu: 

1. Kegiatan Pra Bermain 

Ada macam persiapan dan 

kegiatan pra bermain: 

2.1. Kegiatan penyimpanan dalam 

melaksanakan kegiatan 

bermain. 

a) Pendidik menjelaskan kepada 

anak tujuan kegiatan bermain. 

b) Pendidik mengkomunikasikan 

aturan permainan yang harus 

dipatuhi anak. 

c) Pendidik mengajak anak-anak 

pergi ke stasiun agar anak-

anak mengetahui secara 
langsung keadaan stasiun dan 

melihat ada masinis dan 

gerbong kereta api. 

d) Pendidik menawarkan peran 

kepada masing-masing anak 

untuk disepakati sebagai 

masinis dan gerbong kereta 

api. 

2.2.   Kegiatan Bermain 

Kegiatan bermainnya itu 

sendiri meliputi langkah-langkah 

sebagai berikut: anak-anak yang 

memilih ingin menjadi masinis 

menuju rel kereta api yang sudah 

disediakan oleh pendidik yang 

berada di luar kelas, yang menjadi 

gerbong kereta api berada di rel 

kereta api untuk bersiap-siap jalan 

menuju ke tempat tujuan yaitu 

surabaya yang sudah disediakan. 



Jurnal Pendidikan Mutiara 
Vol. 6 No. 2 September 2021  ISSN : 2460-6650 

 

64 

 

2.3.   Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, yang 

dilakukan oleh pendidik yaitu 

mengevaluasi dan memberikan reward 

berupa makanan kepada anak yang telah 

berhasil mengikuti peraturan dalam 

melakukan permainan yang sudah 

ditentukan oleh pendidik  

Anak usia dini memiliki sifat 

yang unik, tidak ada dua anak yang persisi 

sama sekalipun mereka kembar siam. 

Setiap anak terlahir dengan potensi yang 

berbeda-beda, memiliki kelebihan, bakat, 

dan minat sendiri (Slamet Suyanto, 2011: 

5). Hal ini diperkuat dengan pendapat 

Harun Rasyid dkk (2012: 152) menyatakan 

anak usia dini merupakan usia emas (the 

golden age) anak mudah menerima, 

mengikuti, melihat, dan mendengar segala 

sesuatu yang dicontohkan, diperdengarkan 

serta diperlihatkan. 

Dalam penelitian ini karakteristik 

anak sebagai makhluk sosial mereka 

secara bersama saling memberikan 

semangat dengan sesame temannya, selain 

itu anak membangun konsep diri melalui 

interaksi sosial di sekolah. Melalui 

penghargaan diri ketika diberikan 

kesempatan untuk bekerjasama dengan 

temannya. Untuk itu pembelajaran 
dilakukan agar membantu anak dalam 

meningkatkan perkembangan kemampuan 

bekerjasama dengan cara menyatukan 

metode bermain.  

Anak usia dini merupakan masa 

yang tepat untuk meningkatkan aspek 

perkembangan yang terdapat dalam diri 

anak. Aspek perkembangan yang belum 

muncul dapat distimulasi melalui metode 

bermain yang tepat sesuai karakteristik 

anak. Perkembangan sosial seperti 

kemampuan bekerjasama merupakan salah 

satu aspek yang perlu ditingkatkan. 

Pentingnya bekerjasama diberikan sejak 

dini untuk membiasakan anak saling 

tolong-menolong dan bersosialisasi di 

lingkungan sekitar anak.  

Bekerjasama dapat diberikan 

melalui pembelajaran dengan cara 

membiasakan anak bermain bersama-sama 

temannya secara berkelompok. Di dalam 

kegiatan bermain anak dihadapkan pada 

satu persoalan dalam kegiatan 

pembelajaran yang di dalamnya terdapat 

unsur meningkatkan kemampuan 

bekarjasama anak dan anak berusaha untuk 

saling tolong-menolong dan bekerjasama 

satu sama lainnya dalam menyelesaikan 

tugas sampai selesai. 

Oleh karena itu, peneliti 

menggunakan metode bermain kooperatif 

untuk meningkatkan kemampuan 

bekerjasaman anak melalui bermain 

kooperatif. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan 

pendekatan Penelitian Tindakan Kelas 

(Classroom Action Research). Menurut 

Suharsimi Arikunto (2010: 58) Penelitian 

tindakan kelas adalah penelitian tindakan 

yang dilakukan di kelas dengan tujuan 

memperbaiki atau meningkatkan mutu 

praktik pembelajaran. 

Penelitian ini dilakukan secara 

kolaboratif antara guru kelas dan peneliti. 

Guru kelas sebagai pengajar di dalam kelas 

dan mahasiswa sebagai peneliti. 

Kolaborasi diwujudkan untuk 
menyamakan pemahaman, kesepakatan 

tentang permasalahan, pengambilan 

keputusan dan melahirkan kesamaan 

tindakan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan bekerjasama 

anak.  

Penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data yaitu melalui  

observasi atau pengamatan, dokumentasi, 

instrumen penelitian, dan hipotesis 

tindakan.  

Hasil Pembahasan 

Adapun persentase pencapaian 

akhir dari ketiga pertemuan dari seluruh 

indikator peningkatan kemampuan 

bekerjasama pada penelitian siklus I 

disajikan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1. Pencapaian Kemampuan 

Anak Pada Siklus I 

Pertemuan 

Persentase 

(%) 

kemampuan 

Kerjasama 

Pada Siklus I 

Kriteria 

Pertemuan I 60 Cukup 

Pertemuan II 65,18 Baik 

Pertemuan 

III 

73.9 Baik 

 

Berdasarkan tabel 1, persentase 

kemampuan bekerjasama pada siklus I 

mengalami peningkatan berturut-turut 

pada jumlah persentasenya dari setiap 

pertemuan. Peningkatan yang dicapai pada 

akhir siklus I yaitu 73,9% yang memiliki 

kriteria baik. Adapun yang diambil dari 

hasil pertemuan terakhir yaitu pada 

pertemuan ketiga karena hasil yang telah 

dicapai lebih tinggi dari pertemuan satu 

dan dua. Berikut uraian hasil yang didapat 

dalam peningkatan kemampuan 

bekerjasama anak pada siklus I sebagai 

berikut: 

1) Pada pertemuan pertama 

kemampuan bekerjasama anak 

pada siklus I memperoleh rata-rata 

60% yang memiliki kriteria cukup. 

2) Pada pertemuan kedua kemampuan 

bekerjasama anak pada siklus I 

memperoleh rata-rata 65,18% yang 

memiliki kriteria baik.  

3) Pada pertemuan ketiga kemampuan 

bekerjasama anak pada siklus I 

memperoleh rata-rata 73,9% yang 

memiliki kriteria baik. 

Persentase pencapaian akhir dari 

ketiga pertemuan dari seluruh kemampuan 

bekerjasama pada penelitian siklus I 

disajikan dalam Gambar sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Hasil Kemampuan 

Bekerjasama Siklus I 

Berdasarkan hasil pelaksanaan 

siklus I menunjukkan adanya peningkatan 

pada setiap pertemuan yang hendak 

dicapai. Akan tetapi masih terdapat 

beberapa indikator yang peningkatannya 

belum mencapai kriteria yang diharapkan 

yaitu kriteria sangat baik. Oleh karena itu 

perlu penelitian dilanjutkan pada siklus II 

dengan harapan seluruh indikator dapat 

mencapai peningkatan yang diharapkan 

dan sesuai dengan indikator keberhasilan 

yaitu memiliki kriteria sangat baik. 

Perbandingan pencapaian hasil 

peningkatan kemampuan bekerjasama 

sebelum tindakan dan sesudah siklus I 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu: 

Tabel 2. Perbandingan Hasil 

Kemampuan Bekerjasama Anak Pra 

Siklus Dan Sesudah Siklus I 

 

Perbandingan hasil 

kemampuan 

kerjasama 

Rata-rata 

Sebelum tindakan 52,1 % 

Siklus I 73,9 % 

Jumlah rata-rata 21,8 % 

 

Berdasarkan pelaksanaan sebelum 

tindakan menunjukkan bahwa kemampuan 

bekerjasama anak belum seluruhnya 

optimal karena masih terdapat anak yang 

memiliki rata-rata yang kurang. Sebelum 

tindakan memperoleh ratarata 52,1% yang 

diperoleh dari keseluruhan rata-rata yang 

dimiliki oleh anak. 

Sedangkan meningkat pada siklus 

I dengan memperoleh hasil rata-rata 73,9% 

yang diperoleh dari pertemuan terakhir 

yaitu pertemuan ketiga karena pertemuan 

ketiga memperoleh hasil rata-rata tertinggi 

dari pertemuan I dan pertemuan II. 

Perbandingan hasil peningkatan 

kemampuan bekerjasama sebelum 

tindakan dan sesudah siklus I disajikan 

dalam Gambar sebagai berikut: 
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Gambar 2. Hasil Perbandingan 

Kemampuan Bekerjasama Pra Siklus 

Dan Siklus I 

Berdasarkan hasil yang diperoleh 

pada sebelum tindakan memperoleh rata 

52,1% dan pada siklus I memperoleh rata-

rata 73,9%. Hasil rata-rata tersebut berada 

dalam kriteria baik. Namun hal ini belum 

mencapai kriteria yang diharapkan kriteria 

yaitu kriteria sangat baik, maka peneliti 

ingin memperbaiki hasil pada pelaksanaan 

penelitian ke siklus II. 

Adapun persentase pencapaian 

peningkatan kemampuan bekerjasama 

dalam menyelesaikan tugas kelompok 

pada siklus II dalam dua kali pertemuan 

disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Hasil Kemampuan Bekerjasama 

Anak Pada Siklus II 

Pertemuan 

Presentase (%) 

Kemampuan 

Bekerjasama 

Anak Pada 

Siklus II 

Kriteria 

Pertemuan 

I 

82,98 % Sangat 

Baik 

Pertemuan 

II 

92,59 % Sangat 

baik 

 

 

Berdasarkan tabel 3, yang 

diperoleh dari hasil pertemuan yang 

terakhir atau pertemuan yang kedua karena 

hasil yang diperoleh pada pertemuan 

kedua lebih tinggi dan memiliki kriteria 

sangat baik. Hal ini sesuai dengan tingkat 

keberhasilan yang akan dicapai. Adapun 

uraian yang diperoleh dari pencapaian 

hasil kemampuan bekerjasama pada siklus 

II yaitu:  

1) Pada pertemuan pertama keseluruhan 

kemampuan bekerjasama anak 

memperoleh rata-rata 82,98% 

kriteria tersebut pada pelaksanaan 

siklus II memiliki kriteria sangat 

baik. 

2) Pada pertemuan kedua keseluruhan 

kemampuan bekerjasama anak 

memperoleh rata-rata 92,59% kriteria 

tersebut pada pelaksanaan siklus II 

memiliki kriteria sangat baik. 

Persentase pencapaian akhir dari 

kedua pertemuan dari seluruh 

kemampuan bekerjasama pada penelitian 

siklus II disajikan dalam gambar sebagai 

berikut: 

 
Gambar 3. Hasil Kemampuan 

Bekerjasama Siklus II 

Pada pelaksanaan tindakan 

penelitian siklus II menunjukkan adanya 

peningkatan pada seluruh kemampuan 

bekerjasama, dengan peningkatan yang 

sesuai indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan yaitu memiliki kriteria sangat 

baik. Adapun persentase pada siklus II 

yang akan digunakan yaitu pertemuan 

terakhir (pertemuan II) karena memperoleh 

persentase tertinggi yaitu 92,59%. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4. Perbandingan Kemampuan 

Bekerjasama Anak Siklus I Dan Siklus 

II 

Perbandingan Kemampuan 

Bekerjasmaa Anak Siklus I 

dan Siklus II 

Rata-rata 

Siklus I 73.9 % 

Siklus II 92,59 % 

Jumlah Rata-rata 18.69 % 

Berdasarkan tabel 4, pelaksanaan 

tindakan siklus II menunjukkan bahwa 

kemampuan berkembang sangat baik. 
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Dapat dilihat pada tabel di atas dan pada 

siklus I memperoleh rata-rata 73,9% dan 

meningkat pada siklus II yang memperoleh 

rata-rata 92,59%. 

Perbandingan persentase indikator 

pencapaian hasil peningkatan kemampuan 

bekerjasama siklus I dan siklus II disajikan 

dalam gambar di bawah ini.  

 
Gambar 4. Perbandingan Hasil 

Kemampuan Bekerjasama Siklus I Dan 

Siklus II 

 

Kemampuan bekerjasama setelah 

dilaksanakan siklus I dan siklus II 

memperoleh hasil rata-rata 73,9% pada 

siklus I dan meningkat dengan rata-rata 

92,59% pada siklus II. 

Berikut hasil dari pra siklus, 

siklus I, dan Siklus II disajikan dalam tabel 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 5. Peningkatan Kemampuan 

Bekerjasama Anak Prasiklus, Siklus I, 

dan Siklus II 

 

Peningkatan 

Kemampuan 

Bekerjasmaa Anak 

Hasil 

Keseluruhan 

Rata-rata 

Pra Siklus 52,1 

Siklus I 73.9 

Siklus II 92.59 

 

Berdasarkan tabel 6 maka 

peningkatan kemampuan bekerjasaman 

pada saat sebelum tindakan, siklus I, dan 

siklus II, dapat disajikan berupa grafik 

peningkatan kemampuan bekerjasama 

sebagai berikut

 
 

Gambar 5. Hasil Pra Siklus, Siklus I, Dan 

Siklus II Kemampuan Bekerjasama Anak 

 

Berdasarkan gambar 5, 

peningkatan kemampuan bekerjasama 

sebelum  tindakan menunjukkan hasil rata-

rata 52,1% menjadi 73,9% pada akhir 

siklus I, adapun persentase peningkatan 

kemampuan bekerjasama anak menjadi 

21,8%. Pada siklus I dan Siklus II 

mengalami peningkat pada siklus II 

menjadi 92,59%.  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian 

bahwa metode bermain untuk 

meningkatkannya kemampuan 

bekerjasama anak kelompok B PAUD 

BKB PANCASONA Kabupaten Serang. 

Dari hasil peningkatan kemampuan 

bekerjasama sebelum tindakan 

menunjukkan hasil rata-rata 52,1% setelah 

dilakukan tindakan pada siklus I 

mengalami peningkatan sebesar 21,8% 

menjadi 73,9%. Pada akhir siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 18,69% 

menjadi 92,59%. Peningkatan tersebut 

telah mencapai indikator keberhasilan, 

yaitu memperoleh kriteria sangat baik. 
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Abstract 

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Latihan Circuit 

Training terhadap Kecepatan Lari Sprint (Studi Eksperimen Ektrakurikuler 

Atletik SMP-IT AL Barokah Kabupaten Pandeglang). Populasi penelitian ini 

adalah seluruh siswa SMP-IT AL Barokah Kabupaten Pandeglang yang 

mengikuti ekstrakulikuler atletik. Pengumpulan data dilakukan melaui tes 

keterampilan. Tes berupa test kecepatan lari sprint siswa. Pretest diberikan 

sebagai tes awal sebelum perlakuan Latihan Circuit training, sedangkan posttes 

dilakukan setelah diberikan perlakuan latihan circuit training. Hasil yang 

diperoleh setelah proses perlakuan dengan Latihan circuit training terlihat adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil kecepatan lari sprint siswa. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa metode dengan Latihan circuit training 

terhadap Kecepatan Lari Sprint siswa sangat baik diterapkan. 

Keyword:  Circuit, Training, Kecepatan, Lari Sprint. 

PENDAHULUAN 

Metode sirkuit biasanya terdiri dari 

beberapa item (macam) latihan yang harus 

dilakukan dalam waktu tertentu. Setelah 

selesai pada satu item latihan segera pindah 

pada item yang lain, demikian seterusnya 

sampai seluruh item latihan selesai 

dilakukan, sehingga disebut telah 

melakukan satu sirkuit. Menurut Muhajir 

(2007: 58), circuit training adalah urutan 

latihan dengan satu macam kegiatan di 

setiap pos antara 4-12 pos. Olahragawan 

bebas untuk memulai latihan dari mana 

saja. Untuk itu dalam menyusun urutan 

item latihan diusahakan sasaran otot yang 

ditingkatkan berseling. Artinya otot yang 

dikenai beban latihan berganti-ganti pada 

setiap item latihan. Circuit training 

adalah suatu latihan yang terdiri dari 

sejumlah stasiun latihan, dimana latihan 

dilaksanakan. Satu sirkuit latihan 

dinyatakan selesai, apabila seseorang telah 

menyelesaikan latihan disemua stasiun 

sesuai dengan dosis serta waktu yang 

ditetapkan, dan singkatnya adalah satu 

bentuk yang dilakukan dalam satu putaran, 

dan selam satu putaran itu terdapat 

beberapa pos, (Mochamad Sajoto, 1988: 

161). Sedangkan menurut menurut Rusli 

Lutan (2000: 78), latihan sirkuit adalah 

salah satu cara yang dapat memperbaiki 

secara serempak tingkat fitness keseluruhan 

dari tubuh kita yang meliputi komponen 

biomotorik dasar. Jadi latihan sirkuit sangat 

membantu dalam memperbaiki atau 

memelihara dan meningkatkan komponen-

komponen kondisi fisik. Program latihan 

sirkuit yang dikemukakan oleh J.P. O’Shea 

yang dikutip oleh Mochamad Sajoto (1988: 

163), dilakukan dengan 8 stasiun tempat 

latihan. Setiap stasiun latihan terdiri dari 

suatu latihan yang dilakukan selama 45 

detik, dan repetisi latihan antara 15-20 kali, 

waktu istirahat dalam satu stasiun, sebelum 

berpindah ke stasiun berikutnya adalah 1 

menit atau kurang. 

Latihan sirkuit ini bukan berarti 

hanya diberikan dalam waktu latihan yang 
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pendek saja, akan tetapi bisa juga diberikan 

pada awal-awal dimusim latihan, atau 

dimusim latihan selanjutnya sebagai variasi 

untuk menghilangkan kebosanan latihan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas 

dapat disimpulkan, bahwa latihan sirkuit 

(circuit training) merupakan satu bentuk 

latihan yang dilakukan dalam satu putaran, 

dan selama satu putaran itu terdapat 

beberapa pos, pada setiap pos itu peserta 

melakukan tugas. Seperti latihan 

bersinambungan, dalam latihan sirkuit 

dapat dilakukan variasi latihan. 

Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis  

tertarik  untuk  melakukan  penelitian  

dengan  judul “ Pengaruh  Latihan Circuit 

Training Terhadap  Kecepatan  Lari  Sprint 

100 M Studi  Eksperimen  Ektrakurikuler  

Atletik SMP-IT Al Barokah Kabupaten  

Pandeglang”. 

METODE 

Partisipan 

Sampel dari penelitian ini adalah 10 siswa 

yang mengikuti ekstrakuliluler  atletik  di  

SMP-IT Al Barokah Kabupaten 

Pandeglang 

Instrumen 

Penilaian Lari Sprint 

Instrumen pengumpulan data lari sprint 
meliputi lari sprint 100 m. 

Prosedur 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode eksperimen dengan desain True 

Experimental Design (pretest-posttest one 

group design), adapun rincian pelaksanaan 

penelitiannya yaitu 4 kali seminggu  

meliputi  hari  selasa, rabu, jumat dan 

minggu. Waktu  pelaksanaan  penelitian 

dilakukan tanggal 14 November sampai 3 

Desember 2021 sebanyak 12 kali 

pertemuam. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil dari tabel deskripsi penelitian 

pemberian metode latihan circuit training 

berdasarkan hasil pretest dan posttest yang 

telah di lakukan yaitu : siswa yang 

mendapatkan interval waktu 15,11 – 15,50 

dengan kategori (Sangat baik) berjumlah 2 

orang, siswa yang mendapatkan interval 

waktu 16,97 – 17,00 dengan kategori 

(Baik) berjumlah 4 orang, sedangkan siswa 

yang mendaptkan interval waktu 17,41 – 

18,74 dengan kategori (Kurang Baik) 

berjumlah 4 orang. Berdasarkan hasil 

tersebut metode circuit training 

memberikan pengaruh terhadap hasil 

kecepatan lari sprint 100 meter siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler atletik di SMP IT 

Al Barokah  dilihat dari kenaikan pada saat 

pemberian pretest dan juga posttest, semua 

siswa mengalami kenaikan waktu pada saat 

sesudah pemberian treatment.  

