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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhana wata’ala yang telah memberikan 

kesempatan dan kemampuan kita melaksanakan salah satu tugas pendidikan tinggi, yaitu Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. Organisasi dosen yang merupakan kegiatan yang berkaitan 

dengan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Seminar 

nasional dan seminar pararel yang diselenggarkan oleh Perkumpulan Karir Dosen Indonesia 

(PERKADOSI) sebagai upaya untuk menggali potensi dan kekuatan dosen dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk berkonstribusi bagi ilmu pengetahuan. Secara 

langsung memberikan informasi yang akurat, up to date, dan terbukti kebenaran ilmiahnya, 

serta dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya berdasarkan standar-standar ilmu 

pengetahuan. 

Seminar nasional dan seminar pararel sebagai upaya menjembatani antara kehidupan 

kampus dengan kehidupan masyarakat yang ada. Hasil penelitian dosen dengan tantangan 

yang dihadapi termasuk kualitas dan sosialisasi hasil penelitian yang selama ini sulit diakses 

oleh masyarakat luas. Masyarakat kampus yang nota bene adalah masyarakat ilmiah mampu 

memberikan ruang yang luas agar hasil penelitian yang sudah dilakukan, tidak sebatas hanya 

disimpan dalam perpustakaan berbentuk laporan penelitian yang sulit diterjemahkan oleh 

masyarakat umum, khususnya mahasiswa. Seminar nasional dan seminar pararel ini 

memberikan konstribusi yang berarti bagi dunia keilmuan seiring berjalannya perkembangan 

ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikaji berdasarkan nilai dan norma yang berlaku 

dalam ilmu pengetahuan. Kegitan seminar ini dapat berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan sebelumnya. Kegiatan seminar nasional bertema “Menyongsong Indonesia 

Emas dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia menghadapi Era 4.0” yang 

diselenggarakan pada tanggal 7 September 2019. Seminar yang diselenggarakan oleh 

PERKADOSI merupakan seminar nasional yang perdana sejak berdirinya organisasi ini, 

meskipun ada sedikit persoalan yang dihadapi akan tetapi dapat teratasi dengan baik. 

Kegiatan seminar nasional yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi pararel 

merupakan kegiatan akademis untuk mengembangkan potensi dosen, guru, mahasiswa, dan 

berbagai pihak yang mau untuk menggali potensi dirinya. Kegiatan seminar nasional ini, 

diikuti oleh dosen, guru,  mahasiswa, dan Apartur Sipil Negara yang memiliki perhatian 

dengan kegiatan akademis untuk menghasilkan karya ilmiah dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian dosen merupakan kondisi yang terkini dari hasil 
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penelitian yang sudah dilakukan untuk memberikan informasi yang terbaru berdasarkan 

standar-standar ilmiah, baik secara teoritik maupun aplikatif yang dapat dikembangkan.   

Keberhasilan kegiatan seminar nasional ini atas terselenggara dari berbagai pihak 

yang sudah memberikan konstribusinya, baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap kegiatan ini. Partisipasi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mendukung 

kegiatan seminar nasional ini, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak yang sangat 

berarti bagi eksistensi dosen sebagai peneliti, mahasiswa, dan lembaga-lembaga lain yang 

memiliki hubungan secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan seminar didukung oleh 

peserta dan donator yang tidak mengikat untuk memberikan bantuan terselenggaranya 

seminar nasional, sebagai bentuk tanggung jawab bersama meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia melalui penelitan dan artikel publikasi  di prosiding.   

Seminar nasional sebagai kegiatan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan jumlah 

peserta kepersertaan sebanyak 300 (tiga ratus) orang peserta, baik yang mengikuti seminar 

pada sesi awal. Sementara itu pada sesi seminar pararerel dengan jumlah yang sedikit, 

sebanyak 22 artikel yang dapat dipublikasikan dengan rumpun ilmu berlatar-belakang 

pendidikan, kesehatan, humaniora, agama, dan ekonomi. Semua kegiatan berjalan dengan 

tahapan dengan seorang moderator yang memfasilitasi kegiatan seminar tersebut, sehingga 

dapat berjalan lancar.  

Harapan pada masa yang akan datang kegiatan seminar nasional ini dapat 

ditingkatkan skala kegiatannya pada seminar internasional yang dapat diselenggarakan di 

berbagai wilayah di Indonesia, supaya memiliki kesan bahwa PERKADOSI adalah milik 

bersama, karena itu semua anggota PERKADOSI dapat menjalankan dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah konstribusi anggota PERKADOSI 

untuk aktif dalam kegiatan seminar nasional yang akan dipublikasikan secara online, 

sehingga dapat diakses oleh berbagai pihak dan dijadikan sebagai referensi yang digunakan 

sebagai acuan dalam penulitsan karangan ilmiah.  

 Sintang, 7 September 2019 
Ketua Panitia Penyelenggara 
 
 
 
 
Elvi Juliansyah, M.Si.,M.Kes. 
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SAMBUTAN KETUA PERKUMPULAN KARIR DOSEN INDONESIA 
PADA ACARA SEMINAR NASIONAL 2019 

SINTANG, 7 SEPTEMBER 2019 
______________________________________ 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

 

Yth. Bupati dan kepala dinas/yang mewakili di Lingkungan Pemkab. Sintang;  

Yth. Ketua Perkumpulan Badan Pendidikan karya bangsa Sintang 

Yth. Rektor Universitas, Ketua Sekolah tinggi, dan Direktur pascasarjana,  akademi dan 

politeknik  

Yth. Dosen-Dosen  

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Kepala Sekolah dan Guru-Guru;  

Yth. Para Mahasiswa;   

Yth. Pimpinan ormas di Kabupaten Sintang; 

Yth para hadirin peserta seminar nasional yang diselenggarakan perkadosi 

 

Hadirin dan Undangan yang berbahagia. 

Alhamdulillah Wasyukurillah, kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan 

rahmat dan Hidayah-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini.  

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan 

keluarga, para sahabatnya serta pengikutnya yang Istiqomah menjalankan perintahnya. 

 

Bapak-Ibu serta hadirin yang berbahagia, 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya 

alamnya. Sumber daya alam tersebut tentu saja harus dikelola secara bijak untuk 

kemakmuran masyarakat, baik masa kini maupun di masa yang akan datang. Untuk 

mengelola sumber daya alam tersebut, kita memerlukan Sumber Daya Manusia yang 

menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang berbuat dan bertindak dengan dilandasi 

iman dan taqwa. Oleh karenanya, kualitas Sumber Daya Manusia memegang peranan yang 

sangat penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat  Indonesia. Pemerataan pendidikan 

senantiasa digalakkan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia ini. Berbagai 

kegiatan yang terangkum dalam Program Peningkatan mutu pendidikan, baik itu pendidikan 

dasar, menengah dan non formal. Hingga perguruan tinggi. 
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Masalah pendidikan dan kualitas SDM seperti yang saya sampaikan tadi, telah 

menjadi perhatian serius dari Perkumpulan Karir Dosen Indonesia saat ini. Perkumpulan 

Karir Dosen Indonesia akan selalu meningkatkan bidang pendidikan dengan berbagai 

program kerja yang berkenaan dengan tri dharma perguruan tinggi baik di bidang pendidikan 

pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat. Tetapi ada hal 

yang lebih penting dan perlu saya tegaskan, adalah bahwa seberapapun hebatnya  program 

kerja yang diprogramkan  tanpa dibarengi dengan kemauan dan tekad yang kuat untuk maju. 

Tanpa kompetisi, tanpa kemauan yang keras maka apa yang kita upayakan akanlah sia-sia 

saja. Dengan sumber daya yang berkualitas dan sumber daya manusia yang menguasai Iptek 

dan Imtaq, maka insya Allah indonesia akan mampu bergerak lebih cepat menuju 

masayarakat yang cerdas, agamis, sejahtera dan berbudaya. Maju tidaknya Indonesia, akan 

semakin ditentukan oleh seberapa jauh kesiapan SDM yang dimiliki. Dengan manusia yang 

cemerlang, terampil dan andal, yang kuat dan tangguh, yang memiliki kecerdasan intelektual, 

emosional, kecerdasan ketahanmalangan, serta kecerdasan spiritual yang tinggi, yang akan 

mampu membawa kemajuan bagi Indonesia ini. 

 

Bapak-Ibu serta Hadirin yang berbahagia , 

Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya atas nama pribadi dan 

Perkumpulan Karir Dosen Indonesia menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya 

dan ingin mengajak kepada hadirin untuk bersama meningkatkan dunia pendidikan. Semoga 

pendidikan Indonesia semakin maju kualitasnya.  Amin. 

Sebagai penyampaian terakhir pada pidato kali ini, izinkan saya memperkenalkan 

Perkumpulan Karir Dosen Indonesia. Perkadosi memiliki Moto Perkumpulan Karir Dosen 

Indonesia (Perkadosi) yakni Maju Terus Hingga Titik Tertinggi. Visi Perkumpulan Karir 

Dosen Indonesia (Perkadosi) yaitu Terwujudnya dosen yang Profesional dan Berintegritas. 

Untuk mencapai tujuan organisasi, Perkumpulan Karir Dosen Indonesia melakukan usaha-

usaha, yaitu: (1) Membuat wadah komunikasi dengan memanfaatkan sarana/prasarana yang 

sudah ada ataupun mengembangkan sendiri. (2) Membentuk dan menjalankan lembaga 

pelatihan bagi dosen dalam rangka peningkatan profesionalisme. (3) Mengembangkan dan 

menyediakan serta mengelola wadah publikasi penelitian maupun pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen. (4) Membentuk dan menjalankan konsultan pendidikan. (5) 

Membentuk dan menjalankan komunitas peduli pendidikan dan masyarakat. (6) Membina 

hubungan dengan organisasi profesi, pemerintah dan lembaga-lembaga lain di dalam maupun 

di luar negeri. Sedangkan maksud dan tujuan Perkumpulan Karir Dosen Indonesia adalah  (1) 
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Mempercepat dan membantu serta memberikan informasi tentang pangkat, jabatan fungsional 

dosen, dan hal-hal berkaitan dengan angka kredit dosen, dan karir dosen. (2) 

Menyelenggarakan pelatihan bagi dosen dalam rangka peningkatan profesionalisme. (3) 

Menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk tujuan kebaikan yaitu peningkatan mutu dan 

profesionalisme serta kesejahteraan dosen, perlindungan profesi, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. (4) Mengadakan diskusi, seminar, sarasehan, lokakarya, penelitian, 

pelatihan, in house training, presentasi dan berbagi pengetahuan dan pemahaman antar 

sesama anggota, studi banding, kunjungan, pemberian penghargaan, dan menjalin kerjasama 

dengan berbagai pihak, di dalam dan di luar negeri, guna memfasilitasi terwujudnya 

peningkatan mutu, profesionalisme, dan kesejahteraan dosen. (5) Menciptakan media 

interaktif dan informasi seperti tabloid, website, milis, radio internet, yang berisi agenda 

pendidikan, berita pendidikan, artikel dan jurnal ilmiah, konsultasi daring (online), informasi 

beasiswa dan lowongan kerja, galeri, foto, database anggota dan direktori perguruan tinggi, 

pusat download, dan mesin pencari, serta kegiatan lain yang dianggap perlu guna 

meningkatkan kemajuan pendidikan, mutu, dan profesionalisme serta kesejahteraan dosen.  

(6) Mendorong masyarakat luas untuk (a) menyelenggarakan pendidikan formal maupun 

pendidikan non formal untuk semua lapisan masyarakat;’ dan (b) Meningkatkan mutu 

pendidikan nasional, guna meningkatkan mutu generasi bangsa selanjutnya. (7) Melakukan 

aksi nyata seperti mengirimkan dosen praktek ke sekolah/kantor, terlibat dalam upaya 

menyelamatkan peserta didik dari ancaman putus sekolah, mengurangi emisi gas buang, 

hemat energi, lingkungan hidup, mempermudah dan memperbaiki akses sarana dan prasarana 

pendidikan. (8) Memberikan sumbangan pemikiran dan menunjang pelaksanaan program 

yang menjadi garis kebijakan pemerintah dalam lingkup penyelenggaraan pendidikan. 

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam sambutan yang singkat ini, 

semoga apa yang telah kita lakukan bersama dalam meningkatkan amal ibadah kita mendapat 

ridho dari Allah SWT. 

Amin ya Rabbal Alamin. 

Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum Wr.Wb. 

 Sintang, 7 September 2019 
Salam Kemajuan 

Ketua Perkumpulan Karir Dosen Indonesia 
 
 
 

Dwi Cahyadi Wibowo, M. Pd. 
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PEMBELAJARAN 4.0 MENJAWAB ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0    
 

Hilarius Jago Duda 
STKIP Persada Khatulistiwa Sintang 

e-mail: hilariusjagod@yahoo.com 
 
 
Abstract: Facing the era of the industrial revolution 4.0, the government has prepared life 
skills through educational reforms that bring new changes and the best way to achieve these 
educational goals. The change is in the form of education 4.0 or learning 4.0 to prepare 
students 'skills to be ready to compete in the world of work and be able to shape students' 
high-level thinking skills and superior character. The purpose of this study is to equip 
students with various skills, higher-order thinking skills and superior character who can 
compete in the era of the industrial revolution 4.0. This research method is a literature study 
method that examines books and journals. The results of this study are students able to have 
IT skills / use technology, communication skills, high-level thinking and have superior 
character. The conclusion of this research is education or learning 4.0 can answer life in the 
era of the industrial revolution 4.0. 
 
Keywords: Industrial Revolution 4.0, Learning 4.0, 4C 
 
 
Abstrak: Menghadapi era revolusi industri 4.0, pemerintah telah menyiapkan keterampilan 
hidup melalui reformasi pendidikan yang membawa perubahan baru dan cara terbaik untuk 
mencapai tujuan pendidikan tersebut. Adapun perubahannya yaitu berupa pendidikan 4.0 atau 
pembelajran 4.0 untuk mempersiapkan keterampilan peserta didik agar siap bersaing di dunia 
kerja dan mampu membentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi dan karakter unggul peserta 
didik. Tujuan penelitian ini adalah membekali mahasiswa dengan memiliki berbagai 
keterampilan, kemampuan berpikir tingkat tinggi dan memiliki karakter yang unggul yang 
dapat bersaing kerja di era revolusi industri 4.0. Metode penelitian ini adalah metode studi 
literatur yang mengkaji buku dan jurnal. Hasil penelitian ini adalah mahasiswa mampu 
memiliki keterampilan IT/menggunakan teknologi, kemampuan berkomunikasi, berpikir 
tingkat tinggi dan memiliki karakter yang unggul. Kesimpulan penelitian ini adalah 
pendidikan atau pembelajaran 4.0 dapat menjawab kehidupan di era revolusi industri 4.0.  
 
Kata Kunci : Revolusi Industri 4,0, Pembelajaran 4,0, 4C 
 

PENDAHULUAN 

Dalam mengahadapi era revolusi 

industri 4.0, maka dalam bidang 

pendidikan perlu mempersiapkan dan 

menerapkan pembelajaran yang mampu 

menjawab tuntutan kehidupan di era 

revolusi industri 4.0. Istilah industri 4.0 

berasal dari sebuah proyek yang 

diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk 

mempromosikan komputerisasi 

manufaktur. Menurut Lee et al (2013) 

industri 4.0 ditandai dengan peningkatan 

digitalisasi manufaktur yang didorong oleh 

empat faktor: 1) peningkatan volume data, 

kekuatan komputasi, dan konektivitas; 2) 
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adanya analisis, kemampuan, dan 

kecerdasan bisnis; 3) terjadinya bentuk 

interaksi baru antara manusia dengan 

mesin; dan 4) perbaikan instruksi transfer 

digital ke dunia fisik, seperti robotika dan 

3D printing.  Industri 4.0 merupakan 

industri yang menggabungkan teknologi 

otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini 

merupakan tren otomatisasi dan pertukaran 

data dalam teknologi manufaktur, 

termasuk sistem cyber-fisik, Internet of 

Things (IoT), komputasi awan dan 

komputasi kognitif. Saat ini, revolusi 

industri keempat (4.0) mengubah ekonomi, 

pekerjaan, dan bahkan masyarakat itu 

sendiri. Hakikat Industri 4.0, merupakan 

penggabungan teknologi fisik dan digital 

melalui analitik, kecerdasan buatan, 

teknologi kognitif, dan Internet of Things 

(IoT) untuk menciptakan perusahaan 

digital yang saling terkait dan mampu 

menghasilkan keputusan yang lebih tepat. 

 

Melihat perkembangan begitu pesat 

dalam dunia teknologi di kehidupan era 

revolusi industri 4.0 ini maka dalam 

bidang pendidikan perlu menyiapkan 

generasi penerus yang memiliki berbagai 

keterampilan, memiliki pengetahuan yang 

luas dan dalam juga memiliki karakter 

yang unggul sehingga dapat eksis atau 

mampu bersaing di dunia kerja di era 

revolusi industri 4.0. Data survei di 

lapangan belum terlihat secara keseluruhan 

pihak pendidik mempersiapkan perserta 

didik secara optimal dalam menghadapi 

kehidupan di era era revolusi industri 4.0, 

begitu juga dengan motivasi peserta didik 

yang masih rendah dalam memberdayakan 

semua kemampuan yang dimilikinya.  

Dalam menghadapi era revolusi 

industri 4.0 ini bisa dilakukan dengan 

penyiapan Sumber Daya Manusia yang 

menguasai keterampilan abad ke-21 akan 

efektif jika ditempuh melalui jalur 

pendidikan. Perubahan kurikulum telah 

dilakukan oleh pemerintah. Pada jenjang 

sekolah menengah ke bawah telah 

diterapkan Kurikulum 2013 dengan 

berbagai perbaikannya. Kurikulum 2013 

sesungguhnya telah mengakomodasi 

keterampilan abad ke-21, baik dilihat dari 

standar isi, standar proses, maupun standar 

penilaian. Misalnya Pada standar proses, 

pendidik diharuskan menerapkan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik. 

Masalahnya, kebanyakan pembelajaran 

yang dilaksanakan adalah pembelajaran 

yang masih berpusat pada pendidik 

(teacher-centered). Akibatnya, peserta 

didik tidak dapat menguasai keterampilan 

abad ke-21 secara optimal. Oleh karena 

itu, reformasi pembelajaran yang 

menggeser dari pembelajaran yang 

berpusat pada pendidik ke pembelajaran 

yang berpusat pada peserta didik 

merupakan jawaban dari upaya untuk 

mengembangkan keterampilan abad ke-21 
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pada peserta didik dalam mengahadapi 

kehidupan era revolusi industri 4.0. 

Kegiatan berpikir mengenai subjek, isi, 

dan masalah dilakukan melalui aktivitas 

analisis, penilaian, dan rekonstruksi (Papp, 

et al., 2014). Pada level perguruan tinggi 

juga sudah mulai menerapkan kurikulum 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) yang diharapkan dapat 

memberdayakan keterampilan umum dan 

kusus, afektif/sikap dan juga kognitif. 

Dimana KKNI orentasi dalam 

memberdayakan semua kemampuan 

mahasiswa melalui proses pembelajaran.  

National education association 

telah mengidentifikasi keterampilan abad 

ke-21 sebagai keterampilan “The 4Cs.” 

“The 4Cs” meliputi berpikir kritis, 

kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. 

Keterampilan berpikir kritis merupakan 

keterampilan untuk melakukan berbagai 

analisis, penilaian, evaluasi, rekonstruksi, 

pengambilan keputusan yang mengarah 

pada tindakan yang rasional dan logis 

(King, et al., 2010). Masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah 

pembelajaran 4.0 yang perlu dibelajarkan 

kepada mahasiswa dalam persiapan 

kehidupan di era revolusi industri 4.0. 

Tujuan penelitian tersebut adalah mengkaji 

dan menelaah teori yang perlu digunakan 

dalam pembelajaran 4.0 untuk menjawab 

kehidupan diera revolusi industri 4.0.  

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan metode studi 

pustaka. Peneliti menelaah beberapa 

pustaka untuk mendapatkan informasi 

tersebut. Menurut Sukardi (2017) studi 

pustaka yang dilakukan peneliti dengan 

tujuan utama adalah menemukan fondasi 

atau landasan untuk memperoleh dan 

membangun landasan teori, kerangka 

berfikir, dan menentukan dugaan 

sementara/hipotesis, sehingga peneliti 

dapat memahami, mencari, mengatur, dan 

kemudian menggunakan variasi 

perpustakaan di lapangan. Melalui studi 

literatur, peneliti menjadi lebih paham 

dengan masalah yang sedang diteliti. 

Sumber literatur yang digunakan peneliti 

yaitu jurnal internasional, nasional, buku-

buku yang relevan, hasil seminar, artikel 

ilmiah, dan lain-lain. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Melihat dari tuntutan 

perkembangan kehidupan di era revolusi 

industri 4.0 maka dipandang perlu 

mempersiapkan peserta didik yang siap 

bersaing di kehidupan era revolusi industri 

4.0. Salah satu langkah penting dalam 

mempersiapkan peserta didik di kehidupan 

era revolusi industri 4.0 adalah dengan 

menyiapkan pembelajaran 4.0. 

Pembelajaran 4.0 yang diharapkan adalah 

pembelajaran dengan menerapkan 
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berbagai strategi, model, metode, media, 

dan asesmen pembelajaran yang tepat 

dengan memperhatikan output dan 

outcome  yang diharapkan.  

Model pembelajaran yang 

dibutuhkan di pembelajaran 4.0 adalah: 

problem based learning, projec based 

learning, model pembelajaran 

penemuan/discoveri learning, model 

pembelajaran berbasis desain, inquiri, 

Sains Teknologi Masyarakat, 

pembelajaran kooperatif, pembelajaran 

berbasis praktikum, pembelajaran 

campuran (blended learning). Kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan adalah studi 

tematik berbagai disiplin, hubungkan 

dengan dunia nyata, project based-

learning, melalui general education, 

ekstra-kurikuler, magang/kerja praktek/co-

op program (al. higher order skills, 

leadership, team work). 

Beberapa upaya yang perlu 

dilakukan untuk mengoptimalkan 

implementasi model pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik adalah sebagai 

berikut. Upaya-upaya tersebut meliputi (1) 

menggunakan masalah open-ended dan ill- 

structured, (2) memecahkan masalah 

secara kolaboratif, (3) membimbing 

peserta didik membuat pertanyaan 

investigatif dan membuat rumusan 

hipotesis, (4) menugaskan peserta didik 

mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber, seperti buku, internet, (5) 

melakukan analisis informasi atau data 

secara kolaboratif, (6) 

mengkomunikasikan hasil pemecahan 

masalah secara tertulis dan lisan dengan 

memanfaatkan teknologi, dan (7) 

melaksanakan blended learning, dan (8) 

melakukan penilaian keterampilan abad 

ke-21 (Arend, 2004). 

Jennifer Nichols 

menyederhanakannya ke dalam 4 prinsip 

pokok pembelajaran abad ke 21 yang 

dijelaskan dan dikembangkan seperti 

berikut ini: instruction should be student-

centered (pembelajaran yang berpusat 

pada siswa), education should be 

collaborative (adanya kolaborasi dalam 

pembelajaran), learning should have 

context (pembelajaran harus ada kaitan 

dengan konteks di lapangan), schools 

should be integrated with society 

(pembelajaran harus terintegrasi dengan 

lingkungan sosial). Selain itu juga ada  

empat prinsip yang dikenal sebagai empat 

pilar pendidikan adalah sebagai berikut :  

1). Learning to Know:  Belajar 

mengetahui merupakan kegiatan untuk 

memperoleh, memperdalam dan 

memanfaatkan materi pengetahuan 

(Zubaidah, 2017). Belajar untuk 

mengetahui dengan cara berpikir kreatif 

untuk mengetahui akar suatu 

permasalahan.  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2). Learning to Do: Agar mampu 

menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam 

masyarakat yang berkembang sangat 

cepat, maka individu perlu belajar 

berkarya (Zubaidah, 2017). Belajar untuk 

melakukan yaitu mencari jalan keluar dari 

suatu masalah sebelum bertindak.  

3). Learning to Be: Keterampilan 

akademik dan kognitif memang 

keterampilan yang penting bagi seorang 

siswa, namun bukan merupakan satu-

satunya keterampilan yang diperlukan 

siswa untuk menjadi sukses (Zubaidah, 

2017). Belajarlah untuk menjadi manusia 

mandiri yang utuh.   

4). Learning to Live Together. Siswa yang 

bekerja secara kooperatif dapat mencapai 

level kemampuan yang lebih tinggi jika 

ditinjau dari hasil pemikiran dan 

kemampuan untuk menyimpan informasi 

dalam jangka waktu yang panjang dari 

pada siswa yang bekerja secara individu 

(Zubaidah, 2017). Belajar bekerja sama 

dalam kelompok-kelompok kecil mampu 

membuat peserta didik terbiasa untuk 

berkolaborasi dengan sesamanya.   

Peserta didik juga diharapkan 

memiliki kemampuan 4C. Adapun 

kemampuan 4C menurut Anies Baswedan 

(Sugiyarti, dkk 2018) :  

1). Critical thinking (berpikir kritis) yaitu 

kemampuan siswa dalam berpikir kritis 

berupa bernalar, mengungkapkan, 

menganalisis dan menyelesaikan masalah. 

Di era reformasi critical thinking, juga 

digunakan untuk menangkal dan memfilter 

paham radikal yang dianggap tidak masuk 

akal. Kemampuan berpikir kritis biasanya 

diawali dengan kemampuan seseorang 

mengkritisi berbagai fenomena yang 

terjadi di sekitarnya, kemudian menilai 

dari sudut pandang yang digunakannya. 

Kemudian ia memposisikan dirinya, dari 

situasi yang tidak tepat menjadi situasi 

yang berpihak padanya.  

2). Communication (komunikasi) yaitu 

bentuk nyata keberhasilan pendidikan 

dengan adanya komunikasi yang baik dari 

para pelaku pendidikan demi peningkatan 

kualitas pendidikan.  

3). Collaboration (kolaborasi) yaitu 

mampu bekerja sama, saling bersinergi 

dengan berbagai pihak dan bertanggung 

jawab dengan diri sendiri, masyarakat dan 

lingkungan. Dengan demikian ia akan 

senantiasa berguna bagi lingkungannya.  

4). Creativity (kreativitas) yaitu 

kemampuan untuk menghasilkan sesuatu 

yang baru. Kreativitas peserta didik perlu 

diasah setiap hari agar menghasilkan 

terobosan atau inovasi baru bagi dunia 

pendidikan. Kreatifitas membekali seorang 

peserta didik yang memiliki daya saing 

dan memberikan sejumlah peluang 

baginya untuk dapat memenuhi segala 

kebutuhan hidupnya. 
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Menurut (BSNP:2010) framework 

pembelajaran abad ke-21 adalah sebagai 

berikut: (a) Kemampuan berpikir kritis dan 

pemecahan masalah (critical-thinking and 

problem-solving skills), mampu berfikir 

secara kritis, lateral, dan sistemik, 

terutama dalam konteks pemecahan 

masalah; (b) Kemampuan berkomunikasi 

dan bekerjasama (communication and 

collaboration skills), mampu 

berkomunikasi dan berkolaborasi secara 

efektif dengan berbagai pihak; (c) 

Kemampuan mencipta dan membaharui 

(creativity and innovation skills), mampu 

mengembangkan kreativitas yang 

dimilikinya untuk menghasilkan berbagai 

terobosan yang inovatif; (d) Literasi 

teknologi informasi dan komunikasi 

(information and communications 

technology literacy), mampu 

memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan kinerja 

dan aktivitas sehari-hari; (e) Kemampuan 

belajar kontekstual (contextual learning 

skills), mampu menjalani aktivitas 

pembelajaran mandiri yang kontekstual 

sebagai bagian dari pengembangan 

pribadi, dan (f) Kemampuan informasi dan 

literasi media, mampu memahami dan 

menggunakan berbagai media komunikasi 

untuk menyampaikan beragam gagasan 

dan melaksanakan aktivitas kolaborasi 

serta interaksi dengan beragam pihak.  

Saavedra dan Opfer (2012) 

menyampaikan ada sembilan prinsip untuk 

mengajarkan keterampilan abad ke-21, 

yaitu: (1) membuat pembelajaran relevan 

dengan 'big picture'; (2) mengajar  dengan 

disiplin; (3) mengembangkan kemampuan 

berpikir yang lebih rendah dan lebih tinggi 

untuk mendorong pemahaman dalam 

konteks yang berbeda; (4) mendorong 

transfer pembelajaran; (5) membelajarkan 

bagaimana 'belajar untuk belajar' atau 

metakognisi; (6) memperbaiki 

kesalahpahaman secara langsung; (7) 

menggalakkan kerja sama tim; (8) 

memanfaatkan teknologi untuk 

mendukung pembelajaran; dan (9) 

meningkatkan kreativitas siswa.  

Sementara itu, assessment and 

teaching of 21st century skills 

mengorganisasikan keterampilan, 

pengetahuan, sikap, nilai, dan etik abad ke-

21 ke dalam empat kategori (Saavedra dan 

Opfer, 2012). Pertama, cara berpikir (ways 

of thinking) meliputi kreativitas dan 

inovasi, berpikir kritis, pemecahan 

masalah, pembuatan keputusan, dan 

belajar tentang belajar (metakognisi). 

Kedua, cara bekerja (ways of working) 

meliputi keterampilan berkomunikasi, 

berkolaborasi, dan kerja tim. Ketiga, alat-

alat untuk bekerja (tools of working) 

meliputi pengetahuan umum dan literasi 

teknologi komunikasi dan informasi. 

Keempat, hidup di dunia (living in the 
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world) meliputi kewarganegaraan, hidup 

dan karir, tanggung jawab personal dan 

sosial, serta kompetensi dan kesadaran 

budaya. 

Hasil belajar yang dilihat atau 

dapat diukur adalah keterampilan belajar 

dan inovasi, kreativitas dan inovasi, 

berpikir kritis dan pemecahan masalah, 

komunikasi dan kolaborasi, keterampilan 

informasi, media, dan teknologi, literasi 

informasi, literasi media, literasi teknologi, 

informasi, dan komunikasi (ICT). 

Keterampilan hidup dan karir: fleksibilitas 

dan kemampuan beradaptasi, inisiatif dan 

pengarahan diri, keterampilan sosial dan 

lintas budaya, produktivitas dan 

akuntabilitas, kepemimpinan dan tanggung 

jawab. Morocco et al. (2008:5) juga 

mengungkapkan bahwa kompetensi belajar 

dan berkehidupan dalam abad ke-21 

ditandai dengan kompetensi pemahaman 

yang tinggi, berpikir kritis, dapat 

berkolaborasi dan berkomunikasi, serta 

memiliki kompetensi berpikir kreatif. 

Menurut Robles (2012) integritas dan 

komunikasi adalah dua soft skills yang 

paling utama dibutuhkan oleh pekerja agar 

sukses dalam pekerjaan. Leen, et al., 

(2014) juga menambahkan tentang 

kreativitas, bahwa kreativitas merupakan 

keterampilan untuk menemukan hal baru 

yang belum ada sebelumnya, bersifat 

orisinil, mengembangkan berbagai solusi 

baru untuk setiap masalah, dan melibatkan 

kemampuan untuk menghasilkan ide-ide 

yang baru, bervariasi, dan unik. 

McLoughlin dan Lee (2008) 

mengatakan bahwa praktek pembelajaran 

yang efektif dan inovatif akan berbeda 

sesuai dengan mata pelajaran, namun 

tekanannya pada hal-hal yang sama yaitu: 

kompetensi digital yang berfokus pada 

kreativitas dan kinerja individu; strategi 

untuk meta-learning, termasuk 

pembelajaran yang dirancang; model 

penalaran induktif dan kreatif, dan 

pemecahan masalah; penyusunan konten 

pembelajaran dan pembentukan 

pengetahuan secara kolaboratif; 

pembelajaran horizontal (peer-to-peer), 

dan hal lainnya.  

Selanjutnya menurut Djojonegoro 

(1996) pendidik yang bermutu sebaiknya 

memiliki empat kriteria utama, yaitu:  

1). Kemampuan profesional, keprofesional 

pekerjaan, waktu yang dicurahkan untuk 

kegiatan profesional dan kesesuaian antara 

keahlian dan pekerjaannya. Kemampuan 

profesional tersebut meliputi kemampuan 

intelegensi, prestasi kerjanya, dan juga 

sikap.  

2). Upaya profesional, adalah suatau upaya 

dari seorang pendidik untuk 

mentransformasikan atau 

mengimplementasikan kemampuan yang 

dimilikinya ke dalam tindakan mendidik 

dan mengajar secara nyata di lapangan.  
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3). Mampu memanajemen waktu. Waktu, 

yang digunakan untuk kegiatan profesional   

menunjukkan intensitas waktu dari 

seorang pendidik yang dikonsentrasikan 

untuk tugas-tugas profesinya.  

4). Dapat membelajarkan siswa secara 

tuntas, benar dan berhasil. Untuk itu 

pendidik harus menguasai keahliannya, 

baik dalam disiplin ilmu pengetahuan 

maupun metodologi mengajarnya.  

 

SIMPULAN  

Untuk menjawab tantangan abad 

21 dan revolusi industri 4.0 pemerintah 

telah menyiapkan sejumlah program yaitu 

dengan program 4C (critical thinking, 

communiaction, collaboration, creativity) 

dan literasi yang dikembangkan dengan 

multiliterasi dan empat pilar pendidikan 

yaitu (learning to know, learning to do, 

learning to be, learning to live together). 