Nilai sig.(2-tailed) pada X2 0,000<0,05 

dengan nilai thitung sebesar 12.622>ttabel 

2.262 sehingga diartikan ada pengaruh 

metode circuit training dalam 

meningkatkan hasil kecepatan lari 100 

meter (H0 ditolak dan Ha diterima) 

sehingga hipotesis diterima. Jadi, dapat 

disimpulkam ada pengaruh yang signifikan 

metode latihan circuit training terhadap 

kecepatan lari sprint 100 meter pada siswa 

ektrakurikuler atletik di SMP IT Al 

Barokah. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan pada 

hasil lari sprint siswa dengan menggunakan 

model latihan circuit training. 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 
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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 menggunakan metode 

latihan circuit training merupakan salah 

satu model yang dapat memudahkan siswa 

untuk meningkatkan kecepatan lari sprint 

siswa yang lebih baik. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa latihan circuit training 

berpengaruh secara signifikan terhadap  

hasil kecepatan  lari  Sprint siswa di SMP-

IT Al barokah  Kabupaten  Pandeglang. 
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PUNISHMENT GURU DALAM TINDAKAN KEKERSAN DAN ASUSILA 

TERHADAP PESERTA DIDIK DI INDONESIA 

 

Oleh: 

Christian Erikson Sitio, Esti Suhesti 

STKIP Mutiara Banten 

stkipmutiarabanten@yahoomail.com  

 

Di Indonesia ini tidak sedikit pendidik berbuat aksi kekerasan dan asusila pada 

muridnya sendiri, sebenarnya guru dan peserta didik secara hukum dilindungi oleh 

undang-undang agar keduanya tahu batasan dan tahu apa yang mesti dilakukan agar 

tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, adanya perlindungan guru da murid ono 

pun agar kegiatan pembelajaran bisa kondusif dan berjalan sebagaimana mestinya, 

sehingga tercipta suasana pembelajaran yang aman dan nyaman tanpa adanya tekanan 

bagi siswa dan pendidik. Tidak semua guru melakukan tindakan kekerasan dan asusila 

pada siswanya sendiri.  

Penulis mengangkat konflik ini bertujuan untuk memahami lebih detail tentang 

peran guru, hak perlindungan siswa dan bentuk punishment terhadap guru pelaku 

tindakan kekerasan dan asusila. Penelitian ini menggunakan penelitian Library 

Research/ metode kepustakaan. Dalam hal ini bahan-bahan dan data-data tersebut 

diperoleh dari peraturan perundang-undangan, berbagai dokumen resensi, jurnal-jurnal 

serta artikel artikel, teori semuanya itu dimaksudkan untuk memperoleh bahan yang 

sifanya teoritis yang digunakan sebagai pedoman dalam penlitian dan menganalisis 

permasalahan. Hasil dari penelitian ini yaitu punishment atau hukuman adalah suatu 

bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas 

kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk 

reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan watak 

agar tak terulang kembali di kemudian hari. 

 

 

Kata kunci: Kemampuan Bekerjasama, Metode Bermain , Pendidikan Anak Usia Dini 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dewasa ini peran pendidikan 

penting untuk keberlangsungan pemupukan 

pengetahuan bagi anak-anak bangsa, yang 

nantinya akan menciptakan perubahan 

untuk Indonesia sebagai calon generasi 

pengurus bangsa dimasa mendatang. Tak 

lepas dari itu peran guru pun tidak bisa 

dipisahkan dari keberlangsungan 

pembelajaran. Yang peran utamanya adalah 

untuk mencerdaskan anak bangsa. 

Pada dasarnya orang tua adalah 
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yang pertama untuk menjaga anak, tapi 

harus di mengerti orang tua bukan satu- 

satunya yang harus melindungi anak, 

contohnya seperti ketika anak di jalan, lalu 

yang bertanggung jawab untuk menjaga 

anak adalah masyarakat sekitar, juga saat 

anak berada di sekolah, maka yang harus 

melindungi adalah pengurus sekolah. 

Melalui punishment diharapkan agar 

seseorang atau kelompok yang melakukan 

tindakan kekerasan dan asusila dapat 

menyadari perbuatannya, menjadikan 

kejadian yang sebelumnya sebagai 

pelajaran untuk diri pribadi dan menjadi 

lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah 

tindakan. 

Di Indonesia ini tidak sedikit 

pendidik berbuat aksi kekerasan dan 

asusila pada muridnya sendiri, sebenarnya 

guru dan peserta didik secara hukum 

dilindungi oleh undang-undang agar 

keduanya tahu batasan dan tahu apa yang 

mesti dilakukan agar tidak terjadi sesuatu 

yang tidak diinginkan, adanya 

perlindungan guru da murid ono pun agar 

kegiatan pembelajaran bisa kondusif dan 

berjalan sebagaimana mestinya, sehingga 

tercipta suasana pembelajaran yang aman 

dan nyaman tanpa adanya tekanan bagi 

siswa dan pendidik. 

Namun saya pun menyadari bahwa 

tidak semua guru melakukan tindakan 

kekerasan dan asusila pada siswanya sendiri. 

Maka dari itu saya mengangkat konflik ini 

bertujuan agar siapapun nanti yang 

membaca makalah ini bisa memberikan 

pengetahuan untuk dirinya sekaligus 

pemahaman yang lebih detail tentang peran 

guru, hak perlindungan siswa dan bentuk 

punishment terhadap guru pelaku tindakan 

kekerasan dan asusila. Berdasarkan latar 

belakang , pernyataan masalah dan 

pertanyaan penelitian penulis memilih judul 

“ PUNISHMENT GURU DALAM 

TINDAKAN KEKERASAN DAN 

ASUSILA TERHADAP PESERTA DIDIK 

DI INDONESIA” 

 

Pertanyaan Peneliti (Research Question) 

1. Apa pengertian, jenis-jenis dan 

bentuk-bentuk punishment ? 

2. Bagaimana peranan sekolah dan guru 

terhadap peserta didik ? 

3. Hak dan perlindungan seperti apa 

yang seharusnya di dapatkan sebagai 

peserta didik, dan sanksi apa yang di 

berika kepada pendidik sebagai 

pelaku tindakan kekerasan dan 

asusila ? 

4. Dampak apa yang dialami peserta 

didik sebagai korban tindakan 

kekerasan dan asusila ? 

 

Metode Penelitian 

Dalam menyusun tugas ini penulis 

menggunakan penelitian Library Research/ 

metode kepustakaan. Dalam hal ini bahan-

bahan dan data-data tersebut diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan, berbagai 

dokumen resensi, jurnal-jurnal serta artikel 

artikel dari internet, teori semuanya itu 

dimaksudkan untuk memperoleh bahan 

yang sifanya teoritis yang digunakan 

sebagai pedomana dalam penlitian dan 

menganalisis permasalahan. 

 

POKOK PEMBAHASAN 

Pengertian, Jenis-Jenis dan Bentuk-

Bentuk Punishment 

Istilah punishment berasal dari 

Bahasa latin, yaitu punier yang berarti 

menjatukan hukuman kepada seseorang 

karena bersalah, melakukan kejahatan atau 

pelanggaran dalam masalah ganjaran dan 

hukuman. Kata punishment dalam Bahasa 

inggris juga disamakan dengan istilah Law 

(hukuman) atau siksaan. 

Punishment atau hukuman adalah 
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suatu bentuk prosedur atau tindakan yang 

diberikan kepada individu atau kelompok 

atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan 

yang telah dilakukan dalam bentuk 

reinforcement negatif atau penderitaan 

dalam rangka pembinaan dan perbaikan 

watak agar tak terulang kembali di 

kemudian hari (Ananda Priyanto, 2010). 

Melalui punishment diharapkan seseorang 

atau kelompok yang melakukan kesalahan 

dapat menyadari perbuatannya, sehingga 

menjadi lebih berhatihati dalam mengambil 

sebuah tindakan. 

Berikut definisi dan pengertian punishment 

dari beberapa ahli: Mangkunegara 

(2000:130) punishment adalah ancaman 

hukuman yang bertujuan untuk membuat 

perilaku disiplin sehingga dapat memperbaki 

pelanggar/pelaku, menjaga peraturan yang 

berlaku dan memberikan pelajaran kepada 

pelaku dengan. Rumiris (1990:6) 

punishment adalah cara untuk mengajarkan 

tentang apa yang tidak boleh dilakukan. 

Tangkuman (2006:226) punishmen adalah 

sebagai tindakan menyajikan konsekuensi 

yang tidak menyenangkan atau tidak di 

inginkan sebagai hasil dari dilakukannya 

perilaku tertentu. 

Siagian (2015:2-3) beberapa indicator 

punishment yaitu usaha meminimalisir 

kesalahan yang akan terjadi, adanya 

hukuman yang lebih berat bika kesalahan 

yang sama dilakukan, hukuman diberikan 

dengan adanya penjeleasan, hukuman segera 

diberikan setelah terbukti adanya 

penyimpangan. 

Jenis-Jenis Punishment 

 

Pasal 10 KUHP (jenis hukuman) 

dirumuskan sebagai berikut. 1) Hukuman 

pokok: Ayat 1e Hukuman Mati, Ayat 2e 

Hukuman Penjara, Ayat 3e Hukuman 

Kurungan,  Ayat 4e Hukuman Denda. 2) 

Hukuman tambahan: Ayat 1e Pencabutan 

Beberapa Hak yang Tertentu, Ayat 2e 

Perampasan Barang Tertentu, Ayat 3e 

Pengumuman Keputusan Hakim. Itulah 

redaksi pasal tersebut dan tidak 

mencantumkan hukuman gantung, dan 

seandainya hkuman tersebut dilaksanakan 

tanpa merubah pasal 10 KUHP yang telah 

dikegalitaskan, maka terjadilah inkonsitusi 

yang berlawanan dengan prinsip negara 

hukum. Dalam perkemangan saat ini, dalam 

rancangan KUHP baru, terutama tentang 

pasal 10 KUHP (tentang jenis hukuman) 

terjadi perubahan pasal, dimana dalam 

rancangan tersebut pada pasal 60/63. Pasal 

60 rancangan KUHP, Ayat 1 Pidana pokok 

terdiri dari: Pidana penjara, Pidana tutupan, 

Pidana pengawasan, Pidana denda dan 

Pidana kerja sosial. 

Ayat 2 urutan pidana sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 1 menentukan berat 

ringannya pidana. Pasasl 61 rancangan 

KUHP, pidana yang bersifat khusus dan 

selalu diancam secara alternative. Pasal 62 

ayat 1 pidana tambahan terdiri dari: 

Pencabutan hak tertentu, Perampasan 

barang tertentu atau tagihan, Pengumuman 

putusan hakim, Pembayaran ganti kerugian 

dan Pemenuhan kewajiban adat. pidana 

tambahan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika 

tercantum secara tegas dalam perumusan 

tindak pidana (3) pidana tambahan berupa 

pemenuhan kewajiban adat atau 

pencabutan hak yang diperoleh korporasi 

dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum 

dalam perumusan tindak pidana (4) pidana 

tambahan untuk percobaan dan 

pembantuan adalah sama dengan pidana 

tambahan untuk tindak pidananya. Pasal 

63, ketentuan mengenai tata cara 

pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 60, 61 dan 62 diatur dengan 

undang-undang tersendiri. 

 

 

 

 



Jurnal Pendidikan Mutiara 
Vol. 6 No. 2 September 2021         ISSN : 2460-6650 

 

76 
 

Bentuk-bentuk Punishment 

Menurut Sabri (1999), berdasarkan 

efek yang diberikan, hukuman atau 

punishment dibagi dalam tiga bentuk, 

yaitu: 1) Punishment Badan Yaitu 

hukuman yang diberikan kepada tubuh 

berupa memukul . Hukuman jenis ini 

memiliki efek yang membekas berupa rasa 

sakit di badan atau fisik yang diberi 

hukuman. 2) Punishment Perasaan Berupa 

menghina, dipermalukan, atau di caci 

maki. Hukuman jenis ini tidak menciderai 

fisik atau badan seseorang namun lebih 

kepada efek emosi dalam hati seseorang 

karena melakukan pelanggaran. 

Punishment Intelektual, Punishment 

Intelektual Yaitu hukuman yang diberikan 

seperti aktivitas khusus kegiatan demikian 

bertujuan memperoleh perubahan yang 

positif, Hukuman jenis ini tidak 

memberikan efek negatif baik cidera 

ataupun melukai emosi. 

Pengertian Tindakan Kekerasan dan 

Tindakan Asusila 

Tindak kekerasan adalah perilaku 

dengan sengaja atau tidak sengaja, baik 

verbal maupun non verbal yang di tunjuk 

untuk mencederai atau merusak orang lain, 

baik berupa perlakuan fisik, mental, sosial, 

kerugian ekonommi maupun seksual yang 

melanggar hak asasi manusia, bertentangan 

dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam 

masyarakat berdampak trauma psikologis 

bagi korban. Bentuk tindak kekerasan 

dapat berupa perlakuan salah, penelantaran, 

eksploitasi, diskriminasi ataupun 

membiarkan orang berada dalam 

situasiberbahaya. 

Tindakan asusila adalah perbuatan 

dosa atau perbuatan tercela yang di sebut 

dengan maksiat, apabila menganut 

pendapat para ahli hukum yang 

menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu 

pengertian adat-istiadat mengenai tingkah 

laku dalam hal berhubungan. Tindak 

asusila adalah perilaku yang tidak sesuai 

dengan norma-norma atau kaidah 

kesopanan yang berlaku di masyarakat. 

Penjelasasn dalam KUHP buku II tindak 

asusila berkaitan dengan kejahatann 

seksual meliputi pemerkosaan, pelecehan 

seksual dan lainnya. 

 

Kasus Tindakan Kekerasan dan Asusila 

Oleh Guru Terhadap Peserta Didik dan 

Penyebabnya 

Kasus kekerasan 

Kekerasan di lingkungan sekolah 

akhir ini sering terjadi. Aksi kekerasan kali 

ini terjadi di SMAN 12 Bekasi, kekerasan 

bahkan oleh Guru sekolah itu. Rita 

Pranawati Wakil Ketua KPAI menyesalkan 

tindakan guru SMA di Bekasi yang 

memukul siswa karena terlambat. Rita 

menilai tindakan itu tidak ada unsur 

mendidik anak sama sekali. Misal 

terlambat ya jangan dipukuli, diganti 

dengan hukuman yang mendidik, kata Rita 

kepada wartawan. Rita mengatakan KPAI 

saat ini sedang mengembangkan sekolah 

ramah anak, dan Kota Bekasi sebagai kota 

layak anak termasuk yang komitmen 

membangun sekolah ramah anak. 

Menurutnya, komitmen sekolah ramah 

anak dibarengi dengan mainstreaming isu 

perlindungan anak di sekolah. 

UU Perlindungan Anak sudah jelas 

melindungi anak di satuan pendidikan dari 

kekerasan, katanya. Rita menuturkan 

pendisiplinan di sekolah adalah proses yang 

membutuhkan dukungan dari sekolah dan 

orang tua. Dia menyebut pendisiplinan yang 

mengandung kekerasan justru menjadi 

bumerang bagi proses pendidikan peserta 

didik. Konsekuensi dari ketidakdisiplinan 

dapat diberikan namun menggunakan 

perspektif kepentingan terbaik bagi anak," 

katanya. Sekali lagi, PEMDA Kota Bekasi 

harus melakukan pelatihan-pelatihan di 

sekolah-sekolah sehingga guru memahami 
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hakikat pendidikan sekaligus perlindungan 

anak sebagai peserta didik, lanjut dia. 

Sebelumnya, aksi pemukulan itu 

terjadi di lapangan SMAN 12 Bekasi pada 

hari Selasa Para siswa itu diarahkan ke 

lapangan upacara sekolah. Pemukulan pun 

terjadi. Siswa yang dipukul yakni R dan A, 

murid Kelas 12. Guru yang memukul, 

yakni 1 pun telah di nonaktifkan oleh pihak 

sekolah. Beliau sudah dinonaktifkan 

sebagai Wakil Kepala Bidang Kesiswaan 

SMAN 12 Bekasi, ujar Wakil Kepala 

Bidang Humas SMA 12 Bekasi, Irnatiqoh, 

ketika ditemui detikcom di kantornya, Jalan 

I Gusti Ngurah Rai, Kota Bekasi. Dalam 

video yang beredar, tampak sejumlah 

pelajar laki-laki duduk jongkok, sementara 

di hadapannya pelajar perempuan tampak 

berdiri. Seorang pelajar tampak berdiri di 

depan barisan para pelajar yang sedang 

jongkok. Kemudian, seorang pria yang 

mengenakan kemeja putih mendekati 

pelajar laki- laki itu. Aksi pemukulan pun 

terjadi. Pukulan itu mengarah ke kepala dan 

lengan pelajar. "Kenapa nggak jawab? hah? 

kenapa nggak jawab?" ujar pria yang 

diduga sang guru itu. Karena pukulan itu, 

tubuh pelajar sempat terhuyung. Kepalanya 

tetap menunduk ke bawah. Video itu viral 

di media sosial. 

Kasus Asusila 

Seorang guru berinisial Y yang 

mengajar di SMP Negeri 1 Picung 

Pandeglang, diduga melakukan perbuatan 

kekerasan seksual sodomi terhadap siswa. 

Berita yang diperoleh, tindakan tidak 

terpuji itu dilakukan Y kepada empat 

siswanya. Dugaan tersebut mencuat, saat 

pihak sekolah kedatangan salah satu 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang 

menyebut Y, guru yang berstatus honorer 

ini telah melakukan tindakan sodomi 

terhadap siswanya sendiri. 

Kepala SMPN 1 Picung, Asep 

Tiawarman, mengatakan baru mengetahui 

aksi bejatnya guru yang mengajar pelajaran 

Seni Budaya dan Kesenian (SBK) setelah 

kedatangan salah satu lembaga Bantuan 

Hukum (LBH) yang tidak disebutkan 

namanya, menyatakan bahwa guru itu telah 

melakukan pencabulan. “Kejadiannya saya 

kurang tahu. Saya baru tahunya ada LBH 

konfirmasi ke sini hari Jumat kemarin, 

katanya ada pelecehan siswa, ya saya 

terkejut,” kata Kepala Sekolah SMPN 1 

Picung, Asep Tiawarman, kepada Banten 

Hits, Rabu (15/3/2016). 

Mendapat informasi tersebut, Asep 

langsung menanyakan kebenaran hal 

tersebut kepada Y yang mengajar mata 

pelajaran Seni Budaya dan Kesenian 

(SBK). Namun kata Asep, Y membantah 

hal tersebut. Namun belakangan, Asep 

mengetahui ada satu korban tindakan bejad 

tersebut berinisial DH (14) “Enggak tahu, 

saya dapat informasinya hanya satu orang,” 

ucapnya. Asep juga bertanya langsung 

kepada korban. Keterangan yang didapat, 

Y melakukan tindakan tersebut di ruang 

perpusatakaan saat korban menginap dalam 

mengikuti bimbingan belajar lantaran 

mendapat nilai kurang bagus. “Saya tanya 

ke korbannya, kenapa kamu nginap di 

sekolah, katanya lagi perbaikan nilai, dan 

terjadilah kejadian itu,” ungkapnya. Pasca 

dugaan sodomi tersebut mencuat, Y 

diketahui sudah lama tidak mengajar, begitu 

juga siswanya yang menjadi korban Y. 

Kini, kasus yang mencoreng dunia 

pendidikan di Pandeglang tersebut tengah 

ditangani Mapolres Pandeglang. 

Peran Guru Terhadap Peserta Didik 

 Suparlan (2005, hlm. 27) 

membagi peran guru menjadi sembilan 

macam, yaitu sebagai berikut. 1) Peran 

sebagai Pendidik, bertugas membangun 

dan mengembangkan kepribadian serta 
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karakter siswa. 2) Peran sebagai Tenaga 

Pengajar, bertugas menyampaikan ilmu 

pengetahuan, melatih keterampilan, 

merancang pengajaran, melaksanakan 

pembelajaran, dan menilai aktivitas 

pembelajaran. 3) Peran sebagai Fasilitator, 

bertugas memberikan motivasi, bantuan, 

bimbingan kepada siswa dalam proses 

pembelajaran, baik di dalam maupun di 

luar kelas. 4) Peran sebagai Pembimbing, 

bertugas memberikan petunjuk atau 

bimbingan serta mengarahkan cara/gaya 

pembelajaran, serta membantu menemukan 

kekuatan dan kelemahan siswa. 5) Peran 

sebagai Pelayan, bertugas memberikan 

pengajaran menyenangkan dan aman, 

sesuai dengan karakter siswa secara 

individual. 6) Peran sebagai Perancang, 

bertugas merumusakan rencana mengajar 

dan belajar dengan kurikulum berlaku. 7) 

Peran sebagai Pengelola, berkewajiban 

menyiapkan administrasi kelas dan 

melaksanakannya secara konsisten. 8) 

Peran sebagai Inovator, bertugas 

memajukan keterampilan untuk 

menggunakan strategi dan metode 

mengajar. 9) Peran sebagai Penilai, 

bertugas menyusun alat evaluasi untuk 

menilai capaian hasil belajar siswa secara 

objektif. 