Mengahadapi era revolusi industri 4.0 ini 

perlu mempersiapkan peserta didik yang 

memiliki pengetahuan yang luas dan 

mendalam, kemampuan berbahasa 

asing/bahasa inggris, mandarin dll, melek 

teknologi atau kemampuan menggunakan 

IT, dan memiliki karakter unggul. Dengan 

membelajarkan mahasiswa menggunakan 

strategi, model atau metode pembelajaran 

yang berpusat pada mahasiswa dan 

melibatkan mahasiswa untuk proaktif 

dalam pembelajaran seperti pemecahan 

masalah, pembelajaran berbasis proyek, 

desain, pembelajaran campuran, 

praktikum, dll, yang dimana strategi, 

model, metode dan proses pembelajaran 

ini mampu mengasa kemampuan berpikir 

tingkat tinggi, keterampilan, sikap, dan 

membentuk karakter yang unggul seperti; 

toleransi, berketuhanan, dan tidak 

radikalisme. 
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INOVASI PRODUK KAUS FULL PRINTING 
TEKNIK SUBLIME TO COTTON ANYAMAN BENANG 

DI  UMKM CV. BATARA ALAM RAYA 
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Abstract: This analysis was conducted to find out the innovation of full printing T-shirt 
yarn products at MSME CV. Batara Alam Raya. The problems found in the research are 
the convection industry in Bandung in 2016 arguments up to 31.09 percent and income 
data from the approval of the production of t-shirts in Weaving Yarn over the last 3 
years, tidal according to financing which continues to rotate, so convection is the most 
competitive endeavor. Increasingly intense competition, innovation is needed so that 
companies can achieve competitive advantage. Woven Yarn would like to offer full 
printing t-shirt products with sublime printing techniques and made from cotton. Cotton 
sublime T-shirts are very rare and even if they are available they are important products 
from abroad. Domestic superior products of sublime shirts are still rare, while advances 
in digital textile printing technology in Indonesia continue to develop. Product 
innovation has five characteristics, namely relative superiority (relative superiority), 
compatibility (compatibility), complexity (complexity), likelihood of trying (ability of 
trials) and visibility (ability of observation). Based on the results of the analysis, the 
process of implementing this company's products which began in April 2019 was 
appropriate and good, it's just that in the implementation process there were some 
obstacles regarding the price of technology, requiring HR (Human Resources) in 
product design with other assistance in the process of managing difficulties in the steam 
process and difficulty in the process. So that the product can run well, the company 
decides the next steps to improve in order to obtain satisfactory product results, 
including Woven Yarn building network connections and collaborating with garment 
factories that already have new sublimation technology machines, recruiting one expert 
to help mock up and Successfully improved the process of innovating products. 
 
Keywords: Product Innovation 
 

Abstrak: Analisis ini dilakukan untuk mengetahui inovasi produk kaus full printing 
Anyaman Benang di UMKM CV. Batara Alam Raya. Permasalahan yang ditemukan 
dalam penelitian adalah industri konveksi di Kota Bandung tahun 2016 mendominasi 
hingga 31,09 persen dan data pendapatan dari perolehan hasil produksi kaus (t-shirt) di 
Anyaman Benang selama 3 tahun terakhir mengalami pasang surut sesuai dengan daur 
hidupnya yang terus berputar, sehingga konveksi adalah usaha yang paling kompetitif. 
Semakin ketatnya persaingan, maka diperlukan inovasi produk agar perusahaan dapat 
mencapai keunggulan bersaing. Anyaman Benang ingin menawarkan produk kaus full 
printing dengan teknik cetak sublime dan berbahan katun. Kaus sublime katun sangat 
jarang sekali ditemui dan kalaupun ada maka itu masih merupakan produk impor dari 
luar negeri. Sehingga produk dalam negeri kaos sublime masih jarang, sedangkan 
kemajuan teknologi digital textile printing di Indonesia terus menerus berkembang. 
Inovasi produk memiliki lima karakteristik yaitu keunggulan relatif (relative 
advantage), kesesuaian (compatibility), kerumitan (complexity), kemungkinan dicoba 

mailto:pretydiawati@poltekpos.ac.id
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(trialability ) dan keterlihatan (observability). Berdasarkan hasil analisis, proses 
implementasi inovasi produk perusahaan tersebut yang mulai berjalan pada bulan April 
2019 sudah sesuai dan baik, hanya saja pada proses implementasi ada beberapa 
hambatan yaitu tingginya harga teknologi, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) 
dalam desain produk serta hambatan lainnya pada proses produksi yaitu kesulitan pada 
proses steam dan kesulitan dalam proses setting. Agar inovasi produknya dapat berjalan 
baik, perusahaan memutuskan langkah selanjutnya untuk perbaikan agar mendapatkan 
hasil produk yang memuaskan, antara lain Anyaman Benang membangun koneksi 
jaringan dan bekolaborasi dengan pabrik garment yang sudah memiliki mesin teknologi 
baru sublimation, merekrut satu orang tenaga ahli untuk merancang mock up dan 
memahami serta memperbaiki proses dalam menginovasikan produk. 

Kata Kunci : Inovasi Produk 
 

PENDAHULUAN
 

Indonesia merupakan negara 

manufaktur dikarenakan tingginya 

jumlah industri yang berkembang di 

Indonesia. Salah satu bidang industri 

yang berkembang sangat pesat adalah 

industri tekstil, sehingga menjadi industri 

strategis bagi perekonomian Indonesia. 

Industri pakaian jadi merupakan salah 

satu bagian dari struktur subsektor 

industri TPT (Tekstil dan Produk 

Tekstil). Pakaian merupakan salah satu 

kebutuhan pokok manusia, sehingga 

memegang peran penting dalam 

kehidupan. Pada peranan industri 

penghasil pakaian, terdapat perusahaan 

garmen dan konveksi. Perkembangan 

konveksi selalu menunjukkan angka yang 

positif dan bahkan dapat bertahan 

diberbagai kondisi. Hingga saat ini, 

bisnis konveksi masih menjadi bisnis 

yang diminati oleh para pengusaha dan 

memiliki sebaran merata di seluruh 

wilayah Indonesia. 

 

Tabel 1. jumlah industri menurut golongan pokok dan skala usaha di Kota Bandung 
tahun 2016 : 

 
No. Golongan 

Pokok 
UMK UMB Jumlah 

(unit) 
1. Konveksi 9.776 333 10.109 
2. Makanan 8.613 148 8.761 
3. Kulit 2.347 92 2.439 
4. Percetakan 1.999 75 2.074 
5. Minuman 1.895 12 1.907 
6. Logam 1.722 33 1.755 
7. Tekstil 1.039 128 1.167 
8. Pengolahan 

lainnya 
988 28 1.016 

9. Kayu 775 11 786 
10. Karet 421 58 479 
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11. Furnitur 441 13 454 
12. Reparasi 254 13 267 
13. Galian 254 10 264 
14. Kertas 223 12 235 
15. Mesin 173 21 194 
16. Kimia 142 24 166 
17. Peralatan 

Listrik 
91 18 109 

18. Farmasi 89 16 105 
19. Alat 

Angkutan 
64 20 84 

20. Kendaraan 
Bermotor 

43 8 51 

21. Komputer, 
Elektronik 
& Optik 

39 11 50 

22. Logam 
Dasar 

9 9 18 

23. Tembakau 12 0 12 
24. Batubara & 

Minyak 
bumi 

9 1 10 

Jumlah 31.418 1.094 32.512 

Sumber : https://bandungkota.bps.go.id (2019) 
 
 
Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dari 

total jumlah industri pengolahan di 

Bandung, industri konveksi ini 

mendominasi hingga 31,09 persen. 

Industri konveksi pada usaha mikro besar 

(UMB) ada 333 usaha dan industri 

konveksi pada usaha mikro kecil (UMK) 

ada 9.776 usaha. Jika dibandingkan 

golongan pokok yang lainnya, Industri 

konveksi memiliki peluang usaha sektor 

pengolahan di Kota Bandung yang cukup 

menjanjikan. Selain itu, usaha konveksi 

pakaian merupakan usaha yang paling 

kompetitif dan menjadi salah satu usaha 

yang tak pernah mati serta selalu 

memiliki prospek besar di pasaran. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kondisi persaingan di 

sektor bisnis konveksi saat ini memang 

cukup ketat. Semakin ketatnya 

persaingan, maka diperlukan inovasi 

produk agar perusahaan dapat mencapai 

keunggulan bersaing. 

Salah satu UMKM konveksi yang 

ada di kota Bandung adalah Anyaman 

Benang. Anyaman Benang merupakan 

salah satu jenis usaha di CV Batara Alam 

Raya yang berdiri sejak tahun 2010. 

Selain memproduksi kaus atau t-shirt, 

Anyaman Benang juga memproduksi 

produk lain seperti kemeja, jaket, baju set 

training dan lain-lain. Produk yang 

memiliki spesifikasi dan keunggulan 

yang sama dengan produk pesaing, tidak 

https://bandungkota.bps.go.id/
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akan bisa menarik minat konsumen 

karena konsumen lebih tertarik untuk 

menikmati inovasi atau pengembangan 

dari suatu produk. Sehingga produk pasti 

akan mengalami penurunan siklus hidup 

produk, seperti halnya konveksi 

Anyaman Benang yang sering mengalami 

penjualan produk pasang surut sesuai 

dengan daur hidupnya yang terus 

berputar. Berikut adalah tabel mengenai 

pendapatan dari perolehan hasil produksi 

kaus selama tiga tahun terakhir : 

 
 
 

Tabel 2. Pendapatan dari Perolehan Hasil Produksi Kaus (T-shirt)  
Tahun 2016-2018 

Tahun Pendapatan (Rupiah) Kuantitas Penjualan 
2016 1.505.000.000 40.500 pcs 
2017 225.000.000 14.500 pcs 
2018 375.000.000 20.000 pcs 

Sumber : Konveksi Anyaman Benang, CV Batara Alam Raya 
 
 
Tabel 1.2 di atas, menampilkan 

data penurunan penjualan penjualan kaos 

t-shirt secara signifikan dari Tahun 2016 

hingga Tahun 2018. Pada tahun 

sebelumnya, tahun 2016 adalah masa 

kejayaan konveksi Anyaman Benang 

mendapatkan omset sebesar Rp 

1.505.000.000,-. Sementara, pada tahun 

2018 mendapatkan omset sebesar Rp 

375.000.000,-.  Hal tersebut, 

mempengaruhi sistem pembayaran 

perputaran modal dalam produksinya.  

Kurangnya pengelolaan dalam 

produksi, dilihat dari produk kaus pada 

Anyaman Benang yang hanya 

menggunakan cetak sablon untuk 

memindahkan desain gambar pada kaus. 

Oleh karena itu, perusahaan ingin 

menawarkan produk kaus full printing 

dengan teknik cetak sublime dan 

berbahan katun. Kaus sublime katun 

sangat jarang sekali ditemui dan 

kalaupun ada maka itu masih merupakan 

produk impor dari luar negeri. Sehingga 

produk dalam negeri kaos sublime masih 

jarang. Sedangkan kemajuan teknologi 

digital textile printing terus menerus 

berkembang, tentunya hal tersebut 

bertujuan agar pelaku usaha konveksi 

dapat menginovasikan teknik printing 

sublime untuk membuat baju yang unik 

dan desain yang menarik. 

Berdasarkan hasil wawancara, 

pemilik  Anyaman Benang ingin membuat 

inovasi produk yaitu dengan 

memproduksi produk kaus full printing. 

Inovasi produk tersebut diterapkan untuk 

menambahkan penawaran produk baru 

kaus, jika kaus Anyaman Benang 

biasanya menggunakan teknik cetak 

sablon, maka kali ini produk kaus full 



14 
 

printing ini menggunakan teknik cetak 

sublime. Proses produksinya dengan 

menggunakan teknologi sublimation 

baru. Pada saat ini perusahaan berbasis 

mesin teknologi terus melakukan inovasi, 

sublimation adalah salah satu teknologi 

baru di dunia cetak digital atau digital 

textile printing. Selain itu, inovasi produk 

Anyaman Benang ini dapat dilihat dari 

model kausnya. Model merupakan pola 

acuan dari sebuah sistem nyata. Model 

kaus kaus full printing Anyaman Benang 

ini bergambar penuh dari bagian depan 

dan belakang kaus serta lengan kaus. 

Sentuhan gambar motif berbeda-beda 

ataupun sentuhan gradasi warna pada 

lengan kaus menyesuaikan dengan desain 

gambar. Berdasarkan uraian  di atas  

maka  pada penelitian ini dikaji  lebih  

dalam  tentang  pengaruh  inovasi  

produk  terhadap  keunggulan bersaing.  

Sehingga penulis tertarik  untuk  

melakukan  penelitian  yang  berjudul 

“Inovasi Produk  Kaus Full Printing 

Teknik Sublime to Cotton Anyaman 

Benang di CV Batara Alam Raya”.  

Berdasarkan latar belakang 

permasalahan yang telah dirancang pada 

tahapan sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas adalah : (1) 

Bagaimana gambaran inovasi produk 

Kaus Full Printing Anyaman Benang 

Teknik Sublime to Cotton di CV Batara 

Alam Raya? (2) Apa saja hambatan 

dalam melakukan inovasi produk Kaus 

Full Printing Anyaman Benang Teknik 

Sublime to Cotton di CV Batara Alam 

Raya? (3) Bagaimana upaya dalam 

mengatasi hambatan pada saat melakukan 

inovasi produk Kaus Full Printing 

Anyaman Benang Teknik Sublime to 

Cotton di CV Batara Alam Raya? 

Ariani (2014:1) mengatakan 

bahwa bisnis adalah organisasi atau 

individu yang menyediakan produk untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan 

sehingga akan menghasilkan profit. 

Kunci sukses dari sebuah bisnis yang 

dibangun adalah ketika mereka dapat 

menghasilkan produk dan 

memasarkannya kepada target konsumen. 

Selisih antara biaya yang digunakan 

untuk memproduksi produk terhadap 

harga produk tersebut didefinisikan 

sebagai profit (keuntungan). Bisnis 

tercipta karena adanya jiwa wirausaha 

dari seseorang, dimana orang tersebut 

memiliki ketertarikan untuk membuka 

suatu usaha. Pelaku usaha diwajibkan 

untuk dapat melihat kesempatan dalam 

menghasilkan produk dan jasa yang 

memiliki keunikan karakteristik yang 

belum pernah diproduksi oleh competitor 

lain. 

Syamsul Maarif dan Kartika 

(2017:137) menjelaskan bahwa 



15 
 

manajemen inovasi adalah suatu kegiatan 

dalam mengelola inovasi agar memiliki 

daya guna bagi pencipta sehingga produk 

tersebut dapat bersaing bersaing di 

pasaran dan dapat berkelanjutan bagi 

organisasi. Manajemen inovasi sangat 

diperlukan untuk mengakomodir atas ide-

ide baru yang tercipta dengan jangka 

waktu yang cepat dan setiap saat sebagai 

antisipasi perubahan kebutuhan 

konsumen yang sangat dinamis, beragam 

dan semakin cepat.  

Razeghi (dalam Diawati, 

2017:24) menyatakan bahwa inovasi 

produk merupakan proses pembaruan 

suatu produk, baik produk yang sudah 

ada di pasaran maupun yang belum ada. 

Produk lama yang telah jenuh di pasaran 

harus mengalami proses inovasi agar 

perusahaan dapat mempertahankan 

bahkan menambah pangsa pasar 

penjualannya. Salah satu inovasi yang 

dapat dikembangkan yaitu dengan 

melakukan penambahan fitur dari produk 

lama yang telah dikembangkan. “Merilis 

produk baru yang inovatif dan 

meningkatkan loyalitas pelanggan”. 

Penilaian dimensi yang akan 

dilakukan oleh penulis menurut teori 

Rogers (dalam Aditi 2018) yaitu:  

1. Relative advantage (keuntungan 

relatif), 

2. Compatibility (kesesuaian), 

3. Complexity (kerumitan), 

4. Kemungkinan dicoba (trialability)  

5. Keterlihatan (observability). 

  
METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan adalah 

metode deskriptif dan pendekatan 

kualitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui gambaran inovasi produk 

dengan cara mengamati aspek-aspek 

tertentu secara lebih spesifik. Metode 

tersebut bertujuan untuk mendapatkan 

data yang sesuai dengan masalah yang 

dihadapi oleh perusahaan, dimana data 

tersebut dianalisis lebih lanjut dengan 

dasar teori-teori yang telah di pelajari 

sehingga data tersebut dapat ditarik 

sebuah kesimpulan.  

Pada penelitian ini digunakan data 

primer dan data sekunder, dengan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1) Data Primer, yaitu (1) Wawancara. 

Pada teknik wawancara penulis 

melakukan wawancara tidak 

terstruktur. Kriteria narasumber yang 

sesuai untuk dilakukan wawancara 

yaitu narasumber yang sangat 

mengetahui proses inovasi tersebut 

dan bertindak sebagai penciptaan dan 

yang mengimplementasikan inovasi 

produk tersebut sehingga yang 

menjadi narasumber adalah pemilik 

Anyaman Benang yang memiliki 

peran penting dalam melakukan 
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inovasi produk pada perusahaan. (2) 

Observasi. Teknik pengumpulan data 

ini yaitu dengan melihat langsung 

tahapan produksi yang dilakukan 

hingga melihat hasil dari produk kaus 

full printing. 