Secara lebih spesifik, Prey Katz 

dalam Sardiman (2011, hlm. 143) 

menggambarkan peran guru sebagai 

komunikator dan sahabat sejati, yang selalu 

memberikan nasihat-nasihat, memotivasi, 

membimbing dalam pengembangan sikap, 

tingkah laku, dan nilai-nilai kehidupan. 

Semua arahan dari guru akan menjadi 

dorongan dan sumber inspirasi bagi siswa 

untuk memahami berbagai bahan yang 

diajarkan, kemudian memaknainya secara 

benar, lalu di implementasikan pada 

keseharian nyata. 

 

Hak Perlindungan Peserta Didik Dalam 

UUD 1945 dan Kewajiban Peserta didik  

 Indonesia sudah menyusun KPAI, 

Karena mepunyai tanggung jawab untuk 

melindungi anak-anak di indonesia dari 

tindakan kekerasan dan asusila. Setiap 

manusia berhak hidup, mendapatkan 

kebebasan untuk tidak di siksa, di jadikan 

budak, dan hak di anggap sebagai individu 

di mata hukum yang berlaku tidak 

dikurangi sedikitpun. UUD 1945 No. 35 

2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak adalah: 1) 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

menjamin kesejahteraan tiap warga 

negaranya, termasuk perlindungan terhadap 

hak anak yang merupakan hak asasi 

manusia. 2) Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 3) Anak sebagai tunas, 

potensi, dan generasi muda penerus cita-

cita perjuangan bangsa memiliki peran 

strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga 

wajib dilindungi dari segala bentuk 

perlakuan tidak manusiawi yang 

mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak 

asasi manusia. 4) Dalam rangka 

meningkatkan perlindungan terhadap anak 

perlu dilakukan penyesuaian terhadap 

beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 5) Berdasarkan 

pertimbangan yang dimaksud dalam huruf 

a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 

membentuk Undang-Undang tentang 
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Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

Disamping itu anak juga berhak 
memperoleh pengajaran agama sesuai 

keyakinanya, mendapatkan beasiswa bagi 

mereka yang tidak mampu dalam konteks 

materi, Siswa pun memiliki kewajiban 

yang harus di patuhi dalam dunia 

pendidikan. Saling Menghormati pendidik 

ataupun peserta didik, Menjaga kebersihan 

sekolah, Mengerjakan dan mengumpulkan 

tugas yang diperintah, Mentaati peraturan 

sekolah, Menolong sesama yang kesusahan 

baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. 

Perilaku seorang pengajar yang 

berbuat kekerasan merupakan perilaku 

yang mencontohkan hal tidak baik, 

keharusan nya adalah menjadi contoh yang 

sepatutnya ditiru oleh siswa, namun 

sebaliknya tindakan kekerasan adalah 

perbuatan yang sangat tidak patut untuk 

ditiru dan di contoh. Dimana kompetensi 

kepribadian guru mempunyai indicator 

yang diantaranya kepribadian yang mantap 

dan emosi yang stabil. 

 

Sanksi Bagi Pendidik yang Melakukan 

Tindakan Kekerasan dan Asusila 

Penyesalan Kemdikbud tentang 

kejadian pukuli siswa oleh tenaga pendidik, 

disamping itu kemdikbud sudah 

meluncurkan larangan pada manifestasi 

kekerasan dan asusila di sekolah. 

Kemdikbud mengantisipasi supaya dinas 

pendidikan berperan aktif menjalani 

sosialisasi cara terkait sekolah terlindungi 

dari perilaku kekerasan. Permendikbud 

nomor 82 tahun 2015 terkait pencegahan 

dan penyelesaian tindak kekerasan di 

sekitaran satuan pendidikan, karena 

mengacu pada tindakan criminal dan 

menciptakan rasa trauma pada siswa. Pasal 

11 dan 12 permendikbud 82/2015 

menyatakan hukuman pada tersangka 

tindakan kekerasan menurut 

proporsional,berkeadilan sebagaiamana 

tingkat akibat perilaku kekerasan, Pasal 76 

c UU 35/2014 pasal 80 Bagi pelanggar 

akan di hukum penjara 3-6 bulan dan denda 

maksimal Rp.72.000.000,00 (72 juta 

rupiah). Dalam ayat 1 jika anak luka parah, 

maka di pidana max 5 tahun dan denda 

max Rp.100.000.000,00 (serratus juta 

rupiah). 

Ayat 2 jika anak meninggal dunia, 

tersangka di penjara max 15 tahun dan atau 

denda Rp.300.000.000,00 (tiga milar). 

Direktur PPTK Dikdas Kemdikbud 

Sumarna Surapranata mengatakan tidak ada 

jaminan seorang guru tidak akan melakukan 

tindakan asusila seperti pelecehan seksual. 

Tidak ada jaminan seorang guru tidak akan 

melakukan asusila. Seorang yang ahli 

hukum sekalipun, tidak ada jaminan 

mereka tidak melakukan tindakan hukum. 

Sumarna mengatakan, syarat untuk 

menjadi calon guru menurut UU 14 2005 

yaitu lulus S1 dan mempunyai sertifikat 

pengajar yang ditempuh melalui 

pendidikan profesi. Mereka wajib 

mempunyai empat keahlian yaitu 

kompetensi kepribadian, kompetensi 

pedagogik, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional. Jika calon guru 

memiliki empat kompetensi itu dalam 

perekrutan, Sumarna menuturkan, 

kemungkinan diterima. Meski memiliki 

keempat syarat tersebut menurut Sumarna 

tidak ada jaminan guru tidak akan 

melakukan asusila. Yang pasti kita 

bersama-sama harus menanam jiwa 

husnudzon terlebih dahulu terhadap 

seseorang di pekerjaan apapun mereka 

mengabdi. Khususnya untuk pekerjaan 

guru, yang sudah ada standar 

kompetensinya, kode etiknya, dan 

perlindungannya. 

Sumarna menuturkan jika seorang 

guru melakukan tindakan asusila seperti 

pelecehan seksual harus diberikan hukuman 

yang pas sejalan bersama tata tertib 
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perundang undangan sesuai KUHP. Namun, 

sanksi yang paling berat, menurut Sumarna, 

tentunya sanksi sosial. Seseorang bisa lolos 

dari sanksi pidana, tetapi tidak dari sanksi 

sosial, kata dia. Lebih lanjut Sumarna 

mengatakan seorang guru dapat melindungi 

siswa siswinya dari ancaman pelecehan 

seksual atau tindakan asusila lainnya. 

Caranya dengan melakukan pengawasan 

bekerja sama dengan internal sekolah seperti 

kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Hal 

lainnya ya pengawasan orang tua terhadap 

anaknya harus ditingkatkan 

 

Dampak Tindakan Kekerasan dan 

Asusila Bagi Peserta Didik 

Pada saat ini permasalahan 

kekerasan khususnya yang terjadi di 

lingkungan sekolah semakin menjadi 

perhatian masyarakat dan pemerintah. 

Beberapa factor penyebabnya oleh pendidik 

yang tidak sengaja berbuat kekerasan untuk 

mendisiplinkan peserta didik. Di 

lingkungan sekolah perbuatan kekerasan 

memberikan dampak pengaruh yang 

lumayan merusak seperti: Siswa memiliki 

rasa dendam, Kehilangan rasa percaya diri, 

Kreativitas mereka menjadi terhambat, 

Malas mencoba hal baru dalam belajar, 

Tidak semangat pergi ke sekolah dan lain 

sebagainya. 

 

Jadi seorang guru dalam mendidik 

siswanya harus menghindari tindakan 

kekerasan baik itu kekerasan dalam bentuk 

fisik ataupun psikis. Kasus ini kerap terjadi 

pada anak-anak, padahal anak itu akan 

menjadi generasi pengurus bangsa yang 

masih dalam tahap tumbuh kembang, maka 

bila terjadi hal pada mereka, maka akan 

berdampak ke masa depan. Tindakan 

pelecehan seksual pada anak terjadi karena 

sebab seperti pelaku mempunyai peluang 

dan kesempatan. Kedua, anak berpeluang 

menjadi korban karna tidak membekali 

dirinya dengan education seks sehingga 

tidak bisa menolak sebab takut. Dampak 

berbahaya pada korban pelecehan seksual 

seperti: Cemas, Agresif, Criminal, 

Ketakutan, Stress/ Merasa bersalah, 

Disfungsi seksual, Gangguan traumatic, 

Susah makan dan tidur, Tertutup/tidak 

percaya diri. Dengan adanya gangguan 

psikis bisa menghambat pertumbuan anak. 

Maka dari itu anak harus di beri pengayaan 

tentang batasan pada dirinya.depresi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dari pembahasan  

maka dapat disimpulkan Punishment atau 

hukuman adalah suatu bentuk prosedur 

atau tindakan yang diberikan kepada 

individu atau kelompok atas kesalahan, 

pelanggaran atau kejahatan yang telah 

dilakukan dalam bentuk reinforcement 

negatif atau penderitaan dalam rangka 

pembinaan dan perbaikan watak agar tak 

terulang kembali di kemudian hari. 

Kemudian jenis-jenis punishmen 

dirumuskan menjadi dua, yang pertama 

adalah hukuman pokok dan hukuman 

tambahan, masing-masing memiliki 

penjelasn lagi seperti pada isi dari bab II. 

Lalu bentuk punishment pula terbagi 

menjadi tiga diantaranya, punishment 

badan, punishment perasaan dan 

punishment intelektual. 

Dan apapun bentuk tindakan 

kekerasan dan tindakan asusiala itu 

merupakan tindakan yang sangat tidak 

pantas dilakukan oleh guru/tenaga pendidik 

yang mana peran seharusnya adalah 

mencontohkan yang baik untuk siswanya. 

Dan tindakan demikian pun sangat amat 

tidak dibenarkan secara hukum negara dan 

hukum agama.  

 

 

 

 



Jurnal Pendidikan Mutiara 
Vol. 6 No. 2 September 2021         ISSN : 2460-6650 

 

81 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Muchlisin Riadi, (Punishment atau 

Hukuman: Pengertian, 

Tujuan, Bentuk dan Prinsip), 

kajianpustaka.com. 

Muhammad Yasir musa, Dalam Proposal 

Penelitiannya, (Analisis 

Penerapan dan Punishment 

Dalam Meningkatkan Kinerja 

Karyawan di KSPPS BMT 

Ramadhana Salatiga), Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN 

Salatiga. 

Masril, e-jurnal (Jenis Hukuman Dalam 

Hukum Pidana Indonesia), Dosen 

Fakultas Syari’ah dan aekonomi 

Islam, IAIN Bengkulu, 

Garuda1076727 

Muchlisin Riadi, (Punishment atau 

Hukuman: Pengertian, 

Tujuan, Bentuk dan Prinsip), 

kajianpustaka.com. 

Permensos No.102/HUK/2007, 

(Tindak Kekerasan), Sumber 

glosarium kemensos.co.id, 

www.kamusbesar.com 

Christina Minar Pangaribuan,(Asusila), 

hukkel.com 

Farih maulana Sidik, (KPAI Sesalkan 

Tindakan Guru SMA di Bekasi 

Oukuli SIswa KArena Terlambat), 

Detiknews 

Gerri Bermana, (Guru SMP di 

Pandeglang Diduga Sodomi 

Empat Siswa), Bantenhits 

Fani Cinta Dewi, Tjutju 

Yuniarsih, (Pengaruh 

Lingkungan Sekolah dan 

Guru Terhadap 

Motivasi Belajar Sisw a). 

Jurnal Pendidikan 

Manajemen Perkantoran. 

 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik 

Indonesia 

Thahun 1945, 

Tentang Hak dan 

Perlindungan 

Anak 

Agung Ngurah Adhi Wibisana, I Made 

Sepud, I Made Minggu 

Widyantara, Jurnal 

Konstruksi Hukum, (Sanksi 

Pidana Terhadap Guru 

yang Melakukan Tindakan 

Penganiayaan Kepada 

Murid Saat Proses 

Pembelajaran), Hlm.48. 

M. Agus Yozami, (Sanksi Bagi 

Pendidik yang 

Melakukan 

Kekerasan terhadap 

Murid), 

hukumonline.com. 

Fenny Melisa,Hazliansyah, (Tidak Ada 

Jaminan Guru bebas dari 

Tindak Asusila), Senin 28 

Juni 2021, Pkl.20:57, 

republika.co.id. 

Rofiqotun Nisa, (Kekerasan Dalam 

Pendiidkan Dapat 

Memberikan Dampak 

yang Buruk Untuk 

Psikis Pelajar), 

Kompasiana. 

Guesehat.com, (Dampak 

yang Terjadi Pada Anak 

Korban Pelecehan 

Seksual). Undang-Undang 

Dasar 1945. 

http://www.kamusbesar.com/


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

82 

 

Upaya Meningkatkan Kemampuani Menulis Pupuh Kinanti Bahasa Sunda dengan 

Menggunakan Teknik Celetuk di Kelas IX A Semester 5 (Ganjil)  

SMP Negeri 1 Kaduhejo Tahun Pelajaran 2018/2019 

 

Uyung Amilul Ulum  

STKIP Mutiara Banten 

ulumululum68@gmail.com 

Sumiratna Dewi  

SMP Negeri 1 Kaduhejo 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar siswa melalui Teknik Celetuk  dalam mata pelajaran bahasa Sunda pada Kompetensi 

Dasar Menulis/Memproduksi Pupuh Kinanti. Penelitian dilaksanakan di kelas IX A SMP 

Negeri 1 Kaduhejo, Kecamatan. Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Prov. Banten. Penelitian 

dilatarbelakangi rendahnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran di kelas juga 

rendahnya kemampuan mereka dalam menulis pupuh kinanti. Hal ini terjadi karena 

penyampaian materi cenderung  monoton, pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru, 

dan belum digunakannya  teknik pembelajaran yang tepat serta menarik. 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam 2 siklus yang tiap siklusnya terdiri dari 4 tahap, 

yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa lembar tes unjuk kerja menulis pupuh kinanti yang diberikan sebelum 

tindakan (pratindakan/prasiklus) dan setelah tindakan (prasiklus), juga format observasi 

untuk mengamati tingkat keterlibatan peserta didik. Pengumpulan data dan pengolahannya 

berdasarkan data yang didapatkan pada instrumen tersebut. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembelajaran bahasa Sunda kompetensi dasar menulis Pupuh kinantimelalui Teknik 

Celetuk ternyata dapat meningkatkan keaktifan dan hasil hasil belajar siswadibandingkan 

dengan kegiatan pembelajaran sebelum dilaksanakannya penelitian tindakan kelas. Setelah 

diadakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan Teknik Celetuk ada peningkatan.  

Hal ini dapat dilihat dari perubahan yang terjadi dari satu siklus ke siklus berikutnya. Tingkat 

keterlibatan atau keaktifan serta pencapaian kemampuan menulis pupuh kinanti semakin 

meningkat.  

 

Kata Kunci: Teknik Celetuk, Keaktifan, Hasil Belajar. 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran bahasa di kurikulum K-

13 lebih diarahkan pada pencapaian 
keterampilan berbahasa yang bersifat 

praktis. Dengan demikian belajar bahasa 

lebih ditujukan pada bagaimana 

menggunakan bahasa sebagai alat 

komunikasi dan ekspresi diri. Sebagai alat 

komunikasi dia digunakan untuk 

menyampaikan pesan kepada orang lain 

sehingga terjadi kesepahaman antara 

penyampai dan penerima demi 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang 

terwakili melalui pesan tersebut. 

Sedangkan sebagai alat ekspresi diri bahasa 
digunakan untuk mewakili cita, rasa, dan 

karsa  pengguna bahasa yang awalnya 

mungkin sebatas media representasi 

eksistensi diri, namun pada akhirnya boleh 

jadi dipertontonkan di hadapan publik yang 

ditampilkannya dalam bentuk lisan maupun 

tulisan.  

mailto:ulumululum68@gmail.com
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Baik sebagai alat komunikasi maupun 

ekskpresi diri dua-duanya merupakan 

perwujudan dari empat keterampilan 

berbahasa yang saling berkait yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis.    

Dari empat keterampilan berbahasa 

tersebut, menulis merupakan keterampilan 

berbahasa yang kompleks. Dia 

membutuhkan kemampuan penguasaan 

teknik dan isi termasuk penguasaan 

karakteristik tulisan yang akan dibuatnya.   

Di SMP  keterampilan menulis 

terdapat pada kompetensi dasar 

memproduksi teks. Salah satunya adalah 

menulis pupuh kinanti. Dengan 

kemampuan memproduksi pupuh kinanti 

siswa dapat mengekspresikan perasaan, 

pengalaman, dan permasalahan-

permasalahan yang dihadapinya dalam 

kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan 

menulis pupuh kinanti seseorang dapat 

mencurahkan segala sesuatu yang ada pada 

dirinya.  

Namun, untuk mencapai kemampuani 

tersebut banyak kendala-kendala yang 

dihadapi dalam proses pembelajaran di 

kelas, baik yang dialami oleh siswama 

maupun guru. Kendala-kendala yang 

dihadapi siswa di kelas sesungguhnya 

merefleksikan proses pembelajaran yang 

dikelola oleh guru. Aneka pendekatan dan 

teknik pembelajaran keterampilan menulis 

pupuh kinanti yang guru terapkan dapat 

membantu siswa dalam menulis pupuh 

kinanti. Pendek kata, pemilihan dan 

penggunaan pendekatan serta teknik 

pembelajaran yang tepat, termasuk 

pembelajarn keterampilan menulis pupuh 

kinanti, akan memberikan keuntungan bagi 

pelaksanaan proses belajar mengajar di 

kelas bagi guru dan siswa.  

Di lapangan, guru menggunakan 

pendekatan, pendekatan, metode, atau 

apapun yang biasa mereka gunakan  dan itu 

cenderung belum bervariasi. Hal ini dapat 

berdampak pada rendahnya tingkat 

keterlibatan siswa juga rendahnya 

pencapaian hasil belajar. Mereka umumnya 

pasif, jarang memiliki inisiatif untuk 

bertanya, mencatat hal-hal penting dari 

proses pembelajaran, bahkan mereka hanya 

menjawab kalau ditunjuk atau disebut 

namanya. Kenyataan ini berlaku juga pada 

pembelajaran bahasa Sunda di kelas IX A 

SMP Negeri 1 Kaduhejo materi pupuh 

kinanti kompetensi dasar memproduksi 

teks.  

Di sisi lain,  dari hasil evaluasi yang 

dilakukan guru di sekolah tempat penelitian 

ini dilakukan dapat diketahui bahwa 

pencapaian hasil belajar siswa pada materi 

pupuh kinanti, khususnya kelas kelas IX A 

SMP Negeri 1 Kaduhejo masih tergolong 

belum memuaskan.  Hasil evaluasi yang 

belum memuaskan ini menurut asumsi 

peneliti merupakan pertanda masih 

rendahnya minat dan kemampuani siswa 

dalam memproduksi/menulis pupuh 

kinanti.  

Hal ini dapat dilihat dari 36 siswa yang 

mengikuti tes pratindakan (prites) yang 

berhasil mencapai  kriteria  ketuntasan 

minimal (KKM) yang ditetapkan sebesar 

75 baru sebanyak  10 orang. Ini artinya 

tingkat pencapaian kemampuani  siswa 

pada mata pelajaran bahasa Sunda materi 

pupuh kinanti secara kelasikal baru 10/36 x 

100 = 27,78 %,  selebihnya yaitu sebanyak 

26  orang atau  26/36 x 100% = 72,22 

masih di bawah KKM (hasil lebih rinci 

terlampir). Pencapaian KKM secara 

kelasikal disyaratkan minimal 80 %.  

Dalam konteks seperti inilah upaya 

meningkatkan kemampuan menlis pupuh   

dalam pembelajaran menulis, khususnya 

menulis pupuh kinanti menjadi sangat 

urgen untuk dilakukan, di antaranya dengan 

menerapkan Teknik Celetuk.  

Teknik ini diharapkan akan menjadi 

salah satu alternatif solusi dalam mengatasi 

kejumudan pembelajaran menulis pupuh 

kinanti di kelas. 

Berdasarkan latar belakang 

permasalahan di atas, selanjutnya akan 

dilakukan penelitian pada mata pelajaran 

bahasa Sunda materi pupuh kinanti pada 

kompetensi dasar memproduksi/menulis 

pupuh kinanti. dengan menggunakan 

Teknik Celetuk pada siswa kelas IX A, 



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

84 

 

Semester 5 (lima), SMP Negeri 1 Kaduhejo 

Tahun Pelajaran 2018/2019.  

Teknik Celetuk ini  peneliti asumsikan 

dapat dijadikan  solusi untuk meningkatkan 

partisipasi dan kemampuan siswa pada 

mata pelajaran bahasa sunda materi pupuh 

kinanti pada kompetensi dasar 

memproduksi/menulis pupuh kinanti.   

Selanjutnya, penelitian ini diberi tajuk 

“ Upaya Meningkatkan Kemampuani 

Menulis Pupuh Kinanti dengan Teknik 

Celetuk  pada Siswa Kelas IX A Semester 5 

(Ganjil) SMP Negeri 1 Kaduhejo Tahun 

Pelajaran 2018/2019”. 

Landasan Teori  

A. Hakikat Pupuh   

Pupuh  merupakan salah satu karya 

sastra yang dimiliki oleh suku Sunda. 

Pupuh  sendiri adalah puisi tradisional yang 

menggabungkan antara seni sastra dan lagu 

Sunda. Pupuh  memiliki rima serta jumlah 

suku kata yang membentuk sebuah pola 

pada setiap barisnya. 

Agar pupuh  dapat membentuk sebuah 

pola rima serta jumlah suku kata yang 

indah, tentu sudah sepatutnya diikat dengan 

aturan-aturan atau patokan yang telah 

ditentukan. Aturan-aturan tersebut antara 

lain adalah padalisan, pada, guru wilangan, 

guru lagu, dan watek (watak). 

Padalisan adalah banyaknya jumlah 

baris atau larik yang terkandung dalam satu 

bait pupuh  (pada). Sedangkan pada 

bermakna bait dalam pupuh  yang terdiri 

dari beberapa baris (padalisan). 

Guru wilangan adalah jumlah 

banyaknya suku kata (engang) yang 

terdapat pada setiap akhir barisnya 

(padalisan). Guru lagu adalah bunyi huruf 

vokal terakhir yang terdapat dalam setiap 

barisnya (padalisan). Guru lagu dikenal 

juga dengan istilah sora panungtung. 

Sedangkan watek atau watak adalah 

karakter, sifat, makna, atau tema dari isi 

yang dimiliki oleh pupuh  tersebut. 

1. Macam-macam Pupuh   

Ada sekitar 17 jenis pupuh  yang berasal 

dari Sunda. Dari 17 jenis pupuh   tadi, 

pupuh  dapat digolongkan lagi menjadi 2 

kelompok, yakni sekar ageung (besar) dan 

sekar alit (kecil). Sekar ageung terdiri dari 

4 jenis pupuh  ,sedangkan 13 sisanya 

termasuk sekar alit. 

Pupuh  yang termasuk kelompok sekar 

ageung adalah pupuh  yang ketika 

dinyanyikan atau ditembangkeun bisa 

menggunakan beberapa macam lagu, 

sedangkan pupuh  yang termasuk sekar alit 

adalah pupuh  yang hanya bisa dinyanyikan 

atau ditembangkeun dengan satu macam 

lagu saja. 

Pupuh  yang termasuk sekar ageung 

antara lain adalah pupuh  sinom, 

dangdanggula, kinanti, dan pupuh  

asmarandana. sedangkan pupuh  yang 

termasuk sekar alit yakni pupuh  lambang, 

maskumambang, pucung, ladrang, 

balakbak, pangkur, magatru, juru demung, 

mijil, wirangrong, gurisa, gambuh, dan 

durma. 

Dalam penelitian ini pupuh  yang 

menjadi objek penelitian adalah pupuh 

kinanti. Pupuh kinanti ini adalah jenis 

pupuh  yang menggambarkan perasaan 

sayang (kanyaah), menunggu (nungguan), 

atau bisa pula khawatir (deudeupeun). 

Jumlah baris (padalisan) di setiap baitnya 

(pada) hanya terdiri dari 6 baris 

(padalisan), yaitu 8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i 

merupakan pola guru wilangan beserta 

guru lagu yang membentuk pupuh   jenis 

ini.  

Uniknya dari pupuh kinanti ini, di setiap 

baris (padalisan) hanya terdiri dari 8 suku 

kata atau guru lagu saja. 

Contoh Pupuh   Kinanti :  

Kembang ros ku matak lucu ( 8 – u ) 

Nya alus rupa nya seungit ( 8 – i ) 

Henteu aya papadana ( 8 – a ) 

Ratuning kembang sajati ( 8 – i ) 

Papaes di patamanan ( 8 – a ) 

Seungit manis ngadalingding ( 8 – i ) 

Budak leutik bisa ngapung ( 8 – u ) 

Babaku ngapungna peuting ( 8 – i ) 

Nguriling kakalayangan ( 8 – a ) 

Neangan nu amis amis ( 8 – i ) 

Sarupaning bungbuahan ( 8 – a ) 

Naon bae nu kapanggih ( 8 – i ) 
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Pupuh   Kinanti Budak Leutik Bisa 

Ngapung 

Budak leutik bisa ngapung (8-u) 

Babaku ngapungna peuting (8-1) 

Nguriling kakalayangan (8-a) 

Neangan nu amis amis (8-i) 

Sarupaning bungbuahan (8-i) 

Naon bae nu kapanggih (8-i) 

 

Pupuh Kinanti Kanyaah Indung 

Kanyaah indung mo suwung (8-u) 

Lir jaladri tanpa tepi (8-i) 

Lir gunung tanpa tutugan ((8-a) 

Asihna teuing ku wening (8-i) 

Putra teh di dama dama (8-a) 

Di anggo pupunden ati (8-i) 

B. Teknik Celetuk (Teknik Pmbelajaran) 

Teknik pembelajaran bisa diartikan 

sebagai sebuah cara yang dilakukan 

seorang guru dalam mengimplementasikan 

metode pembelajaran secara spesifik. 

Misalkan, penggunaan metode ceramah di 

sebuah kelas dengan jumlah siswa yang 

terbatas tentunya secara teknis harus 

berbeda dengan penggunaan metode 

ceramah di kelas dengan jumlah siswa yang 

banyak. Teknik dengan demikian 

merupakan kreasi guru dalam menerapkan 

metode berdasarkan situasi yang dihadapi. 

Situasi dimaksud dapat berupa keadaan 

ruang belajar, kelengkapan sarana/media, 

dan situasi fisik serta mental siswa. 

Teknik celetuk dalam hal ini adalah 

kreasi peneleti utuk membantu para siswa 

secara aktif melibatkan diri dalam proses 

pembelajaran sekaligus membantu mereka 

menguasai materi yang disampaikan 

guru/peneliti. Teknik ini dipayungi oleh 

teori belajar behaviorisme khususnya 

tentang stimulus-respon. Teknik ini 

dilakukan oleh guru dengan cara 

mengucapkan kata-kata kunci dalam 

menulis pupuh kinanti secara spontan. 

Kata-kata kunci yang diucapkan oleh guru 

berfungsi sebagai pengungkit yang 

memberi stimulus kepada para siswa untuk 

menulis pupuh dalam hal ini pupuh kinanti 

sesuai dengan patokannya.  

Kespontanan cara guru menyampaikan 

kata-kata kunci ini mirip orang nyeletuk. 

Dalam suasana proses belajar yang sedang 

berlangsung serius, sepi, kemungkinan 

nyaris tanpa suara, tiba-tiba guru nyeletuk. 

Inilah kemudian mengapa teknik ini disebut 

Teknik Cletuk.  

Celetuka yang dilakukan guru ini 

membawa pesan mengingatkan kata-kata 

kunci atau patokan dalam menulis pupuh. 

Dengan demikian celetuk juga dapat 

berfungsi sebagai mnemonik atau 

pengingat. Celetukan dapat dilakukan 

dalam bentuk haleuang (nyanyian sesuai 

pupuh) atau ucapan biasa tanpa 

dihaleuangkeun (dinyanyikan).. 

C. Pembelajaran Menulis Pupuh Kinanti 

dengan Teknik Celetuk  

Pembelajaran dengan teknik celetuk 

pada dasarnya siswa diberi penjelasan 

secara langsung oleh guru tentang pupuh 

secara umum kemudian mengerucut 

spesifik tentang pupuh kinanti. Guru 

menjelaskan pengertian pupuh kinanti, ciri-

ciri, macam-macam, dan patokan dalam 

menuliskannya. Pembelajaran dilakukan 

secara klasikal. Selesai penjelasan para 

siswa diberi kesempatan bertanya-jawab.  

Setelah dianggap cukup guru 

memberikan tugas menulis pupuh secara 

individu. Di sinilah teknik celetuk 

diterapkan. Ketika para siswa sedang serius 

mengerjakan tugas, guru nyeletuk dalam 

haleuang atau ucapan biasa. Guru 

menyampaikan kata-kata kunci dalam 

bentuk contoh langsung yang guru buat 

saat itu atau contoh yang sudah disiapkan 

sebelumnya. Teknik ini memang menuntut 

kemampuan guru secar baik dalam 

menguasai pupuh, khususnya pupuh 

kinanti. 

Dengan teknik ini para siswa digiring 

dan diarahkan untuk mampu menulis atau 

memproduksi teks, khususnya pupuh 

kinanti sebagai subjek kajian dalam 

penelitian ini.  

 

D. Keaktifan Belajar  

Proses pembelajaran pada hakekatnya 

untuk mengembangkan aktivitas dan 

kreatifitas siswa melalui berbagai interaksi 

dan pengalaman belajar. Keaktifan belajar 
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siswa merupakan unsur dasar yang penting 

bagi keberhasilan proses pembelajaran. 

Menurut Whipple dalam Hamalik (2006), 

keaktifan belajar siswa adalah suatu proses 

belajar mengajar yang menekankan 

keaktifan siswa secara fisik, mental, 

intelektual dan emosional guna 

memperoleh hasil belajar berupa perpaduan 

antara aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor selama siswa berada di dalam 

kelas.  

Dimyati dan Mujiono (2006) 

menyatakan bahwa keaktifan belajar siswa 

merupakan proses pembelajaran yang 

mengarah kepada pengoptimalisasian yang 

melibatkan intelektual-emosional siswa 

dalam proses pembelajaran dengan 

melibatkan fisik siswa. Keaktifan belajar 

siswa dapat ditimbulkan dengan 

penggunaan pendekatan pembelajaran oleh 

guru diantaranya dengan melaksanakan 

perilaku-perilaku berikut ini yaitu 

memberikan tugas secara individu atau 

kelompok, kelompok kecil, memberikan 

tugas, megadakan sesi tanya jawab dan 

diskusi.  

Sejalan dengan Dimyati dan Mujiono, 

Raharja (2002) menjelaskan bahwa 

keaktifan belajar adalah kegitan jasmani 

dan rohani manusia untuk melakukan 

sesuatu dalam upaya mencapai tujuan 

tertentu. Guru mengajar harus berupaya 

mencapai tujuan tertentu. Guru mengajar 

harus berupaya agar siswa benar-benar 

aktif dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar baik keaktifan secara jasmani 

seperti melakukan praktik, berlatih dan 

keaktifan secara rohani seperti mengamati, 

memecahkan persoalan.  

1. Indikator Keaktifan Belajar  

Aktivitas yang dapat dilakukan oleh 

siswa di sekolah sangat beragam. Aktivitas 

siswa tidak hanya mendengarkan dan 

mencatat seperti yang lazim terdapat di 

sekolah-sekolah tradisonal. Menurut 

Sudjana (2013:61), keaktifan belajar siswa 

dapat dilihat dari:  

a.  Partisipasi aktif dalam melaksanakan 

tugas belajarnya  

b. Terlibat dalam pemecahan masalah  

c. Bertanya kepada siswa lain/kepada guru 

apabila tidak memahami persoalan yang 

dihadapinya  

d.  Berusaha mencari berbagai informasi 

yang diperoleh untuk pemecahan 

masalah  

e. Melaksanakan diskusi kelompok  

f. Menilai kemampuan dirinya dan hasil 

yang diperolehnya  

g. Melatih diri dalam memecahkan soal 

atau masalah, yaitu siswa dapat 

mengerjakan soal atau masalah dengan 

mengerjakan LKS  

h. Kesempatan menggunakan/menerapkan 

apa yang diperolehnya dalam 

menyelesaikan tugas/persoalan yang di 

hadapinya.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan Penelitian 

Tindakan Kelas (Clasroom Research 

Action) adalah penelitian yang bertujuan 

untuk menanggulangi berbagai 

permasalahan belajar yang dialami 

siswadan guru di dalam kelas. Secara 

terperinci tujuan tersebut yaitu (1) 

meningkatkan pemahaman perilaku dan 

pemikiran peserta didik, (2) meningkatkan 

pemahaman yang mendalam bagi guru 

melalui praktik-praktik pembelajaran di 

dalam kelas dengan inovasi-inovasi 

pembelajaran secara khusus dan terus-

menerus, (3) Menyediakan kesempatan 

bagi guru dalam menilai dan 

menghasilkan  teori  baru  dalam  

pembelajaran, (4) menciptakan kesadaran 

yang tinggi bagi guru mengenai adanya 

kemungkinan kontradiksi antara 

kenyataan dan harapan di lapangan atau 

di dunia praktik   dalam proses 

pembelajaran. Teori teori yang berlaku 

dan masalah-masalah yang dihadapi di 

dalam kelas tidak selamanya dapat diatasi 

oleh teori pembelajaran yang ada, (5) 

menguji dampak proses penelitian 

terhadap guru,  dan  (6)  melakukan  

penelitian  sebagai proses pembelajaran 

secara individu    yang menilai 

pengetahuan secara eksperiental (Gall, 
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2003: 580-

581) 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 

Kaduhejo, yang beralamat di Jl. Raya 

Labuan Km. 7 Kaduhejo, Pandeglang . 

Siswayang dipilih dalam penelitian ini 

adalah kelas IX A semester  5/ganjil Tahun 

Pelajaran 2018/2019, dengan pertimbangan 

bahwa kelas tersebut para peserta didiknya 

mengalami kesulitan dalam mata pelajaran 

Bahasa Sunda materi pupuh kinanti pada 

Kompetensi Dasar Menulis pupuh kinanti. 

Selain itu, kelas tersebut tingkat 

partisipasinya dalam proses belajar 

mengajar pada mata pelajaran tersebut 

tergolong rendah (belum memuaskan).  

A. Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur penelitian tindakan 

kelas ini menggunakan pendekatan yang 

dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart, 

(Wiriaatmaja, 2007 : 66). Pendekatan ini 

biasanya disebut dengan siklus atau putaran 

yang terdiri dari 4 komponen yang meliputi 

: Perencanaan (Planning), Tindakan 

(Acting), Observasi (Observing), dan 

Refleksi (Reflecting). 

Intinya,  penelitian  tindakan  kelas  ini 

bertujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan proses  dan  hasil  belajar  

suatu  mata  pelajaran yang   berefek   pada   

peningkatan   kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran dan kemampuan 

siswamenyerap atau menguasai tujuan-

tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 

Selanjutnya,  penelitian  ini  dilaksanakan 

dalam dua siklus. Setiap siklus dimulai 

dengan empat tahap, yaitu perencanaan 

(planning), tindakan (acting), observasi 

(observing), dan refleksi (reflecting). 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian tindakan kelas ini 

dikumpulkan sejumlah data   yang 

dibutuhkan melalui observasi, angket, 

wawancara, dan tes kemampuan  dalam  

menguasai  materi pembelajara 

a. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati 

aktivitas siswa   selama    kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Dari observasi 

tersebut   dapat dilihat   peningkatan 

aktivitas belajar yang   meliputi frekuensi 

aktivitas dan peningkatan kerjasama antar 

siswa dalam pelaksaaan pembelajaran. 

b. Angket 

Angket digunakan untuk melihat 

dampak dari pembelajaran yang telah 

dilakukan, di mana angket adalah 

merupakan tanggapan dari seluruh 

siswaterhadap penggunaan pendekatan 

pembelajaran pupuh kinanti dan 

pengalaman pribadi dalam   pembelajaran 

yang digunakan, bermanfaat atau dapat 

dirasakan oleh siswa dalam rangka 

meningkatkan aktivitas dan pemahaman 

/hasil belajar.. 

c. Tes Kemampuan Menulis Pupuh 

kinanti 

Tes  digunakan  untuk  mengukur 

keterampilan menulis pupuh kinanti pada 

pratindakan hingga pascatindakan. Bentuk 

tes yang digunakan adalah tes menulis 

pupuh kinanti. 

Kriteria Keberhasilan Tindakan 

Keberhasilan belajar juga dilihat dari 

kelas 

di mana akan disebut tuntas belajar apabila 

terdapat 80 % dari jumlah siswa 

keseluruhan mendapatkan nilai 75,00 atau 

lebih. Jadi, pembelajaran ini di anggap 

berhasil jika : 

1. Siswa mencapai nilai minimal 75 atau 

lebih secara individu; 

2. Presentase ketuntasan belajar mencapai 

80 % 

atau lebih. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil    penelitian    menunjukan    

telah terjadi  peningkatan  pada  berbagai  

aspek  yang meliputi aspek minat, 

keaktifan, dan kompetensi menulis  pupuh 

kinanti dengan menggunakan  pendekatan 

paragraph.  

A. Peningkatan     Keaktifan     Peserta     

Didik Antarsiklus 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat 

dikatakan bahwa aktivitas siswaselama 

kegiatan pembelajaran berlangsung, mulai 
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dari tingkat kehadiran 100% atau 36 rang; 

perhatian siswapada kegiatan awal 88,88 % 

atau 32 dari  36 orang, terlibat aktif dalam 

menyumbang ide dalam kegiatan menulis 

bersama 100 % atau 36 dari 36 orang; 

mencatat hal-hal penting dalam proses 

pembelajaran 86,11 % atau 31 dari 36 

orang. Semua aktivitas siswatersebut 

tergolong cukup  tinggi.  Sedangkan, 

keaktifan siswa dalam hal bertanya 25 % 

atau 9 dari 36 orang, menjawab 27,77% 

atau 10 dari 36, berkomentar  13,88% atau 

5 dari 36 orang, mengeritik 5,55% atau 2 

dari 36 orang, memberikan saran 0% atau 

tidak seorang siswapun yang 

menyampaikan saran, dan menyampaikan 

simpulan  22,22% atau 8 dari 36 orang, 

semuanya itu masih di bawah 59%. 

Namun, pada siklus II ini setiap unsur 

aktivitas siswamengalami kenaikan. Hal 

tersebut dapat dilihat dari tabel berikut..  

 

 

Tabel IV  Perbandingan Aktivitas 

Peserta  

Didik dalam PBM pada Setiap Siklus 

 

No. Aktivitas PBM 
Sik. II Sik. II Pngkata

n (%) (%) 

1 
Kehadiran peserta 

didik 
100 100 0 

2 

Perhatian 

siswapada saat 

guru membuka 

pelajaran    

84,21 77,77 6,44 

3 

Siswayang telibat 

aktif menyumbang 

ide-ide dalam 

kegiatan menulis 

bersama 

100 100 0 

4 

Siswayang 

mencatat hal-hal 

penting dalam 

proses 

pembelajaran                                                                    

81,57 72,22 9,39 

5 
Siswayang aktif  

bertanya   
23,68 19,44 4,24 

6 
Siswayang aktif 

menjawab  
26,31 22,22 4,09 

7 
Siswayang aktif 

berkomentar  
13,15 11,11 2,44 

8 
Siswayang aktif 

mengeritik  
5,26 2,77 2,49 

9 
Siswayang aktif 

memberikan saran 
0 0 0 

10 

Siswayang aktif 

menyampaikan 

simpulan 

21,05 19,44 1,61 

 

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

telah terjadi peningkatan dari siklus I ke 

siklus II dalam hal keterlibatan atau 

aktifitas siswa dalam proses pembelajaran 

pada Mata Pelajaran Bahasa Sunda 

kompetensi memproduksi pupuh kinanti 

dengan menerapkan pendekatan 

pembelajaran pupuh kinanti. Peningkatan 

tersebut terjadi pada semua aspek 

pengamatan, kecuali aktifitas siswa dalam 

memberikan saran masih nol persen.  