2) Data sekunder, yaitu (1) Buku, (2) 

Riset Internet (Online Riset) dan (3) 

Data Internal Perusahaan, berupa 

profil Anyaman Benang dan data 

pendapatan perusahaan CV. Batara 

Alam Raya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Produk Kaus Full Printing 

Anyaman Benang dengan teknik sublime 

to cotton adalah inovasi produk yang 

dikembangkan oleh konveksi Anyaman 

Benang, anak perusahaan yang dinaungi 

oleh CV Batara Alam Raya. Proses 

implementasi inovasi produk perusahaan 

tersebut sudah mulai berjalan pada bulan 

April 2019. Proses implementasi tersebut 

adalah mengubah gagasan-gagasan 

potensial ini kedalam bentuk realita 

produk baru, perubahan proses, 

pergeseran model pasar dan lain 

sebagainya. Di antaranya : 

1. Keunggulan relatif (relative 

advantage)    

Konveksi Anyaman Benang 

menawarkan  dan  menyediakan gambar 

desain yang menarik untuk pelanggan 

B2Bnya sehingga pelanggannya tidak 

perlu repot-repot merancang desain 

sendiri. Inovasi produk kaus Full 

Printing Anyaman Benang mempunyai 

konsep yang beda dari segi desain di 

bandingkan dengan pesaing, gambarnya 

juga dicetak di bagian depan dan 

belakang kaus. Kaus Full Printing 

Anyaman Benang menawarkan hasil full 

printing dengan menggunakan teknik 

sublime yang berbahan 100% katun. 

Sebuah inovasi muncul untuk mengatasi 

kelemahan proses teknik sublime 

tersebut, yaitu dengan adanya cairan 

coating pre-treatment to cotton sebagai 

pendukung untuk pengaplikasian khusus 

pada kaus bahan katun. Penggunaan 

cairan coating pre-treatment to cotton 

tersebut membuat keunggulan relatif 

tersendiri bagi Anyaman Benang. Selain 

itu juga, ada teknologi baru sebagai 

pendukung proses produksi sehingga 

kinerja penerapan teknologi produksinya 

efisien.  

Berdasarkan hasil analisis, 

keunggulan relatif yang dimiliki dari 

produk kaus full printing ini ada pada 

penawaran desain produk yaitu dengan 

menyediakan gambar desain yang 

menarik untuk pelanggan B2Bnya 

sehingga pelanggannya tidak perlu repot-

repot merancang desain sendiri, 

keunggulan kedua adalah cairan coating 

pre-treatment to cotton sebagai 
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pendukung untuk pengaplikasian khusus 

pada kaus bahan katun dan keunggulan 

ketiga ada pada mesin teknologi baru 

untuk proses produksinya agar lebih 

efisien. 

2. Kesesuaian  (compatibility)    

Produk yang mengalami inovasi 

harus sesuai dengan kebutuhan dari 

konsumen, sehingga konsumen dapat 

menerima inovasi tersebut. Produk kaus 

full printing bukanlah produk yang baru 

di pasar, banyak pesaing konveksi 

lainnya juga memiliki penawaran produk 

berupa kaus full printing. Konsumen 

akhir dari produk kaus full printing 

Anyaman Benang tersebut adalah 

wisatawan dan orang yang membeli oleh-

oleh untuk dipakai sendiri maupun di 

berikan kepada orang lain. Selain itu, 

penggunaan katun combed 40s pada kaus 

produk full printing Anyaman Benang 

adalah karena perusahaan juga ingin 

menyesuaikan produk berdasarkan 

kebutuhan dan selera konsumen.  

3. Kerumitan (complexity)    

Tingkat kesulitan dalam 

mengembangkan suatu inovasi bersifat 

subjekti, disebut sebagai tingkat 

kerumitan inovasi. Kerumitan tersebut 

dapat dilihat dari proses produksi dalam 

menghasilkan produk kaus full printing 

Anyaman Benang. Berdasarkan hasil 

analisis, produksi kaus full printing 

memang terlihat rumit, akan tetapi jika 

dilakukan dengan benar maka akan dapat 

memperoleh hasil produk yang 

maksimal. 

4. Kemungkinan Dicoba (trialability)  

Trialability adalah dimana inovasi 

dapat di coba sedikit demi sedikit. Suatu  

inovasi  dapat  di coba  atau  tidaknya  

suatu  inovasi  oleh  penerima,  diuji 

cobakan pada keadaan sesungguhnya. 

Hasil cetak teknik sublime sangat bagus 

pada katun, karena hasil cetak gambar 

dapat menyerap ke kaus sehingga gambar 

pada kaus akan tahan lama. Selain itu ada 

kelebihan lainnya dari penggunaan teknik 

sublime ini, yaitu, warnanya yang 

dihasilkan lebih banyak dan bervariatif, 

serta dapat cepat kering setelah proses 

pengepressan menggunakan mesin press 

digital. Berdasarkan hasil analisis di atas, 

produksi kaus full printing dapat berhasil 

dicoba dan diuji publik. 

5. Keterlihatan (observability)  

Ketelihatan dapat diketahui dari 

bagaimana hasil penggunaan suatu 

inovasi yang dapat dilihat oleh orang 

lain. Cara agar membuat produk kaus full 

printing Anyaman Benang dapat mudah 

dilihat dan diterima oleh masyarakat 

adalah melalui promosi melalui selebaran 

flyer, surat penawaran kerjasama dan 

memperbanyak variasi gambar kaus. 

Semakin beragamnya variasi produk 
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yang dijual di suatu tempat maka 

pelanggan B2B Anyaman Benang akan 

merasa puas dan tidak perlu lagi 

melakukan pembelian di tempat lain. 

Berdasarkan hasil analisis, 

produksi kaus full printing dapat dilihat 

sebagai produk inovasi yang bagus 

karena variasi desain dan rancangan 

model gambarnya full kaus depan dan 

belakangnya bergambar sehingga terlihat 

menarik. 

Pada penerapan inovasi produk kaus 

full printing masih ada hambatan yang 

dihadapi, antara lain :  

1) Teknologi  

Teknologi berhubungan pada 

karakteristik keunggulan relatif yang 

dimiliki dan dapat mempengaruhi hasil 

maupun proses produksi inovasi produk 

kaus full printing. Kegiatan produksi 

produk kaus full printing Anyaman 

Benang memerlukan teknologi baru 

inovasi , yaitu teknologi sublimation. 

Akan tetapi teknologi tersebut memiliki 

harganya yang sangat tinggi menjadi 

keluhan saat pertama kali pemilik ingin 

melaksanakan inovasi produk. 

2) Sumber Daya Manusia 

Kerumitan dalam proses produksi 

dapat menjadi hambatan bagi perusahaan, 

salah satunya yang dialami pada tahap 

perancangan desain produk dan tahap 

setting desain produk sesuai pola ukuran 

kaus. Dua tahap tersebut merupakan dua 

tugas yang berbeda. Pada tahap 

perancangan desain produk, dibutuhkan 

kematangan konsep rancangan mock up 

dan sesuai dengan persetujuan dari pihak 

penanggung jawab sub bagian gambar. 

Sedangkan, tahap setting desain produk 

membutuhkan ketepatan dan kesesuaian 

setting pengaplikasian desain kedalam 

pola baju agar mendapatkan hasil yang 

terbaik dan agar tidak terjadi kesalahan.  

3) Proses Produksi  

Kerumitan dapat menjadi hambatan 

bagi perusahaan, dari proses produksinya 

dalam menghasilkan produk kaus full 

printing Anyaman Benang. Di karenakan 

minimnya pengetahuan dan masih pada 

tahap seleksi proses inovasi atau tahap 

awal uji coba. 

a. Kesulitan pada proses Steam 

b. Kesulitan dalam proses setting  

Adapun upaya-upaya yang dilakukan 

oleh perusahaan Anyaman Benang untuk 

mengatasi hambatan-hambatan, antara 

lain : 

1. Teknologi  

Salah satu yang menjadikan 

keunggulan dalam perusahaan Anyaman 

Benang adalah koneksi jaringan yang 

dimilikinya sangat luas karena sudah 

berdiri sejak lama dan pemilik sekaligus 

direktur utama Anyaman Benang 

merupakan anggota dari organisasi 
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pengusaha muda di Indonesia. Sehingga 

untuk mengatasi tingginya harga 

teknologi saat ini, pemilik  Anyaman 

Benang membangun koneksi jaringan 

dan bekolaborasi dengan pabrik garment 

yang sudah memiliki mesin teknologi 

baru sublimation. 

2. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) 

berkaitan dengan orang yang memegang 

peran dalam implementasi inovasi 

produk, tanpa adanya orang tersebut 

maka inovasi akan gagal. Oleh karena itu, 

untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli, 

Anyaman Benang merekrut satu orang 

tenaga ahli untuk merancang mock up, 

sementara tenaga SDM yang sebelumnya 

bertugas dalam setting pengaplikasian 

desain. 

3. Proses Produksi  

Dalam proses produksi diawal dalam 

penerapan inovasi produk memanglah 

tidak mudah, diperlukan pengetahuan dan 

perbaikan agar terlaksana dengan 

maksimal. Perusahan melakukan uji coba 

produksi kaus full printing pada bulan 

April 2019, setelah mengetahui 

permasalahan tersebut perusahaan dapat 

memutuskan langkah selanjutnya untuk 

perbaikan agar mendapatkan hasil produk 

yang memuaskan. 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan pada tahapan sebelumnya, 

penulis menyimpulkan mengenai inovasi 

produk kaus full printing teknik sublime 

to cotton Anyaman Benang di CV Batara 

Alam Raya antara lain : 

1) Inovasi produk Anyaman Benang 

tersebut memiliki karakteristik 

gambaran inovasi produk yang 

sesuai dengan konsep teori  Rogers 

(dalam Aditi, 2018). 

2) Hambatan yang dihadapi dalam 

melakukan inovasi produk kaus full 

printing Anyaman Benang adalah 

tingginya harga teknologi 

sedangkan teknologi berhubungan 

pada keunggulan relatif yang 

dimiliki perusahaan, kekurangan 

tenaga ahli dalam desain produk 

serta hambatan lainnya pada proses 

produksi yaitu kesulitan pada proses 

steam dan kesulitan dalam proses 

setting. 

3) Adanya upaya yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam mengatasi 

hambatan dan memutuskan langkah 

selanjutnya untuk perbaikan agar 

mendapatkan hasil produk yang 

memuaskan, antara lain Anyaman 

Benang membangun koneksi 

jaringan dan bekolaborasi dengan 

pabrik garment yang sudah memiliki 

mesin teknologi baru sublimation, 
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merekrut satu orang tenaga ahli 

untuk merancang mock up dan 

memahami serta memperbaiki proses 

dalam menginovasikan produk. 

 

Adapun saran dari penulis untuk 

Inovasi Produk kaus full printing 

Anyaman Benang di CV Batara Alam 

Raya, sebagai berikut: 

1) Anyaman Benang perlu fokus pada 

proses inovasi dengan memperbaiki 

titik -titik kelemahan dan melakukan 

riset pengembangan pada proses 

produksi dan distribusinya. 

2) Anyaman Benang perlu membentuk 

tim khusus untuk pengembangan 

produk baru untuk memudahkan 

dalam perencanaan strategis 

maupun proses implementasi 

inovasi produk agar pengembangan 

produknya dapat tercapai dengan 

lebih baik lagi ke depannya.  

3) Anyaman Benang perlu 

mengevaluasi keberhasilan produk 

baru dari inovasinya tersebut 

dengan melakukan uji pemasaran 

pada kebutuhan pelanggan serta 

masalah dalam penggunaannya. Hal 

tersebut bertujuan  untuk membantu 

mendapatkan pelanggan dalam 

pembeliaan pasar primer. 
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Abstract. Nearly 45% of women experience vomiting early in pregnancy and up to 90% of 
women experience nausea (Salmah, 2016). According to WHO the number of hyperemesis 
gravidarum events reaches 25.5% of the total number of pregnancies in the world. Nausea and 
vomiting can interfere with and make the fluid imbalance in kidney and liver tissue to necrosis 
(WHO, 2013). Based on 2015 WHO data that every year there are more than 303,000 women 
giving birth. According to Indonesian Demographic Health survey data in 2012 stated that the 
Maternal Mortality Rate (MMR) was 359 per 100,000 live births. Medical record data of the Ade 
M. Djoen Regional General Hospital in 2016 pregnant women who experienced hyperemesis 
gravidarum in 57 years, in 2017 as many as 44 people and in 2018 as many as 62 people. The 
research method used is descriptive retrospective, the research location was taken at the Ade 
Mohammad Djoen Sintang District General Hospital in May 2019. The number of respondents 
was 62 respondents with total sampling technique. Data collection tools are checklist sheets, 
while data analysis uses univariate data. Most of the pregnant women who experienced 
hyperemesis gravidarum in pregnant women with primigravida as many as 37 people (60%), 
very few pregnant women who experienced hyperemesis gravidarum as many as 8 people (13%) 
in pregnant women with multiple pregnancies and a small proportion of pregnant women who 
experienced hyperemesis gravidarum in pregnant women with molahidatidosa as many as 17 
people (27%). It is recommended to further enhance curative and rehabilitative efforts in a timely 
manner in the case of pregnant women with hyperemesis gravidarum in accordance with 
established procedures. 
Keywords: Risk factors, pregnant women, hyperemesis gravidarum 
 
Abstrak . Hampir 45% wanita mengalami muntah pada awal kehamilan dan hingga 90% wanita 
mengalami mual (Salmah, 2016). Menurut WHO Jumlah kejadian hiperemesis gravidarum 
mencapai 25,5% dari jumlah seluruh kehamilan didunia. Mual dan muntah dapat mengganggu 
dan membuat ketidakseimbangan cairan pada jaringan ginjal dan hati menjadi nekrosis (WHO, 
2013). Berdasarkan data WHO tahun 2015 bahwa setiap tahunnya wanita yang bersalin 
meninggal dunia mencapai lebih dari 303.000 orang. Menurut data survei Demografi Kesehatan 
Indonesia Tahun 2012 menyebutkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 359 per 100.000 
kelahiran hidup. Data rekam medis Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen tahun 2016 ibu 
hamil yang megalami Hiperemesis Gravidarum tahun sebanyak 57 orang, tahun 2017 sebanyak 
44 orang dan tahun 2018 sebanyak 62 orang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
retrospektif, lokasi penelitian diambil di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen 
Sintang bulan Mei 2019. Jumlah responden sebanyak 62 responden dengan teknik pengambilan 

mailto:Eka.frelestanty@yahoo.com
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sampel total sampling. Alat pengumpulan data yaitu dengan lembar checklist, sedangkan untuk 
analisis data menggunakan univariat. Sebagian besar dari ibu hamil yang mengalami hiperemesis 
gravidarum pada ibu hamil dengan primigravida sebanyak 37 orang (60%), sangat sedikit ibu 
hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum sebanyak 8 orang (13%) pada ibu hamil dengan 
kehamilan ganda dan sebagian kecil ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum pada 
ibu hamil dengan molahidatidosa sebanyak 17 orang (27%). Disarankan untuk lebih 
meningkatkan upaya-upaya kuratif dan rehabilitatif dengan cara tepat waktu pada kasus ibu 
hamil dengan hiperemesis gravidarum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 
Kata Kunci : Faktor risiko, ibu hamil, hiperemesis gravidarum 

PENDAHULUAN  
Emesis gravidarum terjadi pada 60-

80% primigravida dan 40-60% pada 
multigravida (Wiknjosastro, 2009). Denise 
(2009) mengemukakan sekitar 51,4% wanita 
mengalami mual dan 9,2% wanita 
mengalami muntah. Keadaaan hiperemesis 
gravidarum yang sangat patologis jauh lebih 
jarang terjadi dibandingkan mual dan 
muntah secara logis, diperkirakan 
hiperemesis gravidarum yang sangat 
patologis terjadi dalam 1 per 500 kehamilan. 
Agar tidak sampai pada kondisi yang berat, 
diperlukan adaptasi yang baik terhadap 
keadaan tersebut. Adaptasi dapat tercermin 
dari perilaku ibu mengatasi mual 
muntahnya. 

Hipermesis gravidarum adalah 
keadaan dimana penderita mual dan muntah 
berlebihan pada kehamilan menetap, dengan 
frekuensi lebih dari 5 kali dalam sehari, 
disertai dengan penurunan berat badan (>5% 
dari berat sebelum hamil) dan dapat 
mengakibatkan ketidakseimbangan elektrolit 
dan asam basa, kekurangan gizi, bahkan 
kematian (Irianti dkk, 2014) 

Perasaan mual ini disebabkan oleh 
karena meningkatnya kadar hormon 
estrogen dan HCG (Human Chorionic 
Gonadrotropin) dalam serum. Pengaruh 
Fisiologik kenaikan hormone ini belum 
jelas, mungkin karena sistem saraf pusat 
atau pengosongan lambung yang 
berkurang.Pada umumnya wanita dapat 
menyesuaikan dengan keadaan ini, 

meskipun demikian gejala mual dan muntah 
yang berat dapat berlangsung sampai 4 
bulan. Pekerjaan sehari – hari menjadi 
terganggu dan keadaan umum menjadi 
buruk. Keadaan inilah yang disebut 
hiperemesis gravidarum.Keluhan gejala dan 
perubahan fisiologis menentukan berat 
ringannya penyakit  (Prawirohardjo, 2009) 

Beberapa faktor predisposisi 
hiperemesis gravidarum yang telah 
ditemukan adalah sering terjadi pada 
primigravida, molahidatidosa, kehamilan 
ganda ( Irianti dkk, 2014). Menurut WHO 
Jumlah kejadian hiperemesis gravidarum 
mencapai 25,5% dari jumlah seluruh 
kehamilan didunia. Mual dan muntah dapat 
mengganggu dan membuat 
ketidakseimbangan cairan pada jaringan 
ginjal dan hati menjadi nekrosis (WHO, 
2013). Berdasarkan data WHO tahun 2015 
bahwa setiap tahunnya wanita yang bersalin 
meninggal dunia mencapai lebih dari 
303.000 orang. Menurut data survei 
Demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2012 
menyebutkan bahwa Angka Kematian Ibu 
(AKI) sebesar 359 per 100.000 kelahiran 
hidup. 