B. Peningkatan Kompetensi Siswa 

dalam Menulis Pupuh 

kinantiAntarsiklus 

Dengan menerapkan Teknik Celetuk  

dalam pembelajaran Bahasa Sunda 

Kompetensi Dasar Memproduksi Pupuh 

Kinanti telah diperoleh nilai rata-rata 

Kompetensi Dasar Memproduksi Pupuh 

Kinanti tersebut sebesar 78.16 lebih tinggi  

25 %  atau selisih 9 orang lebih banyak 

dibandingkan hasil tes siklus I yang nilai 

rata-ratanya sebesar 74,31. Siswa yang 

berhasil mencapai kriteria ketuntasan 

minimal  sebanyak 31 dari 36. Dari 31 

orang yang mencapai KKM,  17 orang di 

antaranya berada di atas kriteria ketuntasan 

minimal dengan nilai tertinggi 90 dicapai 

oleh lima orang peserta didik, nilai 85 oleh 

empat orang dan sisanya dengan nilai 80 

sebanyak delapan orang  peserta didik. 

Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus 

II ini ketuntasan belajar secara klasikal 

pada kemampuan memproduksi pupuh 

kinanti telah mengalami peningkatan yang 

cukup berarti dibandingkan dengan siklus 

pertama yaitu mencapai 86,11 (31 dari 36) 

dengan selisih 25 dibanding dengan siklus I 

yang perolehan ketuntasan klasikalnya 

hanya 61,11 (22 dari 36). 
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Peningkatan hasil belajar siswaini di 

antaranya dipengaruhi adanya motivasi 

siswasetelah guru menginformasikan 

bahwa setiap akhir pelajaran akan selalu 

diadakan tes sehingga pada pertemuan 

berikutnya siswalebih siap  untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Selain itu 

siswajuga sudah mulai mengerti apa yang 

dimaksudkan dan diinginkan dalam 

pembelajaran Bahasa Sunda pada materi 

Memproduksi pupuh kinanti dengan 

menggunakan Teknik Celetuk. Perubahan 

yang terjadi pada setiap siklus dapat dilihat 

pada diagram berikut. 

 

 

C. Pembahasan 

Dari kegiatan pengamatan dan 

pelaksanaan tes yang dilakukan dalam 

penelitian tindakan kelas ini, selanjutnya 

ada beberapa temuan yang berhasil peneliti 

ungkapkan. Dari hasil pengamatan yang 

dilakukan selama penelitian berlangsung 

dalam dua siklus dapat diketahui bahwa 

aktivitas siswaselama kegiatan 

pembelajaran pada  aspek  kehadiran 

peserta didik; perhatian siswapada saat 

guru membuka pelajaran; terlibat aktif 

menyumbang ide-ide dalam kegiatan 

menulis bersama; dan mencatat hal-hal 

penting dalam proses pembelajaran 

persentasenya di atas 59 %. Sedangkan, 

keaktifan siswa dalam hal bertanya, 

menjawab, berkomentar, mengeritik, 

memberikan saran, dan menyampaikan 

simpulan masih tergolong rendah yaitu di 

bawah 59 %. Namun, pada siklus II setiap 

unsur aktivitas siswatersebut mengalami 

kenaikan. 

Sedangkan dari hasil tes dapat diketahui 

bahwa telah terjadi peningkatan hasil 

belajar dari satu siklus ke seklus 

berikutnya. Nilai rata-rata Kompetensi 

Dasar Memproduksi Pupuh Kinanti pada 

siklus I sebesar 74.31 lebih tinggi atau 

selisih 5,42 dibandingkan hasil tes 

pratindakan yang perolehan nilai rata-

ratanya sebesar 68.89 Selanjutnya, 

siswayang berhasil mencapai kriteria 

ketuntasan minimal  sebanyak  22 dari 36 

orang lebih besar  atau selisih 12 orang atau 

33,33 % dari hasil tes pratindakan. Dari 22 

orang yang mencapai KKM,  12 orang di 

antaranya berada di atas kriteria ketuntasan 

minimal dengan nilai tertinggi 90 dicapai 

oleh dua orang peserta didik, nilai 85 oleh 

lima orang dan sisanya dengan nilai 80 

sebanyak lima orang  peserta didik. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa pada siklus 

pertama secara klasikal, penguasaan  

siswaterhadap Kompetensi Dasar 

Memproduksi pupuh kinanti baru sebesar 

61,11 % . Ini berarti secara klasikal 

pembelajaran memproduksi pupuh kinanti 

belum tuntas. Karena untuk mencapai 

ketuntasan minimal harus 85 % jumlah 

siswa dari kelas tersebut memperoleh nilai 

75 atau lebih.  

Pada siklus II nilai rata-rata prestasi 

belajar siswalebih meningkat lagi yaitu 

78,16 dan ketuntasan belajar pada 

penguasaan Kompetensi Dasar 

Memproduksi Pupuh Kinanti mencapai 

86,11% atau ada 31  dari 36 . Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada siklus II 

ketuntasan belajar secara klasikal pada 

penguasaan Kompetensi Dasar 

Memproduksi Pupuh Kinanti telah 

mengalami peningkatan yang cukup berarti 

dibandingkan dengan siklus pertama. 

Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan 

dengan hasil tes pada siklus I. Dengan 

perolehan sebesar 86,11 %, maka 

ketuntasan klasikal sudah mencapai 

persyaratan yang yang ditetapkan 

sekurang-kurangnya sebesar 85 %. Ini 

artinya penelitian di siklus II pada aspek 

peningkatan kemampuan memproduksi 

pupuh kinanti sudah dianggap memadai 
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dan telah mencapai target yang diinginkan. 

Dengan demikian ketuntasan yang dicapai 

secara klasikal oleh kelas IX A dalam 

siklus II telah melebihi batas minimal yang 

disyaratkan dengan selisih 1,11%.  

Semua hal di atas menjadi indikator 

bahwa pembelajaran dengan Teknik 

Celetuk telah memberikan dampak positif 

dalam meningkatkan kemampuan 

memproduksi pupuh kinanti pada siswa 

kelas IX A SMP Negeri 1 Kaduhejo 

Semester 5 (ganjil) Tahun Pelajaran 

2018/2019. Demikian pula pendekatan ini 

dapat meningkatkan keaktifan atau 

keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran  

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A.  Simpulan 

Dari penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan sebanyak dua siklus enam 

pertemuan ini dapat kemukakan beberapa 

simpulan sebagai berikut. 

1. Dari hasil pengamatan yang dilakukan 

selama penelitian berlangsung dalam dua 

siklus dapat diketahui bahwa aktivitas 

siswaselama kegiatan pembelajaran pada  

aspek  kehadiran; perhatian siswapada saat 

guru membuka pelajaran; terlibat aktif 

menyumbang ide-ide dalam kegiatan 

menulis bersama;  dan mencatat hal-hal 

penting  dalam proses pembelajaran 

persentasenya di atas 59 %. Sedangkan, 

keaktifan siswa dalam hal bertanya, 

menjawab, berkomentar, mengeritik, 

memberikan saran, dan menyampaikan 

simpulan masih tergolong rendah yaitu di 

bawah59 %. Namun, pada siklus II setiap 

unsur aktivitas siswatersebut mengalami 

kenaikan. 

2. Sedangkan dari hasil tes dapat diketahui 

bahwa telah terjadi peningkatan hasil 

belajar dari satu siklus ke seklus 

berikutnya. Nilai rata-rata Kompetensi 

Dasar Memproduksi Pupuh Kinanti pada 

siklus I sebesar 74.31 lebih tinggi atau 

selisih 5,42 dibandingkan hasil tes 

pratindakan yang perolehan nilai rata-

ratanya sebesar 68.89 Selanjutnya, 

siswayang berhasil mencapai kriteria 

ketuntasan minimal  sebanyak  22 dari 36 

orang lebih besar  atau selisih 12 orang atau 

33,33 % dari hasil tes pratindakan. Dari 22 

orang yang mencapai KKM,  12 orang di 

antaranya berada di atas kriteria ketuntasan 

minimal dengan nilai tertinggi 90 dicapai 

oleh dua orang peserta didik, nilai 85 oleh 

lima orang dan sisanya dengan nilai 80 

sebanyak lima orang  peserta didik. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa pada siklus 

pertama secara klasikal, penguasaan  

siswaterhadap Kompetensi Dasar 

Memproduksi Pupuh Kinanti baru sebesar 

61,11 % . Ini berarti secara klasikal 

pembelajaran memproduksi pupuh kinanti 

belum tuntas. Karena untuk mencapai 

ketuntasan minimal harus 85 % jumlah 

siswa dari kelas tersebut memperoleh nilai 

75 atau lebih.  

Pada siklus II nilai rata-rata prestasi 

belajar siswalebih meningkat lagi yaitu 

78,16 dan ketuntasan belajar pada 

penguasaan Kompetensi Dasar 

Memproduksi Pupuh Kinanti mencapai 

86,11% atau ada 31  dari 36 . Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada siklus II 

ketuntasan belajar secara klasikal pada 

penguasaan Kompetensi Dasar 

Memproduksi Pupuh Kinanti telah 

mengalami peningkatan yang cukup berarti 

dibandingkan dengan siklus pertama. 

Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan 

dengan hasil tes pada siklus I. Dengan 

perolehan sebesar 86,11 %, maka 

ketuntasan klasikal sudah mencapai 

persyaratan yang yang ditetapkan 

sekurang-kurangnya sebesar 85 %. Ini 

artinya penelitian di siklus II pada aspek 

peningkatan kemampuan memproduksi 

Pupuh kinantisudah dianggap memadai dan 

telah mencapai target yang diinginkan. 

Dengan demikian ketuntasan yang dicapai 

secara klasikal oleh kelas IX A dalam 

siklus II telah melebihi batas minimal yang 

disyaratkan dengan selisih 1,11%.  

Semua hal di atas menjadi indikator 

bahwa pembelajaran dengan Teknik 

Celetuk telah memberikan dampak positif 

dalam meningkatkan kemampuan 

memproduksi Pupuh kinanti pada siswa 

kelas IX A SMP Negeri 1 Kaduhejo 
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B.  Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan 

kelas yang telah dilakukan, ada beberapa 

rekomendasi yang dapat diajukan. Pada 

materi pupuh kinanti kompetensi 

menulis/memproduksi pupuh kinanti 

dengan Teknik Celetuk sebaiknya 

digunakan berbarengan dengan metode 

resitasi, memberikan tugas latihan individu 

kepada para siswa untuk mencari tema-

tema menarik namun mudah dituangkan ke 

dalam tulisan bergenrep pupuh kinanti. 

Sesungguhnya, kemampuan menulis 

apapun jenisnya hanya akan dikuasai secara 

baik kalau dilakukan melalui latihan secara 

teratur, terus-menerus, dan dibarengi 

dengan selalu menambah wawasan serta 

melek informasi karena apa yang dituliskan 

pada dasarnya adalah yang diketahui, 

dialami, dan diyakini oleh penulisnya. 

Penerapan Teknik Celetuk sebagai 

salah satu alternatif dalam meningkatkan 

kemampuan pesrta didik dalam 

memproduksi Pupuh kinanti sebaiknya 

diujicobakan pula pada materi lain dalam 

mata pelajaran yang sama, serumpun, 

maupun mata pelajaran yang berbeda di 

kelas yang berbeda juga jenjang yang 

berbeda sehingga tingkat keberlakuan 

(efektivitas ) penerapan Teknik Celetuk 

semakin nampak serta memiliki tingkat 

keberlakuan yang luas. 

Teknik Celetuk mendorong siswauntuk 

mengeluarkan ide-ide yang dimilikinya 

pada saat membuat Pupuh kinantiatau 

tulisan berjenis Pupuh kinanti. Ide hanya 

mungkin bisa dikeluarkan oleh pemiliknya 

, dalam hal ini peserta didik, kalau yang 

bersangkutan memiliki banyak informasi. 

Karena pada dasarnya apa yang dituliskan 

adalah apa yang diketahui, dialami, dan 

diyakini. Maka untuk itu kebiasaan untuk 

berliterasi pada diri siswaharus 

ditumbuhkan dan dipupuk secara terus-

menerus. 
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ABSTRACT 

The low motivation and ability of students basic movement on the shot put are 

caused for we lack of the learning model variety and students nervousness of the 

shot-put that made from heavy and dangerous metal.  To overcome these problem, 

the modified shot-put is made from plastic ball filled with sand.  The purpose of 

the action class research is for increasing the motivation and the abiliy of 

students basic movement though learning process using modified shot-put.  The 

research is conducted into cycles. In every cycle needs 3 meetings and consists of 

some steps : Planning, treatment, observation, and reflection.  Based on the data 

analysis result, we find that there is the increase in motivation on learning the 

shot-put from 60% in 1st cycle to 95% in 2nd cycle.  Forthemore the ability of 

students basic movement on the shot-put is increasing too from the average score 

73,49 in 1st  cycle to 89,19 in 2nd cycle. In conclution, the process of learning shot-

put using modified shot-put can increase the motivation and ability of students 

basic movement on the shot-put. 

 

Key word :  Students motivation, basic movement ability, modified shot-put. 

 

PENDAHULUAN 
Pendidikan jasmani merupakan 

bagian integral dari sistem 

pendidikan dengan aktivitas jasmani 

sebagai media pendidikan.  Namun 

demikian, bukan berarti bahwa 

pendidikan jasmani merupakan 

pendidikan yang hanya bertujuan 

untuk mengembangkan kemampuan 

jasmani anak, melainkan melalui 

aktivitas jasmani secara multilateral 

dikembangkan pula potensi lainnya 

yaitu ranah afektif dan kognitif anak.  

Dalam operasionalisasinya, guru 

pendidikan jasmani menggunakan 

aktivitas gerak sebagai sarana untuk 

mencapainya. 

Aktivitas gerak fisik bagi anak 

merupakan bagian dari kehidupan 

sehari-harinya.  Makin muda usia 

anak, aktivitas gerak adalah ciri 

utamanya. Aktivitas gerak fisik 
merupakan jendela awal anak 

mengenal dunia luarnya.  Namun 

demikian, dalam pendidikan jasmani 

aktivitas gerak tersebut mendapatkan 

rekayasa dari guru pendidikan 

jasmani.  Rekayasa tersebut 

dimaksudkan agar aktivitas tersebut 

dapat diarahkan untuk mencapai 

tujuan pendidikan. 

Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) merupakan 

bentuk konkret  rekayasa terhadap 

mailto:Stkip.mutiarabanten@yahoo.com


Jurnal Pendidikan Mutiara 
Vol. 6 No. 2 September 2021    ISSN : 2460-6650 

 
 

94 
 

aktivitas gerak anak.  Lahirnya KTSP 

menandai langkah inovasi dalam 

pendidikan untuk mengembalikan 

fungsi dan peran pendidikan jasmani 

sebagai bentuk pendidikan yang 

dalam proses pengembangan 

program pembelajarannya 

diorientasikan pada pertumbuhan dan 

perkembangan gerak anak.  

Pembaharuan tersebut dijabarkan 

dalam silabus.  Sama halnya dengan 

materi pelajaran lain.  Pada awal 

lahirnya KTSP menimbulkan 

berbagai gejolak, khususnya terhadap 

isi dan materi pelajaran.  Namun, 

gejolak tersebut diiringi oleh 

keingintahuan dari para guru 

pendidikan jasmani untuk memahami 

lebih jauh dari konsep strategis dari 

KTSP. 

Berbeda dengan kurikulum 

sebelumnya, KTSP memberikan 

keleluasaan pada guru pendidikan 

jasmani untuk mengembangkan 

kreativitas inovasi pada proses 

pembelajarannya.  Guru memiliki 

keleluasaan dalam menyusun materi, 

langkah-langkah, metode, dan 

menilai hasil belajar.  Melalui 

keleluasaan tersebut diharapkan guru 

dapat mengembangkan kreativitas 

dan inovasinya dalam merencanakan, 

mengelola, dan mengevaluasi 

program pembelajaran pendidikan 

jasmani.  

Pada situasi apapun guru 

pendidikan jasmani akan 

menggunakan aktivitas gerak fisik 

sebagai sarana untuk merealisasikan 

tujuan pembelajarannya.  Dengan 

demikian, dalam kegiatan sehari-

harinya guru pendidikan jasmani 

selalu bersentuhan dengan aktivitas 

gerak.  Aktivitas fisik tersebut 

mendapat sentuhan tindakan 

didaktik-metodik guru sehingga 

menjadi sarana pendidikan yang 

dapat membantu anak untuk 

mengembangkan keseluruhan 

kepribadiannya.  Keseluruhan 

kepribadian tersebut merupakan 

proyeksi dari tujuan pendidikan 

jasmani.  Aktivitas fisik yang telah 

mendapat sentuhan didaktik-metodik 

dalam prosesnya cenderung 

berhubungan dengan konsep “belajar 

gerak”. 

Belajar gerak yang menjadi 

bahan penelitian penulis adalah 

kemampuan gerak dasar tolak peluru 

melalui alat yang dimodifikasi.  

Timbulnya pemikiran penulis tentang 

hal ini dilatarbelakangi oleh 

pengalaman penulis sendiri selama 

mengajar kurang lebih 18 tahun, 

mulai tahun 1991 sampai sekarang.  

Masalahnya adalah rendahnya 

motivasi belajar siswa pada 

pembelajaran tolak peluru pada 

akhirnya menyebabkan kemampuan 

gerak dasarnya rendah.   Hal ini 

dibuktikan pada nilai psikomotorik 

tolak peluru rata-rata hanya 57 atau 

sekitar 40% yang mencapai KKM ( 

Kriteria Ketuntasan Minimal).  KKM 

untuk KD tolak peluru adalah 70. 

Pembelajaran tolak peluru di SMA 

Negeri Cahaya Madani Banten  

kurang diminati siswa karena 

beberapa hal antara lain: (1) Fasilitas 

tolak peluru sangat terbatas, (2) 

Olahraga ini bersifat individualistik, 

(3) Metode pembelajaran kurang 

bervariasi, (4) Siswa merasa was-was 

dan takut pada peluru. 

          Oleh karena itu penulis 

mencoba memperbaiki pembelajaran 

tolak peluru menjadi indah, menarik, 

inovatif, kreatif dan bermakna bagi 

siswa, maka penulis menerapkan 

model pembelajaran dengan 

memodifikasi alat.  Modifikasi 

merupakan salah satu upaya yang 

dapat dilakukan oleh guru agar 

proses pembelajaran efektif dan 
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efisien untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian yang dilakukan 

adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), yaitu penelitian yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan 

kemampuan motivasi belajar dan 

kemampuan gerak dasar siswa pada 

proses pembelajaran tolak peluru.  

Dalam tindakan penelitian ini, 

penulis mencoba memodifikasi 

alat/peluru dengan menggunakan 

bola plastik yang diisi  pasir.  

Penelitian Tindakan Kelas ini 

dilakukan di SMA Negeri Cahaya 

Madani Banten (Boarding School). 

Subjek penelitiannya adalah kelas 

X.3 yang berjumlah 20 orang.  

Adapun perencanaannya dilakukan 

dengan dua siklus. Setiap siklusnya 

terdiri dari tiga kali pertemuan, 

dengan demikian penelitian ini 

berlangsung kurang lebih selama dua 

bulan. 

Tahapan-tahapan penelitian 

dimulai dari perencanaan, tindakan 

dan observasi, serta refleksi yang 

bertujuan sebagai evaluasi dari 

tindakan untuk mengkaji apa yang 

telah dihasilkan atau yang belum 

berhasil sehingga dapat dijadikan 

bahan untuk menetapkan langkah-

langkah selanjutnya sebagai acuan 

perencanaan siklus berikutnya. 

 

Teknik  Pengumpulan Data 

Jenis data yang diambil adalah 

data kualitatif dan kuantitatif.  Data 

kualitatif diambil dari data hasil 

observasi terhadap motivasi siswa 

pada saat proses pembelajaran, 

sedangkan data kuantitatif diambil 

dari data hasil pengamatan performa 

gerak dasar siswa pada  teknik tolak 

peluru. Dilengkapi pula jurnal harian 

dan foto pelaksanaan tindakan 

sebagai data pendukung. 

Instrumen yang digunakan 

untuk pengumpulan data melalui 

observasi adalah lembar observasi 

motivasi siswa yang terdiri dari 

berpartisipasi aktif, sesuai instruksi, 

sungguh-sungguh, senang gembira, 

dan semangat. Pengamatan motivasi 

siswa dilakukan dengan cara 

menuliskan tanda ceklis (√) pada 

lembar observasi motivasi.  

Pengamatan dilakukan tiap 

pertemuan sebanyak 2 siklus. 

Sedangkan instrumen yang 

digunakan untuk pengumpulan data 

kemampuan gerak dasar yaitu 

pengamatan tes performa siswa pada 

setiap indikator teknik tolak peluru 

untuk masing-masing siklus. Pada  

siklus I diadakan pretes I dan postes 

I, kemudian pada siklus II juga 

diadakan pretes II dan postest II. 

Kemudian hasilnya dianalisis dalam 

pembahasan dan refleksi. 