Berdasarkan hasil penelitian di 
indonesia diperoleh data ibu hamil dengan 
hiperemesis gravidarum mencapai 14,8% 
dari seluruh kehamilan. Keluhan mual dan 
muntah terjadi pada 60-80% primigravida 
dan 40-60% multigravida. Satu diantara 
seribu kehamilan gejala-gejala ini menjadi 
lebih berat. Perasaan mual ini disebabkan 



24 
 

oleh karena meningkatnya kadar hormon 
esterogen dan hormon chorionic 
gonadotropin (HCG) (Depkes RI, 2013). 

Menurut Profil Dinas Kesehatan 
Kalimantan Barat, angka kejadian 
hiperemesis gravidarum  masih tergolong 
tinggi, 6 dari 10 ibu hamil primigravida 
mengalami hiperemesis gravidarum. 
Umumnya wanita dapat menyesuaikan 
dengan keadaan ini meskipun demikian 
gejala mual muntah yang berat dapat 
berlangsung sampai 4 bulan, namum hampir 
18,23% ibu dari 71,09% ibu mengeluh tidak 
mampu menghadapi proses kehamilan 
karena kejadian hiperemesis gravidarum 
(Profil Dinkes Kal-Bar, 2017). 
 
METODE 

Desain pada penelitan ini 
menggunakan desain penelitian deskriptif 
kuantitatif dengan pendekatan retrospektif. 

Penelitian deskriptif adalah satu metode 
penelitian yang dilakukan dengan tujuan 
utama membuat gambaran atau deskriptif 
satu keadaan atau area populasi tertentu 
yang bersifat faktual secara objektif. 
Pendekatan kuantitatif adalah data yang 
berhubungan dengan angka-angka yang di 
peroleh dari hasil pengukuran 
(Notoadmodjo, 2010). Pendekatan studi 
retrospektif  yaitu jika meneliti peristiwa ke 
belakang menggunakan data sekunder 
(Chandra, 2009). Populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kuantitas dan 
krakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 
kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Seluruh 
ibu hamil yang mengalami Hiperemesis 
Gravidarum  di RSUD Ade Mohammad 
Djoen Sintang tahun 2018 berjumlah  62  
orang.

 
  

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Distribusi Frekuensi Analisis Faktor Risiko Hiperemesis Gravidarum di Rumah 

Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang Tahun 2019 
 

 Sumber: Data Sekunder di Rumah Sakit Ade Mohammad Djoen Sintang tahun 2018 
 
Dari 62 responden yang diteliti 

didapatkan hasil sebagian besar dari ibu 
hamil yang mengalami hiperemesis 
gravidarum pada ibu hamil dengan 
primigravida sebanyak 37 orang (60%), 

sangat sedikit ibu hamil yang mengalami 
hiperemesis gravidarum sebanyak 8 orang 
(13%) pada ibu hamil dengan kehamilan 
ganda dan sebagian kecil ibu hamil yang 
mengalami hiperemesis gravidarum pada 

Faktor Resiko Frekuensi Persentase (%) 
Paritas   
Primigravida 37 60 
Multigravida 25 40 
Total 62 100 
Kehamilan Ganda   
Ya 8 13 
tidak 54 87 
Total 62 100 
Molahidatidosa   
Ya 17 27 
tidak 45 73 
Total  62 100 
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ibu hamil dengan molahidatidosa sebanyak 
17 orang (27%). 

 
Analisis Faktor Risiko Hiperemesis 
Gravidarum Pada Ibu hamil dengan 
primigavida  

 
Dari hasil penelitian ini terdapat 62 

responden yang diteliti didapatkan hasil 
sebagian dari ibu hamil yang mengalami 
hiperemesis gravidarum pada kehamilan 
primigravida sebanyak 37 orang (60%) dan 
sebagian kecil ibu hamil yaitu 25 orang 
(40%) yang mengalami hiperemesis 
Gravidarum bukan karena kehamilan 
primigravida. 

Pada sebagian besar primigravida belum 
mampu beradaptasi dengan hormon estrogen 
dan koreonik gonadotropin sehingga lebih 
sering terjadi emesis gravidarum. Resiko 
mual muntah meningkat pada primigravida, 
hal tersebut diperkuat dengan gejala mual-
muntah yang biasanya terjadi setelah 
implantasi dan bersamaan saat produksi 
HCG mencapai puncaknya. HCG dihasilkan 
karena plasenta yang berkembang, bahwa 
sel-sel plasenta (vili kariolis) yang 
menempel pada dinding rahim awalnya 
ditolak oleh tubuh karena dianggap sebagai 
benda asing. Reaksi imunologik inilah yang 
memicu terjadinya mual-muntah (Irianti 
dkk, 2014). 

Hasil penelitian ini di dukung penelitian 
Warsuli (2016) dengan judul hubungan 
antara primigravida terhadap kejadian 
hiperemesis gravidarum pada ibu hamil di 
wilayah puskesmas pringapus kecamatan 
pringapus kabupaten semarang di dapatkan 
hasil ada hubungan bermakna antara 
primigravida dengan kejadian hiperemesis 
gravidarum. Ibu primigravida yang 
mengalami hiperemesis gravidarum 
sejumlah 49 orang (31,0%) kejadian 
hiperemesis gravidarum lebih sering dialami 
oleh primigravida dari pada multigravida, 

hal ini berhubungan dengan tingkat stres dan 
usia ibu saat mengalami kehamilan pertama. 

Menurut asumsi peneliti primigravida 
menjadi salah satu faktor terjadinya 
hiperemesis gravidarum karena pada 
sebangian besar primigravida belum mampu 
beradaptasi dengan hormon esterogen dan 
koreonik gonadoprin sehingga lebih sering 
terjadi emesis gravidarum. Hal tersebut 
diperkuat dengan gejala mual-muntah yang 
biasanya terjadi setelah implantasi plasenta 
yang menempel pada didinding rahin ditolak 
oleh tubuh karena di anggap benda asing dan 
peningkatan kadar hormon HCG  yang dapat 
memperberat mual dan muntah. 
 
Analisis Faktor Risiko Hiperemesis 
Gravidarum Pada Ibu hamil dengan 
kehamilan ganda  

Dari hasil penelitian 62 responden yang 
diteliti didapatkan hasil sangat sedikit ibu 
hamil dengan kehamilan ganda yang 
mengalami hiperemesis gravidarum 
sebanyak 8 orang (13%) dan hampir seluruh 
ibu hamil yaitu 54 orang (87%) yang 
mengalami hiperemesis Gravidarum tidak 
karena kehamilan ganda. 

Menurut Manuaba (2010) kehamilan 
ganda adalah kehamilan dengan dua janin 
atau lebih. Kadar HCG menstimulasi 
produksi esterogen pada ovarium. Pada 
kehamilan ganda memiliki kadar HCG lebih 
tinggi sehingga meningkatkan resiko mual-
muntah. Peningkatan hormon esterogen 
dapat memancing peningkatan keasaman 
lambung yang membuat ibu merasa mual 
(Irianti dkk, 2014). 

Hasil penelitian ini di dukung penelitian 
Wahyuni (2011) dengan judul “Gambaran 
Faktor-Faktor penyebab hiperemesis 
gravidarum pada ibu hamil di Rsia pertiwi 
makasar periode januari 2010- juni 2011” 
metode yang dilakukan adalah metode 
analitik dan desain retrospektif, penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan 
ibu hamil dengan kejadian hiperemesis 
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gravidarum, hasil peneliti menunjukan 
bahwa kehamilan ganda merupakan salah 
satu penyebab kejadian hiperemesis 
gravidarum. 

Menurut asumsi peneliti 8 orang (13%) 
mengalami hiperemesis gravidarum karena 
faktor kehamilan ganda karena kadar HCG 
pada kehamilan ini lebih meningkat dan 
dibandingkan dengan kehamilan tunggal dan 
normal. Indikasi terjadinya hiperemesis 
gravidarum  pada kehamilan ganda adalah 
peningkatan hormon HCG lebih dari pada 
kehamilan normal, sehingga rasa mual 
muntah atau hiperemesis gravidarum pada 
kehamilan ganda akan terasa dua sampai 
tiga kali dibandingkan kehamilan normal. 
 
Analisis Faktor Risiko Hiperemesis 
Gravidarum Pada Ibu hamil dengan 
molahidatidosa  

Dari hasil penelitian 62 responden yang 
diteliti didapatkan hasil sebagian kecil ibu 
hamil dengan molahidatidosa yang 
mengalami hiperemesis gravidarum 
sebanyak 17 orang (27%) dan sebagian 
besar ibu hamil yaitu 44 orang (73%) yang 
mengalami hiperemesis Gravidarum tidak 
karena molahidatidosa. 

Mola hidatidosa merupakan kelainan 
tropoblas pada kehamilan, dimana sel-sel 
villi koroalis berkembang membentuk 
gelembung-gelembung putih (seperti 
anggur), berisi cairan yang akan 
menyebabkan kegagalan dari pembentukan 
janin, sel-sel tersebut akan berkembang 
menjadi sel-sel hidropik. Pada kehamilan 
mola hidatidosa juga menimbulkan gejala 
mual muntah hal tersebut mengindikasikan 
rangsangan mual muntah berasal dari 
plasenta (Irianti dkk, 2014). 

Hasil penelitian ini di dukung penelitian 
Wahyuni (2011) dengan judul “Analisis  
Faktor-Faktor penyebab hiperemesis 
gravidarum pada ibu hamil di Rsia pertiwi 
makasar periode januari 2010- juni 2011” 
metode yang dilakukan adalah metode 

analitik dan desain retrospektif, penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan 
ibu hamil dengan kejadian hiperemesis 
gravidarum, hasil peneliti menunjukan 
bahwa kehamilan molahidatidosa  
merupakan salah satu penyebab kejadian 
hiperemesis gravidarum. 

Menurut asumsi peneliti sebanyak 17 
orang (30%) kejadian hiperemesis 
gravidarum terjadi karena faktor kehamilan 
molahidatidosa karena peningkatan hormon 
HCG. Indikasi terjadinya hiperemesis 
gravidarum pada kehamilan molahidatidosa 
karena sebenarnya tidak sama sekali terjadi 
pembetukan plasenta pada kehamilan 
molahidatidosa akan tetap hormon HCG 
lebih meningkat dari pada kehamilan 
normal. 

 
KESIMPULAN 
1. Analisis Faktor Risiko Hiperemesis 

Gravidarum Pada Ibu hamil dengan 

primigavida sebagian kecil ibu hamil yaitu 25 

orang (40%) yang mengalami hiperemesis 

Gravidarum bukan karena kehamilan 

primigravida 

2. Analisis Faktor Risiko Hiperemesis 
Gravidarum Pada Ibu hamil dengan 
kehamilan ganda hampir seluruh ibu 
hamil yaitu 54 orang (87%) yang 
mengalami hiperemesis Gravidarum 
tidak karena kehamilan ganda 

3. Analisis Faktor Risiko Hiperemesis 
Gravidarum Pada Ibu hamil dengan 
molahidatidosa sebagian besar ibu hamil 
yaitu 44 orang (73%) yang mengalami 
hiperemesis Gravidarum tidak karena 
molahidatidosa. 
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Abstract: The study aims to describe the blended learning model, using descriptive qualitative 
research methods using questionnaires and subjects, namely students of the Physical Education 
and Recreation Study Program totaling 50 people, the data is the students 'perception of the 
blended learning model, the results show (1) students' perceptions of Conventional learning 
models show that students who have the majority perception as much as 65.17% are still used. 
(2) Students' perceptions of conventional learning models with blended learning shows that 
70.20% students have a potential perception to be applied. (3) students' perceptions of the types 
and models of learning that can be accessed all the time the data show that students are 60.30%; 
want to be more flexible. (4) students' perceptions of the use of technology in the data learning 
process show that students are 65.50%; states need technology assistance so that learning updates 
with the times. 
 
Keywords: Perception, blended learning 
 
Abstrak: Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan model pembelajaran blended learning, 
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan instrument angket 
dan subjek yaitu mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani dan Rekreasi berjumlah 50 
orang, data adalah persepsi mahasiswa terhadap model pembelajaran blended learning, hasil 
menunjukkan (1) persepsi mahasiswa  terhadap model pembelajaran konvensional menunjukkan 
bahwa mahasiswa yang memiliki persepsi mayoritas sebanyak 65,17% tetap digunakan. (2) 
Persepsi mahasiswa terhadap model pembelajaran konvensional dengan pembelajaran blended 
learning menunjukkan bahwa mahasiswa 70,20% memiliki persepsi potifif untuk diterapkan. (3) 
persepsi mahasiswa terhadap Jenis dan model pembelajaran yang dapat diakses sepanjang waktu 
data menunjukkan mahasiswa yang 60,30%; menginginkan agar lebih fleksibel. (4) persepsi 
mahasiswa terhadap Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran data menunjukkan 
bahwa mahasiswa 65,50%; menyatakan perlu  bantuan teknologi agar pembelajaran updeta 
dengan  perkembangan zaman. 
 
Kata Kunci: Persepsi, blended learning 
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PENDAHULUAN 

Diera abad pengetahuan 

pendidikan semakin dituntut untuk 

membenahi diri. Generasi muda seakan-

akan diharuskan untuk mempunyai 

pendidikan yang berkualitas yang sesuai 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Peran pendidikan sangat 

berpengaruh dalam pembentukan 

jasmani, akal, dan akhlak seseorang sejak 

dilahirkan hingga dia mati, dimana 

pendidikan tersebut dapat bermanfaat di 

kemudian hari sesuai dengan UU Tahun 

2003 No. 20 SISDIKNAS. 

Teknologi informasi seperti 

pedang bermata dua, selain membantu 

kemajuan dunia tetapi juga memberikan 

kemudahkan bagi para pelaku kejahatan 

namun semua itu tergantung pada siapa 

yang memegang teknologi tersebut (man 

behind the gun), perkembangan 

teknologi informasi dapat meningkatkan 

kinerja dan memungkinkan berbagai 

kegiatan dapat dilaksanakan dengan 

cepat, tepat dan akurat, sehingga dapat 

meningkatkan produktifitas, selain itu 

perkembangan teknologi informasi telah 

banyak mempengaruhi berbagai bidang 

kehidupan,  salah satunya bidang 

pendidikan dengan bantuan teknologi 

ilmu pengetahuan menjadi tidak terbatas 

dan bisa dijangkau oleh siapa saja, 

diamana saja dan kapan saja. 

Sistem Pendidikan telah 

berkembang pesat dalam beberapa tahun 

terakhir, pendekatan tradisional atau 

metode tradisional mulai menghilang 

dengan penemuan teknologi, dunia 

Pendidikan mengharuskan adanya 

inovasi dan transformasi dalam 

pembelajaran. 

Kemajuan teknologi harus 

diimbangi dengan upaya peningkatan 

kualitas Pendidikan dan pengetahuan, 

karena teknologi informasi dapat 

digunakan untuk menciptakan SDM 

yang terampil dan andal, dalam 

pencapaian tujuan tersebut pemanfaatan 

teknologi untuk ilmu pengetahuan bisa 

didapatkan melalui internet yang cukup 

lama dikenal dan juga telah banyak 

dimanfaat untuk peningkatan kualitas 

Pendidikan dan pengetahuan diberbagai 

bidang kehidupan manusia. 

Dengan bantuan teknologi 

informasi peningkatkan kualitas 

Pendidikan dapat diatasi dengan 

kombinasi metode konvensional dengan 

e-learning, merupakan system 

pembelajaran yang memanfaatkan 

kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh 

internet digunakan sebagai media 

transfer ilmu pengetahuan, sebuah 
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system yang memberikan kebebasan, 

fleksibel waktu, tempat tidak hanya 

berorientasi kepada tenaga pembelajar, 

fungsi dari penggunakan teknologi bisa 

sebagai tambahan (suplemen) atau 

pelengkap/pendukung (komplemen) 

ataupun sebagai pengganti (substitusi) 

pembelajaran konvensional (Siahaan, 

2001). 