 

Teknik Analisis Data 

Data hasil observasi diambil 

melalui pengamatan yang dilakukan 

oleh kolaborator sebagai observer 

saat pembelajaran berlangsung 

dengan menghitung prosen aktivitas 

motivasi siswa, baik prosen pada 

masing-masing indikator ataupun 

keseluruhan dalam prosen aktivitas 

kelas.  Sedangkan data kemampuan 

gerak dasarnya, dihitung prosen 

aktivitas kelas, rata-rata kelas, dan 

prosen ketuntasan belajar pada teknik 

tolak peluru.  

Siswa telah tuntas apabila nilai 

yang diperoleh ≥ 70, (KKM untuk 

mata pelajaran Penjasorkes adalah 70 

menggunakan skala nilai 100).  

Perilaku siswa yang tidak tercantum 

dalam lembar observasi 

dideskripsikan dalam jurnal harian, 

dan kejadian atau peristiwa penting 
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direkam dalam foto pelaksanaan 

tindakan. 

 

Pelaksanaan Penelitian 

Sebelum penelitian dimulai 

pada masing-masing siklus, 

dilakukan pretes yang bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan awal 

sebelum diberi tindakan.  Kemudian 

di akhir siklus dilakukan lagi postes.  

Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar peningkatan 

kemampuan gerak dasar siswa 

setelah dilakukan tindakan pada 

masing-masing siklus. 

Penelitian tindakan kelas ini, 

pelaksanannya pada masing-masing 

siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi dan 

refleksi. Perencanaan di siklus I, 

dimulai dengan merencanakan proses 

pembelajaran dengan menggunakan 

peluru yang dimodifikasi (RPP), 

menentukan pokok bahasan yang 

akan diajarkan, membuat alat/peluru 

yang dimodifikasi, menyusun dan 

mengembangkan RPP, menyusun 

dan merancang instrumen motivasi, 

menyiapkan sumber belajar, 

menyusun instrumen tes performa 

kemampuan gerak dasar, 

menyiapkan lembar observasi dan 

jurnal harian/catatan harian. 

Tindakan yang dilakukan di 

siklus I adalah menyajikan materi 

pelajaran dengan menggunakan 

peluru yang dimodifikasi yang 

mengacu pada RPP, melakukan 

latihan berulang-ulang, dan 

melakukan observasi dan evaluasi 

performa siswa pada setiap 

pertemuan. 

Tahap observasi di siklus I, 

dilakukan pengamatan terhadap 

motivasi siswa dan performa 

kemampuan gerak dasar siswa. 

Temuan-temuan hasil pengamatan di 

lapangan direkam dalam jurnal 

harian sebagai data pendukung dalam 

pembahasan dan refleksi. 

Setelah selesai tindakan 

dilakukan, maka dilanjutkan pada 

tahap refleksi yang bertujuan sebagai 

evaluasi dari tindakan tersebut, yaitu 

mengkaji apa yang telah dihasilkan 

atau yang belum berhasil 

dituntaskan.  Selain itu juga diadakan 

pertemuan dengan kolaboratos untuk 

membahas hasil tes performa untuk 

menetapkan langkah-langkah 

selanjutnya di siklus II. 

Pada kegiatan di siklus II 

merupakan pengembangan dari 

kegiatan yang dilakukan di siklus I, 

mulai dari tahap perencanaan, 

tindakan, observasi sampai tahap 

refleksi yang semua itu merupakan 

perbaikan dan penyempurnaan hasil 

di siklus I. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Implementasi dari penelitian 

ini adalah proses pembelajaran 

dengan menggunakan alat/peluru  

yang dimodifikasi untuk 

meningkatkan motivasi dan 

kemampuan gerak dasar tolak peluru. 

Motivasi Belajar Tolak 

Peluru  

Untuk mengetahui motivasi 

belajar siswa saat proses 

pembelajaran berlangsung, diamati 

aktivitas siswa diantaranya 

berpartisipasi aktif, sesuai instruksi, 

sungguh-sungguh, senang gembira, 

dan semangat.  Aktivitas-aktivitas 

tersebut digambarkan dalam tabel 

pada masing-masing siklus di bawah 

ini. 
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Siklus I : 

Indikator 

Pertem

uan 1 

( % ) 

Pertem

uan 2 

( % ) 

Pertem

uan 3 

( % ) 

Berpartis

ipasi 

aktif 

10 15 15 

Sesuai 

instruksi 

10 10 15 

Sungguh

-sungguh 

10 10 10 

Senang 

gembira 

- 5 10 

Semanga

t 

5 5 10 

Aktivitas 

Kelas 

35 45 60 

Tabel 1 : Motivasi Siswa Pada 

Siklus I 

Siklus II :  

Indikator 

Pertem

uan 1 

( % ) 

Pertem

uan 2 

( % ) 

Pertem

uan 3 

( % ) 

Berpartis

ipasi 

aktif 

15 20 25 

Sesuai 

instruksi 

20 20 20 

Sungguh

-sungguh 

15 15 15 

Senang 

gembira 

15 15 15 

Semanga

t 

10 15 20 

Aktivitas 
Kelas 

75 85 95 

Tabel 2 : Motivasi Siswa Pada 

Siklus II 

Berdasarkan hasil analisis data 

pada tabel di atas, bahwa setelah 

proses pembelajaran dilakukan 

(diberi tindakan) di siklus I dengan 3 

kali pertemuan, ternyata 

pembelajaran dengan menggunakan 

peluru yang dimodifikasi dapat 

memberikan hasil yang cukup 

memuaskan, yaitu sebesar 60%.  

Kemudian di siklus II juga dengan 3 

kali pertemuan, motivasi siswa 

meningkat dari 60% di siklus I 

menjadi 95% di siklus II. Hasil ini 

menunjukkan bahwa indikator 

keberhasilan diatas target yang telah 

ditetapkan yaitu ≥ 75%. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa aktivitas 

kelas termasuk kategori aktif.  Untuk 

lebih jelasnya peningkatan motivasi 

belajar di siklus I dan II dapat dilihat 

pada grafik di bawah ini :   

Grafik 1 : Peningkatan Motivasi 

Belajar 

             Kemampuan Gerak Dasar 

Tolak Peluru 

 

   Pada awal kegiatan 

pembelajaran baik di siklus I maupun 

siklus II, siswa  

diberikan pretes untuk mengetahui 

kemampuan awal sebelum diberi 

tindakan.  Hasil pretes I di siklus I , 

ketuntasan belajar hanya mencapai 

30%.  Tetapi setelah diberi tindakan, 

ketuntasan belajar naik menjadi 50%.  

Sedangkan jika dilihat dari skor nilai 

rata-rata kelas  di siklus I  67,69 naik 

menjadi 73,49 di siklus II.  Hasil ini 

menunjukkan adanya keberhasilan 

yang cukup signifikan karena sudah 

memenuhi KKM yang sudah 

ditetapkan yaitu 70. 
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Di siklus II, hasil pretes II 

menunjukkan 75% telah mencapai 

ketuntasan belajar, dengan skor nilai 

rata-rata kelas mencapai 76,23. 

Sedangkan hasil postes II mencapai 

95% telah mencapai ketuntasan, 

dengan skor nilai rata-rata kelas 

mencapai 89,19.  Hasil ini dikatakan 

cukup berhasil karena ketuntasan 

belajar mencapai 95% sudah di atas 

target yaitu ≥ 75%. 

Data hasil tes kemampuan 

gerak dasar tolak peluru di siklus I 

dan siklus II dapat dilihat pada tabel 

berikut :           

 

 

Tabel  3 :  Prosentase Kemampuan 

Gerak Dasar Tolak Peluru 

 

 

Siklu

s 

Pretes

t 

Postes

t 

Peningkata

n 

I 30% 50% 20% 

II 75% 95% 20% 

Tabel 4: Skor Nilai Rata-rata Kelas 

Pada Kemampuan Gerak Dasar                         

Tolak Peluru 

 

 

 
 

Grafik 2 : Peningkatan Kemampuan 

Gerak Dasar Tolak Peluru 

 

Refleksi 

Setelah proses pembelajaran 

berlangsung sebanyak 6 kali 

pertemuan yang terdiri dari 3 

pertemuan di siklus I dan 3 

pertemuan lagi di siklus II.  Dari data 

tersebut di atas terlihat bahwa 

terdapat peningkatan motivasi dan 

kemampuan gerak dasar siswa 

sebagai wujud dari pemberian 

tindakan dengan memodifikasi 

alat/peluru.  Kenyataan ini berarti 

proses pembelajaran dengan 

menggunakan peluru yang 

dimodifikasi ternyata dapat menarik 

minat siswa untuk melakukan tolak 

peluru karena tidak takut peluru, 

tidak was-was, dan timbul keinginan 

untuk mencoba latihan secara 

berulang-ulang. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan  
 Berdasarkan analisis, temuan, 

dan pembahasan yang diuraikan di 

atas, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1.   Upaya untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada  

pembelajaran tolak peluru bisa 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

30%
50%

20%

75%
95%

20%

S…

Siklus 

Skor Nilai 

Rata-rata 

Pretest 

Skor Nilai 

Rata-rata 

Postest 

Peningka

tan 

I 67,69 73,49 5,80 

II 76,23 89,19 12,96 

0%
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dilakukan dengan 

memodifikasi peluru yaitu 

dengan menggunakan bola 

plastik yang diisi dengan pasir.   

Proses pembelajaran dengan 

memodifikasi alat dapat 

meningkatkan motivasi belajar 

siswa pada pembelajaran tolak 

peluru.  Peningkatan motivasi 

belajar siswa dapat dilihat dari 

aktivitas belajar siswa, di siklus 

I dari 30% menjadi 50%.  Di 

siklus II dari 75% menjadi 

95%.  Terdapat peningkatan 

motivasi belajar sebesar 20% 

baik di siklus I maupun di 

siklus II. 

2. Proses pembelajaran dengan 

menggunakan peluru hasil 

modifikasi dapat meningkatkan 

kemampuan gerak dasar. 

Peningkatan kemampuan gerak 

dasar dapat dilihat dari skor 

nilai rata-rata kelas, di siklus I 

dari 67,69 menjadi 73,49 

meningkat sebesar 5,80.  

Sedangkan di siklus II dari 

76,23 menjadi 89,19 meningkat 

sebesar 12,96.  Ketuntasan 

belajar di siklus I dari 30% 

menjadi 50%, sedangkan di 

siklus II dari 75% menjadi 

95%.  Masing-masing di siklus 

I dan siklus II meningkat 

sebesar 20%. 

Saran 

 Saran-saran yang dapat 

disampaikan dari hasil penelitian 

tindakan kelas ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Proses pembelajaran dengan 

menggunakan peluru yang 

dimodifikasi bisa diterapkan 

pada pembelajaran tolak peluru 

sebagai satu model 

pembelajaran. 

2. Perlu adanya penelitian lebih 

lanjut dengan menggunakan 

media yang lain agar siswa 

lebih termotivasi lagi. 

3. Untuk penelitian lebih lanjut, 

perlu dikaji secara mendalam 

tentang sikap dan tanggapan 

siswa mengenai pembelajaran 

dengan menggunakan peluru 

yang dimodifikasi. 

4. Pada penelitian berikutnya 

perlu diteliti lagi mengenai 

pengaruh motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar tolak 

peluru dengan peluru yang 

dimodifikasi. 
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Abstrak 

Terobosan dalam dunia pendidikan dalam menjalankan era industri (4.0) telah dilakukan. Sikap 

siswa yang bertanggung jawab dalam belajar merupakan salah satu modal yang dibutuhkan siswa 

untuk mampu mengembangkan diri di era 4.0. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis model 

pembelajaran sosial pribadi dan tanggung jawab (TPSR) dalam pendidikan jasmani terhadap sikap 

tanggung jawab pada siswa sekolah menengah pertama. Partisipan dalam penelitian ini adalah 74 

siswa yang terdiri dari 36 siswa pada kelompok eksperimen dan 38 siswa pada kelompok kontrol 

dengan rentang usia 12-13 tahun. Metode rancangan randomized pretest-posttest control group 

digunakan dalam penelitian ini. Instrumen menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari Guilford 

responsibility. Analisis data penelitian menggunakan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan pembelajaran TPSR pada model pendidikan jasmani berpengaruh signifikan terhadap 

sikap tanggung jawab siswa SMP. Kesimpulan penerapan model pembelajaran TPSR pada 

pendidikan jasmani merupakan salah satu strategi dalam mengembangkan sikap tanggung jawab 

siswa. Strategi ini diperlukan untuk membangun sikap positif siswa dalam memimpin era industri 

(4.0). 

Kata kunci: Strategi Pengembangan, Sikap tanggung jawab, pendidikan jasmani, revolusi 

industri keempat (4.0). 

 

PENDAHULUAN 

 4.0 Era revolusi industri ini berdampak 

besar pada masyarakat, yang dapat 

memberdayakan individu dan melemahkan 

hubungan dengan individu lain(Pearson, 

2010), Sehingga seiring dengan 

perkembangan zaman maka diperlukan pula 

pengembangan kapasitas kepribadian individu 

yang dapat meminimalisir kelemahan-

kelemahan yang muncul dalam menyosong 

kehidupan di masa depan. Salah satu sikap 

kepribadian penting yang dibina di era 

industri 4.0 yaitu sikap bertanggung jawab, 

pengembangan sikap bertanggung jawab 

harus dimulai dari rumah dan berlanjut di 

sekolah, sehingga berdampak positif dalam 

kehidupan anak di masyarakat. Apabila hal ini 

dilakukan secara berkelanjutan kemungkinan 

besar tidak akan terjadi perbuatan yang 

bertentangan dengan nilai dan norma 

kehidupan sosial seperti fenomena kekerasan, 

tawuran, penjarahan dan lain-lain yang 

semakin parah akhir-akhir ini, perilaku 

tersebut tergolong pada perilaku tidak 

bertanggung jawab (menyimpang),Severinsen 

(2014)) Menunjukkan bahwa tanggung jawab 

berarti menjaga orang lain, lingkungan kita 

dan diri kita sendiri. 

 Pembelajaran pendidikan jasmani 

dipandang sebagian masyarakat umum hanya 

memiliki kontribusi dalam jasmani yaitu 

kebugaran jasmani dan keterampilan motorik 

dalam kecabangan olahraga tertentu. Padahal, 
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melalui aktivitas fisik, anak memiliki 

kesempatan untuk mengembangkan 

pengetahuan tentang diri sendiri dan orang 

lain, untuk memperoleh keterampilan sosial 

dan sikap serta nilai-nilai positif, yang pada 

gilirannya dapat mengarah pada kesempatan 

belajar relasional yang lebih dalam. Siswa 

dapat proaktif dalam belajar, mereka lebih 

menyadari kekuatan dan kelemahan mereka, 

mampu menetapkan tujuan dan memantau 

perilaku mereka sendiri. Mereka akan 

menjadi lebih reflektif dan dapat 

menggunakan strategi metakognitif ketika 

mencoba tugas dan menilai upaya mereka. 

Untuk membantu mengembangkan sikap 

tanggung jawab siswa di era industri 4.0 

diperlukan strategi yang tepat dalam proses 

pembelajaran di sekolah. 

 Model pembelajaran tanggung jawab sosial 

dan pribadi (TPSR) dapat menjadi salah satu 

strategi untuk mengembangkan sikap 

tanggung jawab siswa. Model TPSR berfokus 

pada mengambil tanggung jawab pribadi atas 

tindakan individu, untuk membuat pilihan 

yang baik dan mempromosikan empati sosial. 

Pelaksanaan tanggung jawab pribadi dan 

sosial bertumpu pada lima tujuan yang 

dikembangkan secara bertahap. Tahapan 

tanggung jawab adalah: (1) menghormati hak 

dan perasaan orang lain; (2) upaya; (3) 

pengarahan diri sendiri; (4) membantu orang 

lain dan kepemimpinan; dan (5) di luar arena 

olahraga. Agar seseorang bertanggung jawab 

secara sosial, pertama-tama mereka harus 

mengembangkan rasa tanggung jawab 

pribadi(Mowling, Brock, & Hastie, 2011), 

 Tdia Model mengasumsikan tanggung 

jawab sebagai kewajiban moral sehubungan 

dengan diri sendiri dan orang lain; oleh 

karena itu, nilai-nilai yang terkait dengan 

tanggung jawab pribadi adalah usaha dan 

otonomi; dan nilai yang berkaitan dengan 

tanggung jawab sosial adalah penghargaan 

terhadap perasaan dan hak orang lain, empati 

dan kepekaan sosial. Inti dari model TPSR 

adalah untuk mempertimbangkan bahwa agar 

kaum muda menjadi individu yang efisien 

dalam konteks sosial mereka, mereka harus 

belajar bagaimana bertanggung jawab untuk 

diri mereka sendiri dan orang lain. Mereka 

yang berpartisipasi dalam model TPSR 

belajar bagaimana mengembangkan tanggung 

jawab pribadi dan sosial mereka secara 

bertahap mengalami perilaku dan sikap yang 

akan membantu mereka menjadi bertanggung 

jawab(Caballero-Blanco, Delgado-Noguera, 

dan Escartí-Carbonell, 2013), Selain itu, guru 

telah menemukan bahwa setelah sistem TPSR 

berhasil mengajar dan mendemonstrasikan, 

guru menjalankan kelas merasa lebih lancar 

dan ada sedikit kebutuhan untuk kelas 

pekerjaan manajemen di pihak mereka, 

karena siswa menginternalisasi manajemen 

mereka sendiri(Hellison, nd) 

  Mengingat pentingnya tanggung jawab 

terhadap seorang siswa, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memperoleh 

gambaran implementasi model pembelajaran 

TPSR pada pendidikan jasmani sebagai 

strategi untuk mengembangkan sikap siswa 

yang bertanggung jawab, penelitian ini 

diharapkan dapat mengubah paradigma 

mengajar. guru pendidikan jasmani yang pada 

awalnya cenderung menerapkan pengajaran 

yang berpusat pada guru dengan pola 

pengajaran yang berpusat pada siswa yang 

memberikan manfaat secara menyeluruh bagi 

peserta didik dari segi kognitif, psikomotor, 

dan afektif. Dan untuk membuktikan 

kebenaran teori dan hasil penelitian juga 

menguji keefektifan penerapan indirect 

teaching atau pola pengajaran dalam 

penelitian ini model pembelajaran TPSR 

terhadap sikap tanggung jawab siswa 

diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang signifikan kepada masyarakat, 

METODE 

 Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen dengan desain pretest posttest 

control group design. Variabel bebasnya 

adalah model pembelajaran TPSR dan 

variabel terikatnya adalah tanggung jawab. 

Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 74 
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siswa sekolah menengah pertama yang 

berusia 12-13 tahun, yang terdiri dari 36 

siswa berada di kelas eksperimen, siswa di 

kelas TPSR alam eksperimen menggunakan 

model dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani, sedangkan 38 siswa berada di kelas 

kontrol menggunakan model pembelajaran 

langsung pembelajaran. Instrumen untuk 

mengukur sikap tanggung jawab 

menggunakan angket yang diadopsi dari 

Hellison, dengan jumlah item sebanyak 18 

item dan validitas 0,38 dan reliabilitas 0,92. 

Analisis data menggunakan uji-t dua sampel. 

 Pengajaran untuk fitur Personal and 

Social Responsibility (TPSR), Formatnya 

mengikuti struktur lima bagian program 

harian yang dikemukakan oleh Hellison 

(2011): (a) hubungan, di mana guru, sebelum 

atau sesudah kelas, berhadapan langsung 

dengan siswa untuk membina hubungan dan 

kepercayaan diri, serta nasihat, bimbingan dan 

dukungan; (B) awareness talk, digunakan 

untuk membuka pelajaran dan menguraikan 

tujuan tanggung jawab pelajaran, (c) rencana 

kegiatan fisik, yang meliputi kegiatan yang 

ditetapkan tujuan untuk setiap pelajaran, 

terkait dengan tujuan tanggung jawab pribadi 

dan sosial; (D) pertemuan kelompok di akhir 

setiap pelajaran; siswa dan guru duduk 

mengelilingi membahas pelajaran. Guru 

bertanya tentang semua tingkat tanggung 

jawab di kelas dan masalah lain yang terkait 

dengan tanggapan pribadi dan sosial; 

misalnya: "jika Anda menghormati rekan satu 

tim Anda?, beri tahu kami bagaimana?" 