Kemajuan teknologi informasi 

yang berkembang pesat tenaga 

pembelajar diharuskn untuk kreatif dan 

inovasi serta bertransformasi dalam 

melaksanakan proses pembelajaran agar 

sesuai dengan pebelajar, salah satunya 

yaitu implementasi model pembelajaran 

blended learning, menurut (Lam, 2014) 

menyatakan pemebelajaran tradisional 

telah dilaksanakan sampai dengan abad 

20 sekarang ini mulai bermunculan 

penggunakan teknologi internet, e-

learning telah aktif digunakan dalm 

Pendidikan tinggi salah satunya 

pembelajaran kombinasi antara tatap 

muka dengan blended learning. 

Pemanfaatan teknologi informasi 

dalam proses pembelajaran dapat 

memberikan kesempatan interaksi yang 

fleksibel antara pembelajar dan pebelajar 

sehingga proses Pendidikan mampu 

melahirkan insan yang baik, menyeluruh 

dan berpadu dari segi rohani, jasmani, 

emosi dan social sesuai dengan falsafah 

Pendidikan kebangsaan. 

Indikasi dari fenomena adanya 

pergeseran dalam proses pembelajaran 

dimana interaksi antara pembelajar dan 

pebelajar tidak hanya dilakukan melalui 

hubungan tatap muka tetapi juga melalui 

media komunikasi seperti computer, 

internet, model pembelajaran yang makin 

popular saat ini adalah blended learning 

yaitu model pembelajaran yang 

mengkombinasikan antara pembelajaran 

tatap muka di kelas dengan pembelajaran 

online.  

Persepsi adalah proses yang 

menyangkut masuknya pesan atau 

informasi 

kedalam otak manusia. Melalui persepsi, 

manusia terus menerus mengadakan 

hubungannya dengan lingkungannya. 

Hubungan ini dilakukan lewat indera 

penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan 

pencium.  

Menurut (Rakhmat, 2000), 

menyatakan Persepsi adalah pengalaman 

tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan  

menafsirkan pesan Selaras dengan hal 

tersebut Krech, et.al (Sri Tjahjorini 

Sugiharto, 2001) mengemukakan bahwa 

persepsi seseorang ditentukan oleh dua 
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faktor utama, yaknivpengalaman masa 

lalu dan faktor pribadi. 

Persepsi merupakan proses yang 

melibatkan aspek kognitif dan afektif 

individu untuk melakukan pemilihan, 

pengaturan, dan pemahaman serta 

penginterpretasian rangsang-rangsang 

indrawi menjadi suatu gambar obyek 

tertentu secara utuh. Persepsi juga dapat 

dikatakan sebagai proses mengetahui 

atau mengenali objek dan kejadian 

objektif dengan bantuan indra (Danta & 

Ginting, 2003: 6). 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi menurut Baltus 

(Danta & Ginting, 2003: 6-7) adalah : (a) 

kemampuan dan keterbatasan fisik dari 

alat indera dapat mempengaruhi persepsi 

untuk sementara waktu ataupun 

permanen, (b) kondisi lingkungan, (c) 

pengalaman masa lalu. Bagaimana cara 

individu untuk menginterpretasikan atau 

bereaksi terhadap suatu stimulus 

tergantung dari pengalaman masa 

lalunya, (d) kebutuhan dan keinginan. 

Ketika seorang individu 

membutuhkan atau menginginkan 

sesuatu maka ia akan terus berfokus pada 

hal yang dibutuhkan dan diinginkannya 

tersebut, (e) kepercayan, prasangka dan 

nilai. Individu akan lebih memperhatikan 

dan menerima orang lain yang memiliki 

kepercayaan dan nilai yang sama 

dengannya. Sedangkan prasangka dapat 

menimbulkan bias dalam mempersepsi 

sesuatu. Ada beberapa tahap dalam 

persepsi, menurut Walgito (Anshari, 

2013: 11-12 ) adapun tahapan dalam 

persepsi sebagai berikut: (1) tahap 

pertama, merupakan tahap kealaman atau 

proses fisik yaitu penangkapan stimulus 

oleh indera manusia, (2) tahap kedua, 

merupakan tahap fisiologis yaitu yaitu 

tahap dimana proses diteruskannya 

stimulus yang diterima oleh reseptor, (3) 

tahap ketiga, merupakan tahap 

psikologik merupakan proses timbulnya 

kesadaran individu tentang stimulus yang 

diterima reseptor, dan (4) tahap keempat, 

merupakan hasil dari proses persepsi 

yaitu berupa tanggapan dan perilaku. 

Blended lenarning merupakan 

sebuah pendekatan pembelajaran yang 

memadukan kelebihan pada 

pembelajaran tatap muka dan e-learning, 

dalam pembelajaran tatap muka 

pebelajar bisa bertemu langsung dengan 

pembelajar, oleh karena itu interaksi 

sosial bisa tetap terjadi didalam kelas 

dimana pebelajar memerlukan panduan 

dalam proses pembelajaran (Soylu, 

2006), sementara itu pembelajaran online 

menawarkan sepanjang waktu dimana 

pembelajaran bisa diakses sesering 
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mungkin apabila ada yang terlupakan 

kapan saja dan dimana saja (Hameet, 

2008 : 3).  

Oleh karena itu implementasi 

blended learning dalam proses 

pembelajaran penting dilaksanakan 

dilihat dari segi manfaatnya, menurut 

Rovai & Jordan (2004 : 9), bahwa 

pembelajaran dengan blended learning 

menghasilkan rasa kebersamaan yang 

lebih besar daripada pembelajaran tatap 

muka dan e-learning, lebih lanjut 

penelitian Sjukur (2012: 368) 

menunjukkan bahwa ada peningkatan 

motivasi dan hasil belajar siswa yang 

dikarenakan oleh implementasi blended 

learning. (Gao,2015:2122-2126) blended 

learning memberi kesempatan kepada 

mahasiwa untuk berkomunikasi terbuka, 

berdiskusi dan berpartisipasi untuk 

komunikasi aktif dapat memfasilitasi 

refleksi yang lebih besar pada isi materi 

kuliah dan memperluas pengalaman 

belajar mahasiswa (Kazu & 

Demirkol,2014:78-87) pendekatan 

blended learning menjawab perbedaan 

karakteristik pebelajar dengan 

keberagaman media yang terintegrasi 

dengan teknologi, untuk memenuhi 

kemampuan dari pebelajar dalam proses 

pembelajaran agar lebih efektif dan 

efisien untuk meningkatkan minat belajar 

dan tercapainya tujuan pembelajaran 

(Vernadakis & Giannousi,2012:439-443) 

penggunaan teknologi dalam 

pembelajaran menarik minat siswa dalam 

proses pembelajaran jika dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional. 

Menurut (Singh, 2003:51-54) 

blended learning istilah yang berasal dari 

bahasa Inggris, yang terdiri dari dua suku 

kata, blended dan learning. Blend : 

campuran yang berarti terdapat berbagai 

macam pola pembelajaran yang 

digunakan. Learning: berarti belajar. 

Sehingga dapat diartikan sebagai 

penggabungan atau pencampuran aspek-

aspek dalam pembelajaran., bisa terdiri 

dari dua atau lebih strategi atau media 

yang dapat digunakan. (Thorne, 2003:1-

12) blended Learning adalah 

pembelajaran yang memadukan 

pembelajaran berbasis teknologi dan 

informsi dengan pembelajaran berbasis 

kelas/tatap muka. Aspek yang 

digabungkan dapat berbentuk apa saja, 

misalkan metode, media, sumber, 

lingkungan ataupun strategi 

pembelajaran dan tidak hanya 

mengkombinasikan face-to-face dan 

online learning saja. 

Menurut (Graham, 2004: 1-25) 

pembelajaran blended dapat kombinasi 

pembelajaran tatap muka (face-to-face) 
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dengan pembelajaran berbasis komputer. 

Artinya pembelajaran dengan pendekatan 

teknologi pembelajaran dengan 

kombinasi sumber-sumber belajar tatap 

muka dengan pengajar maupun yang 

dimuat dalam media komputer, telepon 

seluler atau iPhone, saluran televisi 

satelit, konferensi video, dan media 

elektronik lainnya. Pebelajar dan 

pengajar/fasilitator bekerja sama untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

(Reigeluth, 2012:3-18) tujuan utama 

pembelajaran blended adalah 

memberikan kesempatan bagi pebelajar 

dengan berbagai karakteristik agar terjadi 

belajar mandiri, berkelanjutan, dan 

berkembang sepanjang hayat, belajar 

akan menjadi lebih efektif, lebih efisien, 

dan lebih menarik. (Bonk & Kim, 

2004:1-20) karakteristik dari blended 

learning yaitu: (1) pembelajaran yang 

menggabungkan berbagai cara 

penyampaian, model pengajaran, gaya 

pembelajaran, serta berbagai media 

berbasis teknologi yang beragam. (2) 

sebagai sebuah kombinasi pengajaran 

langsung (facetoface), belajar mandiri, 

dan belajar mandiri via online. (3) 

pembelajaran yang didukung oleh 

kombinasi efektif dari cara penyampaian, 

cara mengajar dan gaya pembelajaran. 

(4) guru dan orangtua pembelajar 

memiliki peran yang sama penting, guru 

sebagai fasilitator, dan orangtua sebagai 

pendukung.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan pada 

penelitian ini  yaitu penelitian kualitatif 

deskriptif dengan instrument 

pengumpulan data menggunakan angket 

dan subjek penelitian yaitu mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Jasmani 

Berjumlah 50 orang.  Penelitian ini juga 

menggunakan landasan literatur dengan 

mempelajari teori-teori yang 

berhubungan dengan   persepsi dan 

model blended learning.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang terkumpul 

selanjutkanya dianalisis, temuan yang 

diperoleh dan dinterpretasikan sehingga 

dapat menjawab permasalahan 

penelitian, data menunjukkan bahwa 

mahasiswa memberikan respon yang 

positif terhadap implementasi 

Blended Learning. Rekapitulasi respon 

mahasiswa terhadap aspek-aspek yang 

ditelusuri disajikan dalam tabel berikut 

ini: 
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Tabel 1. Persepsi Mahasiswa terhadap model blended learning 

No Indikator  Prosentase Kategori 

1. Pembelajaran konvensional 
65,17 Sangat 

Setuju 

2. 
Model pembelajaran konvensional dengan 

pembelajaran blended learning 

70,20 Sangat 

setuju 

3. 
Jenis dan model pembelajaran yang dapat diakses 

sepanjang waktu 

60,30 Sangat 

Setuju 

4. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran 
65,50 Sangat 

setuju 

 

 

Indikator I persepsi mahasiswa  terhadap 

model pembelajaran konvensional 

menunjukkan bahwa mahasiswa yang sangat 

setuju 65,17%; mahasiswa yang setuju 

34,83%; mahasiswa yang ragu-ragu dan 

sangat tidak tidak ada. Indikator II yaitu  

persepsi mahasiswa terhadap model 

pembelajaran konvensional dengan 

pembelajaran blended learning 

menunjukkan bahwa mahasiswa 70,20% 

sangat setuju; mahasiswa yang setuju 

20,00%; mahasiswa yang ragu-ragu 9,80% 

sedangkan mahasiswa yang tidak setuju, 

tidak ada. Indikator III yaitu persepsi 

mahasiswa terhadap Jenis dan model 

pembelajaran yang dapat diakses sepanjang 

waktu data menunjukkan mahasiswa yang 

sangat setuju 60,30%; mahasiswa yang 

setuju: 20,00%; mahasiswa yang masih 

ragu-ragu 10,00% sedangkan mahasiswa 

yang tidak setuju 9,60%. Indikator IV 

persepsi mahasiswa terhadap Pemanfaatan 

teknologi dalam proses pembelajaran data 

menunjukkan bahwa mahasiswa yang sangat 

setuju 65,50%; mahasiswa yang setuju 

20,50%; mahasiswa yang ragu-ragu 10,00 

%; sedangkan mahasiswa yang tidak setuju 

4,00%.  

Persepsi mahasiswa terhadap 

pembelajaran konvensional data 

menunjukkan semua mahasiswa memiliki 

persepsi positif untuk digunakan karena 

terbiasa proses pembelajaran tatap muka 

dengan metode ekspositori ini seperti 

ceramah, di mana kegiatan pembelajaran 

terpusat pada guru sebagai pemberi 
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informasi (bahan pelajaran). Ia berbicara 

pada awal pelajaran, menerangkan,  

Persepsi mahasiswa terhadap model 

pembelajaran konvensional dengan 

pembelajaran blended learning pada intinya, 

model pembelajaran Blended Learning ini 

menggabungkan keunggulan-keunggulan 

dari model belajar konvensional dengan e-

learning. Penggabungan baik dari cara 

penyampaian hingga gaya pembelajaran, 

menjadikan sebuah kombinasi pengajaran 

yang tetap menekankan interaksi sosial tapi 

tidak meninggalkan aspek teknologi, 

menerapkan model pembelajaran Blended 

Learning ini, ada tiga manfaat yang bisa 

didapatkan. Pertama, dalam kegiatan 

pembelajaran jarak jauh, bisa meningkatkan 

hasil pembelajaran. Kedua, bisa 

meningkatkan kemudahan dalam kegiatan 

belajar mengajar, ketiga ialah bisa 

mengurangi biaya pembelajaran.  

Persepsi mahasiswa terhadap Jenis 

dan model pembelajaran yang dapat diakses 

sepanjang waktu pemanfaatan teknologi 

internet untuk memberikan bimbingan dan 

pelatihan jarak jauh : (a) fleksibel yang 

menggunakan media elektronik dapat 

diakses di mana dan kapan saja. Tidak perlu 

menunggu persetujuan  antara pengajar dan 

pelajar untuk bertemu lalu belajar. (b) 

Hemat dikarenakan e-learning dapat diakses 

di mana saja dan dapat mempersingkat 

waktu belajar, biaya yang dikeluarkan untuk 

belajar pun menjadi lebih ekonomis. (c) 

Interaksi setiap pelajar memiliki kesempatan 

yang lebih besar untuk berinteraksi dengan 

pengajar. Karena dilakukan melalui media 

elektronik, para pelajar akan lebih leluasa 

dalam bertanya atau menyatakan 

pendapatnya tanpa merasa ada tekanan dari 

pelajaran lainnya. (d) Up to date Materi 

pembelajaran akan lebih mudah untuk 

dikembangkan dan disempurnakan dengan 

adanya teknologi internet.  

Persepsi terhadap Pemanfaatan 

teknologi dalam proses pembelajaran secara 

garis besar, teknologi informasi memiliki 

peranan : (a) arus informasi tetap mengalir 

setiap waktu tanpa ada batasan waktu dan 

tempat (b) kemudahan mendapatkan 

resource yang lengkap (c) aktifitas 

pembelajaran pelajar meningkat (d) daya 

tampung meningkat (e) adanya standardisasi 

pembelajaran (f) meningkatkan learning 

outcomes baik kuantitas/kualitas, dunia 

serba digital saat ini, internet bagi manusia, 

meluncur dan tumbuh subur menjadi sebuah 

kebutuhan. Internet memang memudahkan 

pelajar mendapatkan segala informasi yang 

berhubungan dengan dunia pendidikan 

(pelajaran). 
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SIMPULAN 

kesimpulan hasil penelitian meliputi 4 aspek 

: (1) persepsi mahasiswa  terhadap model 

pembelajaran konvensional menunjukkan 

bahwa mahasiswa yang memiliki persepsi 

mayoritas sebanyak 65,17% tetap 

digunakan. (2) Persepsi mahasiswa terhadap 

model pembelajaran konvensional dengan 

pembelajaran blended learning 

menunjukkan bahwa mahasiswa 70,20% 

memiliki persepsi potifif untuk diterapkan. 

(3) persepsi mahasiswa terhadap Jenis dan 

model pembelajaran yang dapat diakses 

sepanjang waktu data menunjukkan 

mahasiswa yang 60,30%; menginginkan 

agar lebih fleksibel. (4) persepsi mahasiswa 

terhadap Pemanfaatan teknologi dalam 

proses pembelajaran data menunjukkan 

bahwa mahasiswa 65,50%;   menyatakan 

perlu  bantuan teknologi agar pembelajaran 

updeta dengan  perkembangan zaman.  
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AYAT MAKKIYAH DAN MADANIYAH  
DALAM KITAB SUCI AL- QUR’AN   
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Abstract: Al -Qur'an is the word of God revealed to the Prophet Muhammad, PBUH. The 
Qur'an is a miracle that is eternal in contrast to the miracles of the previous Prophets. As we 
already know that the Qur'an was received by the Prophet Muhammad in a period of 23 years 
that is revealed when the Apostle was in Mecca and some were revealed when the Apostle 
was in Medina. Therefore in general the scholars of rahimahumullahu divided the Qur'an into 
two parts: makkiyah and madaniyah. Makkiyah is a revelation revealed to the Prophet 
muhamamd sallallaahu ‘alayhi wa sallam before emigrating to Medina. Madaniyah is a 
revelation revealed to the Prophet Muhammad sallallaahu ahu alayhi wa sallam after 
emigrating to Medina. 
 