(Tingkat satu, menghormati hak dan perasaan 

orang lain), "jika Anda menetapkan tujuan?, 

yang mana?" (Tingkat tiga, pengarahan diri 

sendiri), "Apakah Anda memiliki belas 

kasihan dengan teman-teman kelas Anda?, 

Bagaimana tampilannya?" (Tingkat empat, 

membantu orang lain dan peduli), atau jika 

Anda menggunakan salah satu gagasan 

tanggung jawab yang dibahas di kelas dalam 

kegiatan sehari-hari Anda? (Tingkat 5, 

pemindahan); tujuannya adalah untuk 

mendorong diskusi yang nyata; dan (e) waktu 

refleksi diri, digunakan untuk meliput kelas 

dan mengevaluasi tujuan yang telah 

ditetapkan. Di setiap akhir pelajaran diadakan 

pertemuan kelompok/kelas dan penilaian 

individu dan seluruh kelas. self-direction), 

"Apakah Anda memiliki belas kasihan dengan 

teman-teman kelas Anda?, bagaimana 

tampilannya?" (tingkat empat, membantu 

orang lain dan peduli), atau jika Anda 

menggunakan salah satu ide tanggung jawab 

yang dibahas di kelas dalam kegiatan sehari-

hari Anda? (Tingkat 5, pemindahan); 

tujuannya adalah untuk mendorong diskusi 

yang nyata; dan (e) waktu refleksi diri, 

digunakan untuk meliput kelas dan 

mengevaluasi tujuan yang telah ditetapkan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini dilakukan di SMPN 8 

Cimahi sebagai kelas eksperimen dan SMPN 

9 Cimahi sebagai kelas kontrol. Hasil 

perhitungan uji t satu sampel diperoleh nilai t 

hitung sebesar -7134, dan signifikan pada = 

0,00 dengan t tabel (dk, 35) = 1,699. Hal ini 

menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t 

tabel. 

Tabel 1. Hasil Pengolahan Data Uji Normalitas 

 

 

   

 

 
Tabel 2. Hasil Uji Homogenitas Pengolahan Data 

 

 
  

 
Tabel 3. Hasil Uji One Sample T Test 

 

 
 

Catatan: SD = Standar Deviasi SEM = 

Standar Error Of Mean 
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 Artinya terdapat perbedaan yang signifikan 

antara nilai rerata pretest dan posttest sikap 

tanggung jawab siswa pada model 

pembelajaran TPSR. Hal ini diperkuat dengan 

perolehan nilai t-hitung sebesar -7.033. Hal 

ini menunjukkan nilai rata-rata posttest 

(setelah diberikan perlakuan model TPSR) 

dan secara signifikan lebih tinggi dari nilai 

rata-rata pretest (rata-rata sebelum diberikan 

perlakuan). Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa model Pembelajaran 

TPSR berpengaruh signifikan terhadap 

tanggung jawab. 

 Berdasarkan hasil penelitian, disarankan 

bahwa model pembelajaran TPSR 

berpengaruh terhadap sikap tanggung jawab 

siswa. Model TPSR merupakan contoh model 

perkembangan positif yang dikemukakan oleh 

Don Hellison (1978, 1985, 1995, 2003) untuk 

menawarkan kepada anak-anak dan remaja 

dalam menghindari risiko kesenjangan sosial 

untuk mengembangkan keterampilan pribadi 

dan sosial serta tanggung jawab mereka, baik 

dalam olahraga dan dalam kehidupan. 

Pernyataan inti dari model ini adalah bahwa 

siswa untuk berkembang dalam lingkungan 

sosial mereka, harus belajar untuk 

bertanggung jawab atas diri mereka sendiri 

dan orang lain, menggabungkan strategi yang 

memungkinkan mereka untuk melakukan 

kontrol atas kehidupan mereka.(Escartí, 

Amparo; Pascual, Carmina; Gutiérrez 

Sanmartin, Melchor; Marín, Diana; Martínez, 

María; Tarin, 2012)Dalam aktualisasi model 

pembelajaran TPSR lapangan menunjukkan 

bahwa sikap menghargai dan saling 

menghormati muncul ketika siswa mampu 

mendengarkan dan memperhatikan ketika 

guru atau siswa lain berbicara di depan, 

membantu menyiapkan perlengkapan belajar, 

partisipasi aktif terjadi ketika siswa sigap 

hadir dan mau mengikuti kegiatan 

pembelajaran tanpa guru yang memberikan 

instruksi setiap kali itu memmbatu 

menciptakan lingkungan belajar yang 

menyenangkan sehingga membuat siswa lebih 

bersemangat, terciptanya sikap kooperatif 

yang ditunjukkan oleh siswa saat 

melaksanakan tugas dalam kelompok. 

gerakan. 

 TPSR mempromosikan pengembangan 

pribadi dan sosial dengan mengalihkan fokus 

olahraga tidak semata-mata untuk 

memperoleh keterampilan teknis olahraga 

(yaitu, Belajar servis bola voli) tetapi juga 

menambahkan fokus yang sama pada 

pengembangan tanggung jawab pribadi dan 

sosial. Hal ini dilakukan sebagian besar 

dengan secara eksplisit mengintegrasikan 

sejumlah prinsip pengembangan pemuda ke 

dalam pengajaran pendidikan jasmani (yaitu, 

Membahas strategi pengendalian diri selama 

konflik di lapangan voli)(Gordon, Jacobs, & 

Wright, 2016), Merujuk pada hasil penelitian 

yang dilakukan peneliti, model TPSR yang 

diberikan kepada siswa selama pembelajaran 

penjasorkes tidak hanya terfokus pada 

peningkatan keterampilan siswa pada 

kecabangan olahraga tertentu, namun juga 

dikembangkanya sikap tanggung jawab siswa. 

 Sesi umum pelajaran berbasis TPSR 

dimulai dengan hubungan informal waktu 

bagi siswa untuk bersosialisasi secara bebas, 

menjalin hubungan komunikasi satu sama lain 

dan guru. Relasi waktu dilanjutkan dengan 

diskusi kesadaran kelompok dimana guru dan 

siswa berkumpul untuk membahas tujuan 

kelompok pada hari itu dan menguraikan 

pelajaran apa (keduanya materi olahraga yang 

didasarkan pada kewajiban kontrak perilaku 

yang harus dijalankan oleh siswa. Isi olahraga 

kegiatan di kelas dan kemudian disampaikan 

dengan menggunakan berbagai pendekatan 

pedagogis yang dirancang untuk 

menghasilkan pembelajaran tentang tanggung 

jawab pribadi dan sosial, termasuk memberi 

siswa pilihan, pembinaan teman sebaya, 

resolusi konflik, dan peluang kepemimpinan. 

Kelas diakhiri dengan pertemuan kelompok di 

mana siswa memberikan umpan balik tentang 

pelajaran dan merenungkan tujuan hari itu 

dan perilaku mereka sendiri selama pelajaran 

sehubungan dengan tujuan ini. Program TPSR 
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yang diberikan kepada mahasiswa dalam 

penelitian ini difokuskan pada mahasiswa 

untuk mencapai lima tujuan utama (level) 

yang digambarkan mahasiswa memiliki rasa 

hormat atau menghargai orang lain (Level 1), 

berpartisipasi dan memiliki semangat juang 

yang tinggi (Level 2 ), memiliki arah diri 

(Level 3), kesadaran dan kepemimpinan 

(Level 4) dan transfer (Level 5). Melalui lima 

tingkat tanggung jawab ini, siswa diharapkan 

mencapai kelima aspek tanggung jawab atas 

setiap perilaku yang dilakukan. Program 

TPSR yang diberikan kepada mahasiswa 

dalam penelitian ini difokuskan pada 

mahasiswa untuk mencapai lima tujuan utama 

(level) yang digambarkan mahasiswa 

memiliki rasa hormat atau menghargai orang 

lain (Level 1), berpartisipasi dan memiliki 

semangat juang yang tinggi (Level 2 ), 

memiliki arah diri (Level 3), kesadaran dan 

kepemimpinan (Level 4) dan transfer (Level 

5). Melalui lima tingkat tanggung jawab ini, 

siswa diharapkan mencapai kelima aspek 

tanggung jawab atas setiap perilaku yang 

dilakukan. 

 Sedangkan hasil uji statistik pada kelas 

kontrol menunjukkan bahwa model 

pembelajaran langsung berpengaruh 

signifikan terhadap sikap tanggung jawab 

siswa. Model pembelajaran ini menekankan 

pada penguasaan konsep serta perubahan 

perilaku, yang menekankan pada mendengar, 

mengamati, dan mendemonstrasikan, 

sehingga seseorang yang belajar memiliki 

sikap tanggung jawab juga perlu dicapai 

melalui umpan balik dari orang lain dan dari 

peserta didik kepada membandingkan 

keterampilan mereka dengan rekan-rekan 

mereka(Hinton, Buchanan, & Rudisill, 2016), 

Guru dapat mengontrol isi materi dan urutan 

informasi yang diterima siswa sehingga dapat 

mempertahankan tujuan yang ingin dicapai 

siswa. 

 Penerapan informasi dan pengetahuan 

secara terstruktur membantu siswa 

menghadapi kesulitan dalam belajar, hal ini 

terjadi karena guru dapat menunjukkan 

bagaimana suatu masalah yang dihadapi 

siswa, dan bagaimana menganalisisnya, serta 

menunjukkan cara memperbaikinya, sehingga 

pembelajaran siswa yang tidak begitu 

terampil, siswa yang pemalu, siswa yang 

minder yang akhirnya tidak merasa tertekan 

atau terpaksa untuk ikut serta dan merasa 

terhina. Lambat laun akan terbentuk sikap 

siswa untuk tertarik mengajar pendidikan 

jasmani, serta untuk berpartisipasi aktif, 

hingga terbentuknya sikap ingin 

meningkatkan keterampilan yang belum 

dikuasai.(Cohen dan Zach, 2013), Jadi 

penggunaan model hanya bersifat pengajaran 

langsung sementara dalam mengembangkan 

sikap tanggung jawab siswa.  

 Hasil ini memperkuat teori model TPSR 

bahwa melalui peran positif dan dibimbing 

oleh semangat TPSR, siswa belajar 

bagaimana menjadi kontributor yang 

bertanggung jawab di komunitasnya 

(Martinek & Hellison, 2016), Sehingga 

sISWA dikembangkan melalui keterlibatan 

mereka dalam program berbasis TPSR 

meyakinkan guru bahwa siswa dapat 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, 

dan nilai-nilai yang mendorong keberhasilan 

dalam berbagai aspek kehidupan mereka. 

 Dalam program TPSR yang diberikan 

kepada siswa, siswa belajar mengembangkan 

tanggung jawab pribadi dan sosial untuk 

memahami, menilai, dan menetapkan lima 

tujuan. Level I (menghormati hak dan 

perasaan orang lain), siswa ditantang untuk 

mengendalikan diri, mengembangkan empati 

dan menyelesaikan konflik secara damai. 

Tingkat II (partisipasi dan usaha), siswa 

didorong untuk mengembangkan motivasi 

dan minat intrinsik dalam melakukan 

pembelajaran yang baik. Level III 

(pengarahan diri) untuk mempromosikan 

otonomi dan memberi siswa kesempatan 

untuk membuat keputusan, membuat pilihan, 

dan bertanggung jawab. Level IV (helping 

others), siswa harus belajar membantu teman 

sebayanya dan mempertimbangkan 

kesejahteraan orang lain. Empati juga 
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merupakan aspek penting dari level ini.(Ivy & 

Jacobs, 2017), 

 Aspek refleksi siswa terdiri dari 

pernyataan-pernyataan yang menggambarkan 

bagaimana siswa melakukan refleksi dan 

evaluasi terhadap pekerjaannya sendiri. Guru 

menemukan bahwa siswa umumnya 

mencerminkan dan mengevaluasi pekerjaan 

mereka dengan cara yang realistis, meskipun 

beberapa siswa menunjukkan bahwa mereka 

berada pada tingkat yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan apa yang dilihat guru. 

Hasil ini memperkuat temuanRomar, Haag, 

dan Dyson, (2015)) Dalam penelitiannya 

bahwa model TPSR menurut semua guru, 

membuat siswa umumnya memiliki sikap 

positif yang membuat implementasi TPSR 

mudah diterapkan oleh guru. Model Hellison 

(1985) adalah titik awal untuk menyatukan 

komponen pribadi dan sosial dari pendidikan 

jasmani. Model ini, terstruktur dalam lima 

level(Quay & Peters, 2008)Namun 

berdasarkan hasil observasi lapangan, model 

ini memiliki kekurangan yang memungkinkan 

guru kurang fokus pada pengelolaan kelas. 

 

Kesimpulan 

 Penerapan model pembelajaran Teaching 

Personal and Social Responsibility (TPSR) 

pada pendidikan jasmani berpengaruh 

signifikan terhadap sikap tanggung jawab 

pertama siswa SMA. Dalam aktualisasi model 

pembelajaran lapangan TPSR menunjukkan 

bahwa sikap tanggung jawab muncul ketika 

siswa mampu mendengarkan dan 

memperhatikan ketika guru atau siswa lain 

berbicara di depan, membantu menyiapkan 

perlengkapan belajar, partisipasi aktif terjadi 

ketika siswa sigap mempresentasikan dan 

bersedia mengikuti kegiatan pembelajaran 

tanpa guru memberikan instruksi setiap kali 

itu memmbatu menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan sehingga membuat siswa 

lebih bersemangat, terciptanya sikap 

kooperatif yang ditunjukkan oleh siswa saat 

melaksanakan tugas dalam kelompok gerak. 

Pengajaran Personal Sosial dan Tanggung 

Jawab (TPSR) mempromosikan 

pengembangan sosial dan pribadi dengan 

mengalihkan fokus olahraga tidak semata-

mata untuk memperoleh keterampilan teknis 

olahraga, tetapi juga menambahkan fokus 

yang sama pada pengembangan pribadi dan 

tanggung jawab sosial. Sehingga perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut yang 

melibatkan sejumlah variabel moderator 

dengan sampel yang lebih banyak, serta 

penelitian jangka panjang, karena peningkatan 

kemampuan kreativitas siswa didalamnya 

juga menyangkut aspek psikologis, sehingga 

efektifitas waktu yang dibutuhkan dapat 

mempengaruhi hasil belajar. hasil studi. tetapi 

juga menambahkan fokus yang sama pada 

pengembangan tanggung jawab pribadi dan 

sosial. Sehingga perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut yang melibatkan sejumlah 

variabel moderator dengan sampel lebih 

banyak, serta penelitian jangka panjang, 

karena peningkatan kemampuan tetapi juga 

menambahkan fokus yang sama pada 

pengembangan tanggung jawab pribadi dan 

sosial. Sehingga perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut yang melibatkan sejumlah 

variabel moderator dengan sampel yang lebih 

banyak, serta penelitian jangka panjang, 

karena peningkatan kemampuan kreativitas 

siswa didalamnya juga menyangkut aspek 

psikologis, sehingga efektifitas waktu yang 

dibutuhkan dapat mempengaruhi hasil belajar. 

hasil studi. tetapi juga menambahkan fokus 

yang sama pada pengembangan tanggung 

jawab pribadi dan sosial. Sehingga perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut yang 

melibatkan sejumlah variabel moderator 

dengan sampel lebih banyak, serta penelitian 

jangka panjang, karena peningkatan 

kemampuan tetapi juga menambahkan fokus 

yang sama pada pengembangan tanggung 

jawab pribadi dan sosial. Sehingga perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut yang 

melibatkan sejumlah variabel moderator 

dengan sampel yang lebih banyak, serta 

penelitian jangka panjang, karena peningkatan 

kemampuan kreativitas siswa didalamnya 
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juga menyangkut aspek psikologis, sehingga 

efektifitas waktu yang dibutuhkan dapat 

mempengaruhi hasil belajar. hasil studi. tetapi 

juga menambahkan fokus yang sama pada 

pengembangan tanggung jawab pribadi dan 

sosial. Sehingga perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut yang melibatkan sejumlah 

variabel moderator dengan sampel lebih 

banyak, serta penelitian jangka panjang, 

karena peningkatan kemampuan karena 

peningkatan kemampuan kreativitas siswa 

didalamnya juga menyangkut aspek 

psikologis, sehingga efektifitas waktu yang 

dibutuhkan dapat mempengaruhi hasil belajar. 

tetapi juga menambahkan fokus yang sama 

pada pengembangan tanggung jawab pribadi 

dan sosial. Sehingga perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut yang melibatkan 

sejumlah variabel moderator dengan sampel 

lebih banyak, serta penelitian jangka panjang, 

karena peningkatan kemampuan karena 

peningkatan kemampuan kreativitas siswa 

didalamnya juga menyangkut aspek 

psikologis, sehingga efektifitas waktu yang 

dibutuhkan dapat mempengaruhi hasil belajar. 

tetapi juga menambahkan fokus yang sama 

pada pengembangan tanggung jawab pribadi 

dan sosial. Sehingga perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut yang melibatkan 

sejumlah variabel moderator dengan sampel 

lebih banyak, serta penelitian jangka panjang, 

karena peningkatan kemampuankreativitas 

siswa didalamnya juga menyangkut aspek 

psikologis, sehingga efektifitas waktu yang 

dibutuhkan dapat mempengaruhi hasil belajar. 

tetapi juga menambahkan fokus yang sama 

pada pengembangan tanggung jawab pribadi 

dan sosial. Sehingga perlu dilakukan 

penelitian lanjutan yang melibatkan sejumlah 

variabel moderator dengan sampel yang lebih 

banyak, serta penelitian jangka panjang, 

karena peningkatan kemampuan kreativitas 

siswa didalamnya juga menyangkut aspek 

psikologis, sehingga efektifitas waktu yang 

dibutuhkan dapat mempengaruhi hasil belajar. 

hasil studi. 
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BENTUK DAN PEMAKAIAN SLANG PADA MEDIA SOSIAL 

WHATSAPP MAHASISWA 

 

Asdarina dan Rahmatulloh 

STKIP Mutiara Banten 

Asdarinasubadri93@gmail.com 

 

Abstrak 

 

Media digital dalam bentuk media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube, Line, Tiktok, dan khususnya Whatsapp, berkembang sangat pesat dalam 

masyatakat era teknologi modern saat ini. Bahasa yang digunakan saat berselancar di 

dunia maya pun cenderung tidak baku, sehubungan dengan itu, tujuan penelitian ini untuk 

menjabarkan dengan kualitatif bagaimana bentuk, pemakaian dan pola pembentukan slang 

Pandeglang dalam media sosial khususnya Whatsapp di kalangan mahasiswa STKIP 

MUtiara Banten. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis Data diperoleh 

dengan metode simak dan dilengkapi dengan teknik simak libat cakap dan juga memakai 

teknik catat lalu rekam (screenshot). Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara 

deskriptif. Data yang diambil merupakan data yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Bentuk dan pemakaian slang dijabarkan dengan jelas secara deskriptif. Bentuk slang 

terbagi menjadi bentuk dasar dan bentuk turunan. Lalu kemudian aspek kedua adalah pola 

pembentukan slang yang juga dijabarkan secara deskriptif dan tabel klasifikasi. Pola 

pembentukan slang terdiri atas pola pembentukan berdasarkan perubahan struktur 

fonolgis. 

      

Kata Kunci: Bahasa Baku, Media Sosial, Bahasa Slang, Deskriptif Analisis, Struktur 

Fonolgis. 

 

PENDAHULUAN 

 

Bahasa merupakan sarana yang 

digunakan dalam bermedia sosial. 

Sebagaimana diketahui bahwa bahasa 

merupakan sistem lambang  bunyi yang 

dipergunakan oleh anggota suatu 

masyarakat untuk bekerja sama, 

berinteraksi, dan mengidentifikasi diri 

(Kridalaksana,2008:24). Senada dengan 

hal itu, dalam kamus besar bahasa 

Indonesia (2008:116), bahasa dalam 

sistem lambang bunyi yang arbitrer, 

yang digunakan oleh anggota suatu 

masyarakat untuk bekerja sama, 

berinteraksi dan mengidentifikasi diri. 

Selain itu bahasa harus bersistem 

artinya harus mematuhi kaidah-kaidah 

yang berlaku dan menggunakan bahasa 

yang standar . pada dasarnya, tidak 

semua bentuk komunikasi harus 

menggunakan bahasa yang standar. Hal 

ini sesuai dengan Undang-undang 

republik indonesia nomor 24, tahun 

2009. Berdasarkan undang-undang ini, 

bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati 

diri bangsa dan dan kebanggan 

nasional, serta dikukuhkan sebagai 

bahasa resmi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia menjelaskan bahwa 

bahasa Indonesia wajib digunakan 

dalam pidato resmi pejabat negara , 

sebagai bahasa pengantar pendidikan, 

pelayanan administrasi, komunikasi 

resmi dilingkungan kerja pemerintah 

dan swasta informasi tentang produk 

barang atau jasa produksi dalam negeri 

atau luar negeri yang beredar di 

Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia 

wajib digunakan untuk penunjuk jalan, 

fasilitas umum, dan rambu umum, serta 
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informasi yang disampaikan melalui 

media massa. 