Keywords: Al -Qur'an, Makkiyah, Madaniyah 
 
Abstrak: Al -Qur’an merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad 
SAW. Al-Qur’an merupakan mukjizat yang bersifat kekal berbeda halnya dengan mukjizat-
mukjizat para Nabi terdahulu. Seperti telah kita ketahui bahwa Al-Qur’an diterima oleh 
Rasulullah SAW dalam kurun waktu 23 tahun yaitu ada yang diturunkan ketika Rasul berada 
di Makkah dan ada yang diturunkan ketika Rasul berada di Madinah. Oleh karena itu secara 
umum para ulama rahimahumullahu membagi Al-Qur’an menjadi dua bagian: makkiyah dan 
madaniyah. Makkiyah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi muhamamd shallAllahu 
‘alaihi wa sallam sebelum berhijrah ke Madinah. Madaniyah adalah wahyu yang diturunkan 
kepada Nabi Muhammad shallAllahu ‘alaihi wa sallam setelah berhijrah ke Madinah..  
 
Kata Kunci : Al -Qur’an, Makkiyah, Madaniyah  
 

PENDAHULUAN 

Al-Qur’an merupakan kalam Allah 

yang diwahyukan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Dan merupakan 

mukjizat paling monumental sepanjang 

perjalanan sejarah umat manusia. Al-

Qur’an merupakan mukjizat yang bersifat 

kekal berbeda halnya dengan mukjizat-

mukjizat para Nabi terdahulu. Al-Qur’an 

akan tetap terjaga keasliannya sepanjang 

masa dan tidak ada seorang pun yang 

mampu menyamai kehebatan Al-Qur’an 

dari segi tata bahasanya. Hal ini menjadi 

bukti bahwa Al-Qur’an benar-benar wahyu 

dari Allah. 

Seperti telah kita ketahui bahwa 

Al -Qur’an diterima oleh Rasulullah SAW 

dalam kurun waktu 23 tahun yaitu ada 

yang diturunkan ketika Rasul berada di 

Makkah dan ada yang diturunkan ketika 

Rasul berada di Madinah. Pada saat Al-

Qur’an diturunkan di Makkah, yakni pada 

awal pengangkatan (menjadi Nabi), kaum 

mailto:%20nanangzakaria@gmail.com
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muslimim masih sedikit, sementara kaum 

musyrikin begitu banyak. Sehingga untuk 

berdialog dengan orang kafir harus 

memakai gaya bahasa yang tepat juga 

diperlukan suatu metode yang khusus. 

Al -Qur’an turun di Makkah sebagai 

pembela minoritas, yakni orang-orang 

Islam dan penolong serta mempertahankan 

mereka di tengah lingkungan musuh-

musuh yang musyrik. 

Kemudian Rasulullah SAW hijrah 

bersama masyarakat tersebut dan beliau 

menemui masyarakat muslim yang lain di 

Madinah. Al-Qur’an diturunkan kepada 

orang-orang Islam di Madinah, 

menjelaskan hukum-hukum agama dan 

meletakkan kaidah-kaidah serta 

membangun masyarakat dan meletakkan 

dasar-dasar kekuatan. 

Al -Qur’an diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa 

Sallam secara berangsur-angsur selama 

dua puluh tiga tahun, sebagian besar waktu 

Rasulullah dihabiskan di Makkah. Allah 

subhanahu wa ta’ala berfirman. 

 

Artinya: ”dan Al-Qur’an itu telah 

kami turunkan dengan berangsur-angsur 

agar kamu membacakannya perlahan-

lahan kepada manusia dan kami 

menurunkannya bagian demi bagian” [al-

israa: 106]. 

Oleh karena itu secara umum para 

ulama rahimahumullahu membagi Al-

Qur’an menjadi  dua bagian: makkiyah 

dan madaniyah. 

Makkiyah adalah wahyu yang 

diturunkan kepada Nabi muhamamd 

shallAllahu ‘alaihi wa sallam sebelum 

berhijrah ke Madinah. 

Madaniyah adalah wahyu yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad 

shallAllahu ‘alaihi wa sallam setelah 

berhijrah ke Madinah.  

Dengan dasar ini, maka firman 

Allah subhanahu wa ta’ala.  
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Artinya: “pada hari ini telah ku-

sempurnakan untuk kamu agamamu, dan 

telah ku-cukupkan kepadamu ni’mat-ku, 

dan telah ku-ridhai Islam itu jadi agama 

bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena 

kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang” [al-ma’idah: 3] 

Termasuk ayat madaniyah 

walaupun diturunkan Kepada Nabi 

Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam pada haji 

wada’ di arafah. 

Dalam kitab shahih bukhari 

diriwayatkan dari umar radhiyAllahu 

‘anhu bahwasanya dia mengatakan: “kami 

tahu hari itu dan tempat wahyu tersebut 

turun kepada Nabi shallAllahu ‘alaihi wa 

sallam. Wahyu tersebut turun sementara 

Rasulullah sedang berdiri berkhutbah hari 

jum’at di padang arafah”.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Metode yang 

digunakan deskriptif. Sedangkan bentuk 

penelitian adalah studi literatur. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengertian Ayat Makkiyah Dan 

Madaniyah 

Terjadi perbedaan pendapat 

dikalangan para ulama dalam memaknai 

makkiyah dan madaniyah karena terdapat 

segi-segi dalam memberikan arti, segi 

tersebut antara lain: (A) Dari segi masa 

turunnya (tartib zamany). Ada yang 

berkata: “makky, yang turun sebelum 

Rasul hijrah ke Madinah walaupun 

turunnya bukan di kota Makkah. Madany 

yang turun sesudah hijrah walaupun di 

Makkah. ” (B) Dari segi tempat turunnya 

(tahdid makany). Ada yang berkata: 

“makky, ialah yang turun di Makkah, 

walaupun sesudah hijrah. Dan madany, 

ialah yang turun di Madinah. ” (C) Dari 

segi topik yang dibicarakan (tahwil 

maudhu-y). Ada yang berkata: “makky, 

ialah yang menjadi khitbah (ditujukan) 

kepada penduduk Makkah dan madany 

ialah yang menjadi khitbah (ditujukan) 

bagi penduduk Madinah. ” (D) Dari segi 

orang-orang yang dihadapinya (ta’yin 

syakhsyi)1 

Agar tidak terjadi kebingungan 

dalam memaknai makkiyah dan 

madaniyah, ada baiknya kita lihat 

potongan ayat Al-Qur’an yaitu surat al-

hujurat ayat 13, Allah berfirman:  
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Artinya: “wahai manusia, 

sesungguhnya kami telah menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

wanita, dan kami telah menjadikan kamu 

berbangsabangsa dan berpuak-puak 

(bersuku bangsa) supaya kamu saling 

mengenal…” (q. S. Al-hujurat: 13). 

Dalam buku teuku Muhammad 

hasbi ash-shiddieqy dijelaskan bahwa jika 

ditinjau dari segi tempat turunnya, ayat ini 

turun di Madinah. Jika kita tinjau dari segi 

masanya, ayat ini turun pada tahun 

pengalahan Makkah sesudah hijrah. Dan 

jika ditinjau dari segi orangnya, maka ayat 

ini ditujukan kepada penduduk Makkah. 

Sedangkan jika kita memperhatikan 

maudhu’nya maka tujuan ayat ini ialah 

mengajak manusia berkenal-kenalan dan 

mengingatkan manusia bahwa asal usul 

mereka adalah satu.  

Oleh karenanya ayat ini tidak 

dikatakan ayat makkiyah secara mutlak 

dan tidak dimasukkan ke dalam ayat 

madaniyah secara mutlak. Ayat ini 

dimasukkan ke dalam ayat yang turun di 

Madinah sedang hukumnya digolongkan 

ke dalam ayat-ayat yang turun di Makkah. 

Dari sini kita lebih mengutamakan 

pembagian secara masa (tartib zamany), 

karena inilah yang tidak dapat diragukan. 

Mengenai orang dan maudhu’nya, maka 

hal itu merupakan urusan kedua yang 

berpautan dengan tartib zamany itu. 

 

Dari uraian di atas dapat diambil 

simpulan bahwa memang sulit untuk 

memaknai makkiyah dan madaniyah 

secara khusus, karena hal ini juga menjadi 

perbedaan pendapat di kalangan para 

ulama. Akan tetapi yang biasa dan umum 

digunakan untuk memaknai makkiyah dan 

madaniyah ialah dari segi masa turunnya 

(tartib zamany). 

B. Karakteristik Ayat Makkiyah 

Turunnya surat-surat makiyyah 

lamanya 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, 

dimulai pada 17 ramadhan 40 tahun usia 

Nabi (Februari 610 M). 

Para ulama telah meneliti surat-

surat makky dan madany, dan 

menyimpulkan beberapa ketentuan 

analogis bagi keduanya, yang 

menerangkan ciri-ciri khas gaya bahasa 

dan persoalan-persoalan yang dibicarakan. 

Dari situ mereka dapat menghasilkan 

kaidah-kaidah dengan ciri-ciri tersebut. 

Adapun ketentuan makky ialah: (1) Setiap 

surat yang di dalamnya mengandung 

“sajdah”. (2) Setiap surat yang 

mengandung lafal “kalla”, lafal ini hanya 

terdapat dalam separuh terakhir dari 

Qur’an. Dan disebutkan dalam tiga puluh 

tiga kali dan lima belas surat. (3) Setiap 

surat yang mengandung seruan ya-

ayyuhan naasu dan tidak mengandung ya-

ayyuhalladzina amanu, terkecuali surat al-

hajj yang akhirnya terdapat ya-

ayyuhalladzina amanu irka’u wasjudu (QS 
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al-hajj: 77). Namun demikian sebagian 

besar ulama berpendapat bahwa ayat 

tersebut adalah ayat makky. (4) Setiap 

surat yang mengandung kisah para Nabi 

dan umat terdahulu kecuali surat al-

baqarah. (5) Setiap surat yang 

mengandung kisah adam dan iblis, kecuali 

surat al-baqarah. (6) Setiap surat yang 

dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah, 

seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim 

dan lain-lain. Terkecuali surat al-baqarah 

dan ali imran, sedangkan surat ar-rad 

masih diperselisihkan. 

Sedang dari segi ciri tema dan gaya 

bahasa atau bisa juga disebut sebagai 

keistimewaan ayat makkiyah dapat 

diringkas sebagai berikut: (1) Ajakan 

kepada tauhid dan beribadah hanya kepada 

Allah, pembuktian mengenai risalah, 

kebangkitan dan hari pembalasan, hari 

kiamat dan kengeriannya, neraka dan 

siksaannya, surga dan nikmatnya, 

argumentasi terhadap orang musyrik 

dengan menggunakan bukti-bukti rasional 

dan ayat-ayat kauniah. (2) Penetapan 

dasar-dasar ibadah dan mu’amalah 

(pidana), etika, keutamaan-keutamaan 

umum. Diwajibkannya shalat lima waktu, 

juga diharamkan memakan harta anak 

yatim secara zalim, sebagaimana sifat 

takabur dan sifat angkuh juga dilarang, dan 

tradisi buruk lainnya. (3) Menyebutkan 

kisah Nabi dan umat-umat terdahulu 

sebagai pelajaran bagi mereka sehingga 

mengetahui nasib orang-orang yang 

mendustakan agama sebelum mereka; dan 

sebagai hiburan bagi Rasulullah sehingga 

ia tabah dalam menghadapi gangguan 

mereka. (4)Suku katanya pendek-pendek 

disertai dengan kata-kata yang 

mengesankan, pernyataannya singkat, 

ditelinga terasa menembus dan terdengar 

sangat keras, menggetarkan hati, dan 

maknanya pun meyakinkan.  

C. Karakteristik Ayat Madaniyah 

Diantara ciri khusus dari surat-surat 

madaniyah ialah: (1) Setiap surat yang 

berisi kewajiban atau had (sanksi). (2) 

Setiap surat yang di dalamnya disebutkan 

tentang orang-orang munafik, terkecuali 

surat al-ankabut yang diturunkan di 

Makkah adalah termasuk surat makkiyah. 

(3) Setiap surat yang di dalamnya terdapat 

dialog antara ahli kitab6, seperti dapat kita 

dapati dalam surat al-baqarah, an-nisa, ali 

imran, at-taubah dan lain-lain. 

Adapun keistimewaan yang 

terdapat pada surat madaniyah antara lain 

adalah sebagai berikut: (1) Al -Qur’an 

berbicara kepada masyarakat Islam 

Madinah, pada umumnya berisi tentang 

penetapan hukum-hukum, yang meliputi 

penjelasan tentang ibadah, mu’amalah, 

had, kekeluargaan, warisan, jihad, 

hubungan sosial, hubungan internasional 

baik diwaktu damai maupun perang, dan 

lain lain. (2) Seruan terhadap ahli kitab 

dari kalangan yahudi dan nasrani, dan 
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ajakan kepada mereka untuk masuk Islam, 

penjelasan mengenai penyimpangan 

mereka terhadap kitab-kitab Allah, 

permusuhan mereka terhadap kebenaran 

dan perselisihan mereka setelah ilmu 

datang kepada mereka karena rasa dengki 

diantara sesama mereka. (3) Di dalam 

masyarakat Madinah tumbuh sekelompok 

orang-orang munafik, lalu Al-Qur’an 

membicarakan sifat mereka dan menguak 

rahasia mereka. Al-Qur’an menjelaskan 

bahaya mereka terhadap Islam dan kaum 

muslimin, serta membeberkan media-

media, tipuan-tipuan, serta strategi mereka 

untuk memperdaya kuam muslim. Di 

Makkah tidak terdapat kaum munafik, 

karena saat itu umat Islam sedikit, lemah, 

sementara orang-orang kafir secara terang-

terangan memerangi mereka. (4) Pada 

umumnya ayat-ayat dan surat-suratnya 

panjang dan untuk menggambarkan 

luasnya akidah dan hukum-hukum Islam. 

Orang-orang Madinah adalah orang-orang 

Islam yang menerima dan mendengarkan 

al Qur’an. 

D. Manfaat Mengetahui Ayat Makky 

Madany 

1. Mengetahui bahwa sastra Al-

Qur’an berada pada puncak keindahan 

sastra, yaitu ketika setiap kaum diajak 

berdialog yang sesuai dengan keadaan 

obyek yang didakwahi; dari ketegasan, 

kelugasan, kelunakan dan kemudahan. 

2. Mengetahui hikmah diturunkannya 

Al Qur’an secara berangsur-angsur, yaitu 

prioritas kondisi obyek yang didakwahi 

serta kesiapan mereka dalam menerima 

dan mentaatinya. 

3. Sebagai pendidikan dan pengajaran 

bagi para muballigh serta pengarahan 

mereka untuk mengikuti kandungan dan 

konteks Al-Qur’an dalam berdakwah, 

yaitu dengan mendahulukan yang 

terpenting di antara yang penting serta 

menggunakan ketegasan dan kelunakan 

pada tempatnya masing-masing. 

4. Membedakan antara nasikh dan 

mansukh ketika terdapat dua buah ayat 

makkiyah dan madaniyah, maka 

lengkaplah syarat-syarat nasakh karena 

ayat madaniyah adalah sebagai nasikh 

(penghapus) ayat makkiyah disebabkan 

ayat madaniyah turun setelah ayat 

makkiyah. 

5. Untuk dijadikan alat bantu dalam 

menfsirkan Al-Qur’an. 

6. Mengetahui sejarah hidup Nabi 

melalui ayat-ayat Al-Qur’an. 

E. Cara Menentukan Makki Dan Madani 

Untuk mengetahui dan menentukan 

makki dan madani para ulama bersandar 

pada dua cara utama. Manhaj sima`i naqli 

(metode pendengaran seperti apa adanya) 

dan manhaj qiyasi ijtihadi 

(menganalogikan dan ijtihad). 

1. Cara sima'i naqli: Didasarkan pada 

riwayat sahih dari para sahabat yang hidup 
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pada saat dan menyaksikan turunnya 

wahyu atau dari para tabi`in yang 

menerima dan mendengar dari para 

sahabat bagaimana, dimana dan peristiwa 

apa yang berkaitan dengan turunnya 

wahyu itu. Sebagian besar penentuan 

makki dan madani itu didasarkan pada 

cara pertama ini. Dan contoh-contoh tadi 

adalah yang paling sesuai. Penjelasan 

tentang penentuan tersebut telah 

memenuhi kitab-kitab tafsir bil ma`tsur, 

kitab asbabun nuzul dan pembahasan-

pembahasan mengenai ilmu-ilmu Al 

Qur`an. 

2. Cara qiyasi ijtihadi: Didasarkan 

pada ciri-ciri makki dan madani. Apabila 

dalam surat makki terdapat suatu ayat 

yang mengandung ayat madani atau 

mengandung peristiwa madani, maka 

dikatakan bahwa ayat itu madani dan 

sebaliknya. Bila dalam satu surat terdapat 

ciri-ciri makki, maka surat itu dinamakan 

surat makki. Juga sebaliknya. Inilah yang 

disebut qiyas ijtihadi. 