Ragam bahasa dalam masyarakat 

dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat 

keformalannya. Ragam bahasa yang 

sering digunakan dalam masyarakat pada 

umumnya menggunakan ragam santai dan 

ragam akrab. Ragam santai dan ragam 

akrab ini, dianggap mudah dimengerti 

ketika sedang dipakai untuk 

berkomunikasi. Salah satu contoh dari 

ragam santai dan ragam akrab yaitu slang. 

Slang dapat dikatakan sebagai ragam 

bahasa yang diciptakan oleh suatu 

kelompok masyarakat tertentu yang 

digunakan dalam proses berkomunikasi 

sehari-hari yang maknanya hanya 

diketahui oleh kelompok tersebut. Slang 

dianggap ragam akrab karena gaya ujaran 

dicirikan dengan menggunakan kode 

bahasa yang bersifat pribadi dan relatif 

tetap dalam kelompoknya. Keakraban dan 

keintiman dalam berkomunikasi tidak 

memerlukan tata bahasa yang lengkap 

dengan artikulasi yang jelas tetapi cukup 

dengan ucapan-ucapan yang singkat atau 

pendek. Hal ini disebabkan karena adanya 

saling pengertian dan pengetahuan satu 

sama lain. Pada ragam akrab juga banyak 

dipergunakan bentuk-bentuk atau istilah-

istilah khas bagi suatu keluarga atau 

kelompok sosial tertentu 

Slang yang digunakan oleh anggota 

Batavia Undip di akun LINE maupun 

slang dalam tuturan langsung menciptakan 

suasana khusus dalam berkomunikasi. 

Penggunaan slang oleh para anggota 

Batavia Undip menarik jika dicermati 

secara mendalam. Hal yang menyebabkan 

slang menarik dan dapat disebut sebagai 

masalah adalah apabila slang atau ragam 

gaul dapat menggeser penggunaan bahasa 

Indonesia. 

Pada umumnya, bahasa yang 

digunakan saat bermedia sosial berupa 

bahasa tidak baku. Mahasiswa 

pengguna media sosial lebih 

menggunakan bahasa tidak baku 

dibandingkan dengan bahasa indonesia 

baku. Penggunaan bahasa tersebut 

mungkin saja untuk memudahkan 

komunikasi dan terkesan lebih santai. 

Bahasa yang digunakan dalam 

Whatsapp merupakan bahasa 

Indonesia yang dicampur dengan 

bahasa Inggris atau bahasa asing 

lainya, bahasa gaul yang disingkat-

singkat, dan bahasa daerah. Tentu saja, 

maraknya penggunaan bahasa dalam 

media sosial saat ini khususnya 

Whatsapp dikalangan mahasiswa 

menjadi sebuah ancaman secara tidak 

langsung bagi penggunaan bahasa 

slang. Berdasarkan pernyataan 

tersebut, penulis mencoba untuk 

mendeskripsikan bagaimana 

penggunaan bahasa slang dalam media 

sosial khususnya Whatsapp dikalangan 

mahasiswa.   

KAJIAN TEORI 

Slang dapat dikatakan sebagai ragam 

bahasa yang diciptakan oleh suatu 

kelompok masyarakat tertentu yang 

digunakan dalam proses berkomunikasi 

sehari-hari yang maknanya hanya 

diketahui oleh kelompok tersebut. 

Pengertian Sosiolinguistik 

Sosiolinguistik adalah cabang ilmu 

linguistik yang bersifat interdisipliner 

dengan ilmu sosiologi, dengan objek 

penelitian hubungan antara bahasa dengan 

faktor-faktor sosial di dalam suatu 

masyarakat tutur (Chaer dan Agustina, 

2010: 2). Jadi, dapat dikatakan bahwa 

sosiolinguistik disamping mengkaji 

struktur (struktur fonologi, sistem 

morfologi, struktur sintaksis) dari suatu 

bahasa yang bersifat homogen, juga 

mengkaji aspek heterogenitas bahasa.  

Sosiolingustik lazim didefisinikan sebagai 

ilmu yang mempelajari ciri dan perlbagai 

variasi bahasa, serta hubungan diantara 

para bahasawan dengan ciri fungsi variasi 

bahasa itu di dalam suatu masyarakat 

bahsa (Kridalaksana, 1978: 94). 

Sementara itu, Chaer dan Agustina (2010: 

62-72) mengklasifikasikan variasi bahasa 

sebagai berikut: Variasi bahasa dari segi 

penutur 1) Idiolek Idiolek adalah variasi 

bahasa yang bersifat perorangan. 2)Dialek 

adalah variasi bahasa dari sekelompok 

penutur yang jumlahnya 

relatif, yang berada pada suatu tempat, 

wilayah, atau area tertentu. 3) Kronolek 

atau dialek temporal adalah variasi bahasa 
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yang digunakan oleh kelompok sosial 

pada masa tertentu. Misalnya, variasi 

bahasa Indonesia pada masa tahun tiga 

puluhan. 4) Sosiolek atau dialek sosial 

adalah variasi bahasa yang berkenaan 

dengan status, golongan, dan kelas sosial 

penuturnya. Variasi bahasa berkenaan 

dengan penggunaannya, pemakaiannya, 

atau fungsinya disebut fungsiolek, ragam 

atau register. Variasi bahasa ini biasanya 

dibicarakan berdasarkan bidang 

penggunaan, gaya, atau tingkat 

keformalan, dan sarana penggunaan. 

Berdasarkan tingkat keformalan 1) Gaya 

atau ragam beku (frozen),2)  Gaya atau 

ragam resmi (formal), 3) Gaya atau ragam 

usaha (consultative), 4) Gaya atau ragam 

santai (casual), 5) Gaya atau ragam akrab 

(intimate). Variasi dari Segi Sarana, 

Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi 

jalur yang digunakan.  

Slang 

Slang oleh Kridalaksana (2008: 225) 

dirumuskan sebagai ragam bahasa yang 

tidak resmi yang dipakai oleh kaum 

remaja atau kelompok sosial tertentu 

untuk komunikasi intern, sebagai usaha 

agar orang di luar kelompoknya tidak 

mengerti apa yang sedang dibicarakan. 

Lalu pengertian selanjutnya yang 

dikemukakan oleh Bussmann dalam 

Dictionary of Language and Linguistics 

ialah bahwa:  

”Slang is British or American variant of 

carelessly used colloquial language with 

explicitly social and regional variant. 

Corresponding to the French argot, slang 

is characterized by the innovative use of 

common vocabulary as well as newly 

coined words. Slang corresponds to the 

older designation cant which origanally 

referred to secret languages and 

sublanguages.”(Bussmann, 1990). 

Slang adalah variasi sosial yang bersifat 

khusus dan rahasia. Artinya, variasi ini 

digunakan oleh kalangan tertentu yang 

sangat terbatas, dan tidak boleh diketahui 

oleh kalangan di luar kelompok itu. Oleh 

karena itu, kosakata yang digunakan 

dalam slang ini selalu berubah-ubah 

(Chaer dan Agustina, 2012: 67). lang yang 

digunakan yakni dengan mengubah suatu 

kata dengan cara mengganti kata ke lawan 

kata, mencari kata sepadan, menentukan 

angka- angka, penggantian fonem, 

distribusi fonem, penambahan awalan, 

sisipan, maupun akhiran (Asri, 2011: 16). 

Bentuk slang juga berwujud, kata, frase, 

maupun kalimat. Kartini (2014: 45) 

menyatakan bahwa slang berbentuk 

ungkapan-ungkapan yang berupa kata 

baik berupa kata dasar maupun kata 

turunan, frasa, klausa maupun kalimat 

dalam bahasa ragam non baku yang 

digunakan oleh suatu komunitas tertentu 

dengan tujuan tertentu. 

Ragam Gaul  

Apa yang lazim dikatakan ragam gaul 

sebenarnya merupakan salah satu varian 

bahasa Indonesia. Hal ini dapat kita 

ketahui dari kosakata-kosakatanya yang 

sebagian besar kita kenal bentuknya 

dalam bahasa Indonesia. Kosakata ini 

kemudian mengalami perubahan arti 

sehingga antara kata jadian dan kata 

asalnya tidak terdapat hubungan arti sama 

sekali. Ragam gaul adalah ragam 

nonstandar bahasa Indonesia yang lazim 

di Jakarta pada tahun 1980-an hingga abad 

ke-21 ini yang menggantikan bahasa 

prokem yang lebih lazim pada tahun-

tahun sebelumnya, ragam ini semula 

diperkenalkan oleh generasi muda yang 

mengambilnya dari kelompok waria dan 

masyarakat terpinggir lainnya. Ragam ini 

memanfaatkan sintaksis dan morfologi 

bahasa Indonesia dan dialek Betawi 

(Kridalaksana, 2008: 25-26). Menurut 

James Danandjaja, ragam gaul adalah 

salah satu bentuk (genre) folklor yang 

disebut “ujaran rakyat”. Dalam ujaran 

rakyat, ia termasuk dalam bentuk yang 

disebut slang. Slang ini, selanjutnya dapat 

dipertegas lagi ke dalam bentuk cant, 

yakni bahasa slang yang bersifat rahasia. 

Cant menurut Bussmann dalam 

Dictioanary of Language and Linguistics: 

 “Cant is the jargon or secret language of 

a socially isolated and often “asocial” 

group that deviates from the standard 

languange especially in itsspecific 

vocabulary. Cants are intentionally meant 

to be unintelligible to those who have no 

command of them. Thus, whenever cant 

vocabulary is adopted into standard 

language newly coined secret words 

become necessary. The typical process 

involves either changing the meanings of 
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words in the common language through 

metaphor (e.g. snow for cocaine) or 

borrowing words from a foreign 

language. Various words of Yiddish origin 

have been taken over into colloquial 

English in this way: shyster ‘swindler’, 

meshuggener ‘crazy person’, ect. (→also 

argot, slang)”(Bussmann,1990:61-62). 

Prokem 

Prokem adalah ragam nonstandar bahasa 

Indonesia yang lazim di Jakarta pada 

tahun 1970-an yang kemudian digantikan 

oleh ragam yang disebut bahasa gaul. 

Prokem ditandai oleh kata-kata Indonesia 

atau kata dialek Betawi yang di potong 

dua fonemnya paling akhir kemudian 

disisipi bentuk –ok-, di depan fonem 

terakhir yang tersisa, misalnya kata ba-pak 

di potong menjadi bap, kemudian disisipi 

–ok-, jadilah kata prokem bokap. Konon 

ragam ini berasal dari bahasa khusus yang 

digunakan oleh para narapidana. Seperti 

bahasa gaul, sintaksis dan morfologi 

ragam ini memanfaatkan sintaksis dan 

morfologi bahasa Indonesia atau dialek 

Betawi (Kridalaksana, 2008: 28-29). 

Proses Fonologis Crystal (via Amrullah, 

2013: 23) memaparkan bahwa slang 

merupakan  ermainan bunyi dan huruf 

yang di bentuk melalui proses 

penambahan, pemadatan, penggantian, 

atau transposisi bunyi dengan cara : 1) 

Pembalikan, yakni dengan membalik kata-

kata yang diucapkan. 2) Meletakkan vokal 

pertama pada satu kata ke awal kata, 

kemudian menambahkannya dengan suku 

kata tertentu. 3) Menyisipkan satu suku 

kata atau konsonan di antara dua suku 

kata. 4) Saling menukarkan konsonan 

suatu kata dalam kata tertentu. 5) 

Membolak balikkan susunan bunyi atau 

huruf. 6) Mengambil bunyi atau huruf 

depan dari suatu kata. Selain proses di 

atas, slang juga dapat dibentuk melalui; 

pelesapan fonem, penambahan fonem dan 

penggantian fonem. 

Soeparno (2002: 112) mengatakan bahwa 

fonologi pada prinsipnya ingin 

mengungkapkan setiap bunyi atau fonem 

ke dalam satu huruf yakni satu fonem 

memiliki satu bunyi. Begitu pula dengan 

kosakata slang yang juga mengalami 

perubahan struktur fonologis 

Kata Baru dan Pelesetan Kata baru dalam 

ragam gaul adalah kata yang memiliki 

bentuk yang berbeda namun memiliki arti 

yang sama atau mirip. Pembentukan 

ragam gaul berasal dari bahasa Indoneisa, 

bahasa asing dsb. Contoh: takut = jiper, 

diam = kicep. Berdasarkan contoh 

tersebut, dapat dijelaskan melalui rumus: 

kata (A) berbeda dengan kata (B) tetapi (A 

dan B) mempunyai makna yang sama 

(chaer, 2009: 84-85). Berdasarkan rumus 

tersebut pola pembentukannya sebagai 

berikut: 

 

 

 

Pelesetan adalah hasil memelesetkan 

sehingga tidak sesuai dengan sasaran 

sebenarnya atau tidak mengenai yang di 

tuju (Pusat Bahasa, 2002:854). Menurut 

Sibarani (2008: 256-268) menyatakan 

pelesetan adalah proses pembentukan kata 

dengan cara mempelestkan sebuah kata 

sehingga makna kata itu bertambah dari 

makna semula. Pelesetan memiliki banyak 

fungsi kultural, diantaranya sebagai olok-

olokan, sindiran, ungkapan rahasia dan 

bagai lelucon atau hiburan dalam 

berkomunikasi. Empat tujuan pelesetan 

menurut Sibarani adalah sebagai berikut: 

1) Pelesetan fonolgi (bunyi) yakni 

pelesetan sebuah fonem atau lebih dalam 

leksikon. 2) Pelesetan grafis (huruf) yakni 

pelesetan gabungan huruf dengan 

menjadikannya singkatan. 3) Pelesetan 

morfemis (leksikon) yakni pelesetan 

sebuah kata dengan cara menjadikannya 

sebagai singkatan berupa akronim. 4) 

Pelesetan frasal (kelompok kata) yakni 

pelestetan kelompok kata debfab cara 

menjadikannya sebagai isngkatan berupa 

akronim. 

Pola pembentukan kata berdasarkan 

pelesetan dapat dianalisis dengan melihat 

sebuah kata (A) semula bermakna (B), 

lalu dipelesetkan menjadi bermakna (C) 

yang memiliki konotasi baru. Contoh: 

Badai = Sesuatu yang keren, Kentang = 

Kena Tanggung, Gas = Ayo. Berdasarkan 

contoh di atas dapat ditentukan pola 

pembentukan kata sebagai berikut: 

 

 

 

    A=B 

    A=B+C 
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METODE 

 

Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif kualitatif dilakukan dengan 

menempuh langkalangkah pengumpulan 

data, klasifikasi data, analisis data dan 

membuat kesimpulan. 

Teknik Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah metode simak. 

Data dan Sumber Data Penelitian 

Data penelitian ini meliputi 

tuturan langsung maupun tidak langsung 

yang dinilai sebagai bentuk slang. Tuturan 

tersebut tersedia dalam bentuk tulisan 

percakapan pada kolom chatting 

Whatsapp mahasiswa STKIP Mutiarea 

Banten. 

Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini 

meliputi tahapan sebagai berikut. 

1) Mengidentifikasi dan 

menganalisis data 

2) Penyajian ke dalam tabel 

klasifikasi data 

3) Menyimpulkan hasil dari 

keseluruhan analisis 

 

Tabel Dsain Penelitian 

 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Bahasa yang digunakan 

mahasiswa dalam berselancar di media 

sosial khususnya Whatsapp bukan 

bahasa standar atau baku. Berikut ini 

jenis penggunaan bahasa berupa kata, 

frasa, dan kalimat di media sosial 

khususnya Whatsapp dikalangan 

mahasiswa. 

 

Tabel 1. Kata Slang dalam 

Penyisipan Bahasa Inggris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada umumnya, istila-istilah 

bahasa Inggris yang digunakan oleh 

mahasiswa dalam berkomunikasi ada 

padananya dalam bahasa indonesia. 

Kata cutting berpadanan dengan 

potongan, free berpadanan dengan 

No Bahasa Inggris 

1. Cuttingnya 

2. Free 

3. Fall in love 

4. Dressnya 

5. Di mix 

6. Sedikit stretch 

7. Sekelas crepe 

8. Stay tune di 

twitter 

9. Tdk cek n ricek 

10. Owner 

11. I am so proud 

of you, ibu 

12. God bless you 

13. Bakalan ada 

free kaos 

14. Next 

15. Zaman now 

16. Good job 

17. Savebadakcula1 

18. Sledding 

19. Bully 

20. Just saran 

21. Finally 

22. Caring 

23. Sharing 

24. Projeck 

25. Fanatic 

26. Person 
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gratis, fall in love berpadanan dengan 

jatuh cinta atau suka, dressnya 

berpadanan dengan gaunya, di mix 

berpadanan dengan dicampur, sedikit 

stretch berpadanan dengan melar, 

sekelas crepe berpadanan dengan kain 

krep, stay tune di twitter berpadanan 

dengan tetap ikuti, owner berpadanan 

dengan pemilik, i am so proud of you 

ibu bermakna bahwa saya bangga 

denganmu ibu, god bless you 

bermakna tuhan memberkatimu, 

bakalan ada free kaos bermakna gratis 

kaos, next berpadanan dengan 

berikutnya atau selanjutnya, zaman 

now berpadanan dengan zaman 

sekarang, good job padananya kerja 

yang bagus, savebadakcula1 

berpadanan dengan selamatkan badak 

cula 1, bully berpadanan dengan 

rundung, just saran berpadanan dengan 

peduli, finally berpadanan dengan 

akhirnya, sharing berpadanan dengan 

berbagi, projeck berpadanan dengan 

proyek, fanatic berpadanan dengan 

fanatik, dan person berpadanan dengan 

orang. 

 

Tabel 2. Penyisipan Bahasa Daerah 
No Bahasa 

Daerah 

1. Banget  

2. Bakalan  

3. Adem  

4. Adem-adem  

5. Nengok-

nengok 

6. Doang  

7. Aja  

8. Pandei 

9. Ribet  

10. Ga 

11. Gimane  

12. Gue  

13. Pake  

14. Aing  

15. Sia  

 

Kata banget berpadanan dengan 

sangat, bakalan berpadanan dengan 

hampir, adem berpadanan dengan 

nyaman, negok-nengok berpadanan 

dengan melihat-lihat, doang berpadanan 

dengan hanya, aja berpadanan dengan 

saja, pandei berpadanan dengan pandai, 

ribet berpadanan dengan rumit, ga 

berpadanan dengan tidak, gimane 

berpadanan dengan bagaimana, gue 

berpadanan dengan saya, pake 

berpadanan dengan pakai atau memakai, 

aing berpadanan dengan saya, dan sia 

berpadanan dengan kamu. 

 

Tabel 3. Kata Slang dengan 

pemenggalan 

 
No Pemenggalan 

1. G  

2. Y  

3. Asbun  

4. Bgt  

5. Japri  

6. Btw  

7. Mw  

8. Q  

9. Hwd  

10. Ksh  

11. Baper 

12. Mantul  

13. Otw  

14. Thx  

 

Kata g merupakan pemenggalan 

dari tidak, y merupakan pemenggalan 

dari iya, asbun merupakan 

pemenggalan dari asala bunyi atau 

bicara, bgt merupakan pemenggalan 

dari banget, japri merupakan 

pemenggalan dari jaringan pribadi, btw 

merupakan singkatan dari by the way 

(omong-omong), mw merupakan 

pemenggalan dari mau, q merupakan 
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pemenggalan dari aku, hwd merupakan 

pemenggalan dari happy wedding day 

(selamat hidup baru), ksh pemenggalan 

dari kasih atau beri, baper merupakan 

pemenggalan dari terbawa perasaan,  

mantul pemenggalan dari mantap 

betul,  otw merupakan pemenggalan 

dari on the way (dalam perjalanan), 

dan thx merupakan pemenggalan dari 

terimakasih. 

 

SIMPULAN 

 

Media sosial merupakan sarana 

komunikasi efektif dan efisien. Media 

sosial banyak memberikan kemudahan 

bagi masyarakat dalam berkomunikasi 

dan dalam memperoleh informasi. 

Banyak penggunaan bahasa yang  

tidak baku dalam media sosial 

khususnya Whatsapp di kalangan 

mahassiswa , seperti banyak 

penyisipan istilah asing, bahasa 

daerah, bahasa gaul, dan singkatan. 

Perkembangan penggunaan bahasa 

tersebut dalam media sosial khususnya 

Whatsapp dikalangan mahasiswa 

sangat tidak terkendali. Akan lebih 

baik jika pengguna media sosial 

khususnya Whatsapp membiasakan 

diri menulis sesuatu seperti pesan atau 

chat , status , dan komentar dengan 

bahasa yang benar atau baku. 
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