F. Pembagian Surat-Surat Ke Dalam 

Makky Dan Madany 

Berikut ini adalah nama-nama surat 

dalam Al Qur-an dan pembagiannya ke 

dalam kategori Makkiyah dan Madaniyah, 

sesuai dengan pendapat jumhur (mayoritas 

ulama): Surat-Surat Makkiyah Dan 

Madaniah Yang Disepakati Ada 20 Surat: 

(1) Al -Baqarah,  (2) Ali 'Imran, (3) An-

Nisa', (4) Al -Ma'idah, (5) Al -Anfal, (6) At-

Taubah, (7) An-Nur, (8) Al –Ahzab, (9) 

Muhammad, (10) Al -Fath, (11) Al - Hujrat, 

(12) Al -Hadid, (13) Al -Mujadilah, (14) Al -

Hashr, (15) Al -Mumtahinah, (16) Al -

Jumuah, (17) Al -Munafiqun, (18) Al -

Talaq, (19) At-Tahrim, dan (20) An-Nasr. 

Ada Perbedaan Pendapat Pada 12 

Surat: (1) Al -Fatihah, (2) Al -Rad, (3) Al -

Rahman, (4) Al -Saff, (5) Al -Tagabun, (6) 

Al -Mutaffifin, (7) Al -Qadar, (8) Al -

Bayyinah, (9) Al -Zalzalah, (10) Al -Ikhlas, 

(11) Al -Falaq, (12) Al -Nas. 

Nama-Nama Surat Makkiyah 

Berdasarkan Urutan Turunnya: (1) Al'alaq, 

(2) Al -Qalam, (3) Al -Muzammil, (4) Al -

Muddatstsir, (5) Al -Fatihah, (6) Al -Masab 

(Al-Lahab), (7) At-Takwir, (8) Al -A'la, (9) 

Al -Lail, (10) Al -Fajr, (11) Adh-Dhuha,  

(12) Al -Insyirah, (13) Al -'Ashr, (14) Al -

Aadiyat, (15) Al -Kautsar, (16) At-

Takatsur, (17) Al -Ma'un, (18) Al -Kafirun, 

(19) Al -Fiil, (20) Al -Falaq, (21) An-Nas, 

(22) Al -Ikhlas, (23) An-Najm, (24) 'Abasa, 

(25) Al -Qadar, (26) Asy-Syamsu, (27) Al -

Buruj, (28) At-Tin, (29) Al -Quraisy, (30) 

Al -Qariah, (31) Al -Qiyamah, (32) Al -

Humazah, (33) Al -Mursalah, (34) Qaf, 

(35) Al -Balad, (36) Ath-Thariq, (37). Al -

Qamar, (38) Shad, (39) Al -A'raf, (40) Al -

Jin, (41) Yaasin, (42) Al -Furqan, (43) 

Fathir, (44) Maryam, (45) Thaha (46) Al -

Waqi'ah, (47) Asy-Syura, (48) An-Naml, 

(49) Al -Qashash, (50) Al -Isra, (51) Yunus, 

(52) Hud (53) Yusuf, (54) Al -Hijr, (55) 
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Al-An'am (56) Ash-Shaffat, (57) Lukman, 

(58) Saba', (59) Az-Zumar, (60) Ghafir, 

(61) Fushshilat, (62) Asy-Syura, (63) Az-

Zukhruf, (64) Ad-Dukhan, (65) Al -

Jatsiyah, (66) Al -Ahqqaf, (67) Adz-

Dzariyah, (68) Al-Ghasyiyah, (69) Al -

Kahf, (70) An-Nahl, (71) Nuh, (72) 

Ibrahim, (73) Al -Anbiya, (74) Al -

Mu'minun, (75) As-Sajdah, (76) Ath-Thur, 

(77) Al -Mulk, (78) Al -Haqqah, (79) Al -

Ma'arij, (80) An-Naba', (81) An-Nazi'at 

(82) Al -Infithar, (83) Al -Insyiqaq, (84) Ar-

Rum, (85) Al -Ankabut, (86) Al -

Muthaffifin, (87) Al -Zalzalah, (88) Ar-

Rad, (89) Ar-Rahman, (90) Al -Insan, (91) 

Al -Bayyinah. 

Nama-Nama Surat Madaniyah 

Berdasarkan Urutan Turunnya: (1) Al -

Baqarah, (2) Al -Anfal, (3) Ali 'Imran, (4) 

Al -Ahzab, (5) Al -Mumtahanah, (6) An-

Nisa' (7) Al -Hadid, (8) Al -Qital, (9) Ath-

Thalaq, (10) Al -Hasyir, (11) An-Nur, (12) 

Al -Hajj, (13) Al -Munafiqun, (14) Al -

Mujadalah, (15) Al -Hujurat, (16) At-

Tahrim, (17) At-Taghabun, (18) Ash-Shaf, 

(19) Al -Jum'at, (20) Al -Fath, (21) Al -

Ma'idah, (22) At-Taubah, (23) An-Nash 

 

SIMPULAN  

Dari uraian makalah ini maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) 

Dalam memaknai makkiyah dan 

madaniyah terjadi perbedaan pendapat di 

kalangan para ulama hal ini terjadi karena 

adanya perbedaan dalam memberikan 

penafsiran atas ayat-ayat Al-Qur’an. (2) 

Meskipun terjadi perbedaan dalam 

memberi makna makkiyah dan madaniyah 

akan tetapi para ulama mampu 

memberikan kekhususan-kekhususan yang 

menjadi ciri ayat makkiyah dan madaniyah 

untuk membedakan keduanya. (3) Diantara 

ciri yang paling tampak dari ayat 

makkiyah adalah ayat-ayatnya banyak 

berisi tentang ajakan kepada tauhid dan 

beribadah hanya kepada Allah, 

pembuktian mengenai risalah, kebangkitan 

dan hari pembalasan, hari kiamat dan 

keadaannya yang menakutkan, neraka dan 

siksaannya, surga dan nikmatnya, 

argumentasi terhadap orang musyrik 

dengan menggunakan bukti-bukti rasional 

dan ayatayat kauniah, disamping itu ayat 

dan suratnya pendek-pendek. (4) Berbeda 

dengan ayat makkiyah, ciri yang paling 

tampak dari ayat madaniyah ialah mulai 

ditetapkannya ketentuan dan hukum-

hukum Islam karena pada saat itu 

bangunan Islam telah kokoh sehingga 

umat Islam akan lebih mudah menerima 

apa yang datang dari Islam, dan ayat serta 

suratnya lebih panjang disbanding dengan 

ayat makkiyah. 
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Abstract. Rabies is a very dangerous zoonotic disease that can cause death in animals and 
humans infected with the rabies virus in animal saliva. Animals such as dogs, cats and monkeys 
that suffer from rabies. This study aims to determine the relationship of knowledge, attitudes, and 
practices with efforts to prevent the incidence of rabies. The quantitative research method is cross 
sectional design with a population of 24,038 people. The method of sampling is using simple 
random sampling of 194 respondents. The results showed that there was a significant relationship 
of knowledge (p value 0.018 <α (0.005), there was a significant relationship of attitude (p value 
0.009 <α (0.05), there was a significant relationship of practice (p value 0.006 <α (0.05) with 
efforts prevention of rabies events The conclusion of this study is that knowledge, attitudes, and 
practices have a significant relationship with efforts to prevent rabies so that education or health 
promotion is carried out continuously so that people are willing and able to take vaccines to 
prevent rabies transmission caused by rhabdovirus. 
 
Key Words: Behavior, Prevention and Rabies 
 
Abstrak. Rabies merupakan penyakit zoonosis yang sangat berbahaya dapat mengakibatkan 
kematian pada hewan dan manusia yang terinfeksi virus rabies dalam air liur hewan. Hewan 
seperti anjing, kucing, dan kera yang menderita rabies. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan pengetahuan, sikap, dan praktik dengan upaya pencegahan kejadian rabies. Metode 
penelitian kuantitatif rancangan cross sectional dengan populasi sebanyak 24.038 jiwa metode 
penarikan sampel menggunakan simpel random sampling sebanyak 194 responden. Hasil 
penelitian menunjukkan ada hubungan signifikan pengetahuan (p value 0,018 < α (0,005), ada 
hubungan signifikan sikap (p value 0,009 < α (0,05), ada hubungan signifikan praktik (p value 
0,006 < α (0,05) dengan upaya pencegahan kejadian rabies. Kesimpulan penelitian ini adalah 
pengetahuan, sikap, dan praktik memiliki hubungan signifikan dengan upaya pencegahan 
penyakit rabies sehingga pendidikan atau promosi kesehatan dilakukan secara terus-menerus 
sehingga masyarakat mau dan mampu mengikuti vaksinasi pencegah penularan rabies yang 
disebabkan oleh rhabdovirus. 
 
Kata Kunci: Perilaku, Pencegahan dan Rabies 
 
Pendahuluan 

Rabies merupakan penyakit zoonosis 
yang sangat berbahaya dapat mengakibatkan 
kematian pada hewan dan manusia yang 
terinfeksi virus rabies dalam air liur hewan. 
Hewan seperti anjing, kucing, dan kera yang 
menderita rabies akan menjadi ganas dan 

biasanya cenderung menyerang atau 
menggigit manusia(1). Penyakit rabies sangat 
diwaspadai karena memiliki Case Fatality 
Rate (CFR) atau angka kematian mencapai 
100%. Hal ini disebabkan oleh Rhabdovirus 
atau virus rabies. Rhabdovirus menyerang 
susunan syarat pusat dan mengakibatkan 
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kelumpuhan otok yang berakhir pada 
kematian. Virus rabies di dalam air liur 
binatang, dapat masuk dalam tubuh manusia 
lewat luka gigitan(2). Pengendalian penyakit 
rabies umumnya dilakukan dengan vaksinasi 
dan eliminasi anjing liar, di samping 
program sosialisasi, dan pengawasan lalu 
lintas hewan penular rabies (HPR). Namun, 
pemberantasan rabies tidak hanya tergantung 
pada masalah anjing, tetapi jug menyangkut 
masalah manusia. Pada dasarnya 
keberhasilan pengendalian dan 
pemberantasan rabies bergantung kepada 
tingkat pemahaman masyarakat tentang 
penyakit rabies(3). 

Rabies merupakan penyakit mematikan 
baik pada manusia maupun hewan yang 
disebabkan oleh infeksi virus (golongan 
Rhabdovirus) yang ditulsarkan melalui 
gigitan hewan seperti anjing, kucing, 
kelelawar, kera, musang, dan serigala yang 
di dalam tubuhnya mengandung virus(2). 
Rabies telah menjadi perhatian utama di 
sektor kesehatan masyarakat saat ini. Secara 
global, penyakit rabies telah tersebar luas di 
negara-negara berkembang seperti di 
Amerika Selatan dan Tengah, Afrika dan 
Asia. Data dari World Health Organization 
(WHO) tahun 2013, diperkirakan 55.000 
kematian di dunia disebabkan oleh penyakit 
rabies. Kasus kematian akibat penyakit 
rabies yaitu 50.000 kematian per tahun 
untuk Asia, 20.000 – 30.000 kematian per 
tahun untuk India, China rata-rata 2.500 
kematian per tahun, Vietnam 9.000 kematian 
per tahun, Filipina 200 – 300 kematian per 
tahun dan Indonesia selama 4 tahun terakhir 
rata-rata sebanyak 143 kematian per tahun(4).  

Penyakit rabies merupakan salah satu 
penyakit yang menjadi prioritas secara 
nasional. Jumlah kasus gigitan Hewan 
Penular Rabies (HPR) secara nasional masih 
cukup tinggi setiap tahunnya. Provinsi Bali 
dengan 37.066 kasus gigitan dan 1 kematian, 
Riau dengan jumlah kasus gigitan sebanyak 
5.106 dan 12 kematian, Nusa Tenggara 

Timur dengan 5.067 kasus gigitan dan 6 
kematian, Sumatera Utara 3.468 kasus 
gigitan dan 5 kematian, Sumatera Barat 
3.037 kasus gigitan dan 8 kematian. 
Sulawesi Utara dengan 2.795 kasus gigitan 
dan 30 kematian(2). 

Data Dinas Kesehatan Provinsi 
Kalimantan Barat tahun 2016 melaporkan 
bahwa Kalimantan Barat sempat menjadi 
daerah bebas rabies pada tahun 2006 hingga 
2014, akan tetapi muncul kasus baru pada 
tahun 2015, dan menjadi mengkhawatirkan 
pada tahun 2016. Provinsi Kalimantan Barat 
memiliki kasus yang cukup tinggi di 
Indonesia. Saat ini tercatat 8 Kabupaten 
yang memiliki kasus rabies, yaitu Melawi, 
Ketapang, Kapuas Hulu, Sintang, Landak, 
Bengkayang, Sekadau, dan Kabupaten 
Sanggau. Pada tahun 2016 tercatat jumlah 
gigitan anjing rabies sudah lebih dari 800 
kasus(5).  

Kasus penderita rabies di Kabupaten 
Sintang dengan jumlah keseluruhan 355 
kasus, dan terdiri dari 11 kecamatan. Urutan 
kasus dari yang paling besar yaitu, 
Kecamatan Tempunak dengan 99 kasus dan 
1 kasus meninggal, Kecamatan Sungai 
Tebelian dengan 62 kasus dan 1 kasus 
meninggal. Kecamatan Sepauk dengan 59 
kasus dan 1 kasus meninggal, Kecamatan 
Dedai dengan 46 kasus dan 1 kasus 
meninggal. Kecamatan Sintang dengan 38 
kasus, Kecamatan Kelam Permai dengan 34 
kasus, Kecamatan Kayan Hilir dengan 5 
kasus, Kecamatan Ketungau Hulu dan 
Kecamatan Ketungau Tengah masing-
masing dengan 4 kasus. Kecamatan Binjai 
Hulu dengan 3 kasus, Kecamatan Ketungau 
Hilir dengan 1 kasus(6).  

Kejadian rabies yang tercatat di 
Puskesmas Pandan Kecamatan Sungai 
Tebelian sangat meresahkan masyarakat 
sekitar, Kecamatan Sungai Tebelian dengan 
50 kasus dengan 1 kasus meninggal dunia 
terjadi pada anak berusia 8 tahun yang 
tergigit anjing di bagian kaki. Meninggalnya 
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anak tersebut dikarenakan terlambatnya 
pemberian vaksin anti rabies, sedangkan 12 
kasus yang tercatat berasal dari desa-desa di 
luar wilayah kerja Puskesmas(7). 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan rancangan metode cross 
sectional, yaitu peneliti mempelajari korelasi 
antara faktor-faktor risiko dengan efek, 
dengan cara pendekatan observasional dalam 
pengumpulan data secara sekaligus. Lokasi 
penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas 
Pandan Kecamatan Sungai Tebelian 
Kabupaten Sintang. Jumlah populasi dalam 
penelitian ini sebanyak 24.038 jiwa dengan 
jumlah sampel sebanyak 194 jiwa. Adapun 
teknik pengambilan sampel menggunakan 
simple random sampling, sehingga setiap 
populasi memiliki kesempatan yang sama 
untuk menjadi sampel.  

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua 
variabel yang diduga berhubungan atau 

berkorelasi. Penelitian ini analisis bivariat 
digunakan untuk melihat hubungan antara 
variabel bebas yaitu pelayanan kesehatan, 
dukungan keluarga, dan dukungan 
masyarakat dengan variabel terikat yaitu 
upaya pencegahan kejadian rabies. Analisis 
antara variabel bebas dan terikat disajikan 
dalam bentuk tabel untuk mengetahui 
hubungan antara variabel bebas dan variabel 
terikat dengan menggunakan software 
statistik. 

Hasil perhitungan uji chi square, jika 
nilai p value lebih kecil dari nilai alpha 
(0,05), maka ada hubungan bermakna antara 
variabel pelayanan kesehatan, dukungan 
keluarga, dan dukungan masyarakat dengan 
upaya pencegahan kejadian rabies. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Berdasarkan hasil penelitian dapat 
dikemukakan data sebagai berikut: 

Tabel 1 
Distribusi Upaya Pencegahan Kejadian Rabies 

Responden Frekuensi Persentase 
Divaksin 
Tidak divaksin 

57 
137 

29,4 
70,6 

Total 194 100 
 
Tabel 1 distribusi upaya pencegahan 
kejadian rabies yang tidak vaksin sebanyak 
137 responden (70,6%), sedangkan yang 
divaksin sebanyak 57 responden (29,4%). 

 
Berdasarkan hasil penelitian dapat 
dikemukakan data sebagai berikut: 

 
Tabel 2 

Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Praktik dengan Upaya Pencegahan Penyakit Rabies 
 

Variabel 
Upaya Pencegahan Rabies  OR  

Tidak Vaksin Total 95% P 
value 

n % n % n % CI  
Pengetahuan Kurang 76 64,4 42 35,6 118 100 0,445 0,018 

Baik 61 80,3 15 19,7 76 100 (0,226-0,877) 
Sikap Negatif 76 63,9 43 36,1 119 100 0,406 0,009 

Positif 61 81,3 14 18,7 75 100 (0,203-0,809  
Praktik Tidak 94 65,3 50 34,7 144 100 0,306 0,006 
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Baik 43 86,0 7 14,0 50 100 (0,128-0,730)  
 
Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui 

bahwa pengetahuan yang kurang baik 
dengan upaya pencegahan kejadian rabies 
yang tidak divaksinasi sebanyak 76 
responden (64,4%), sedangkan yang tidak 
divaksinasi dengan pengetahuan baik 
sebanyak 61 responden (80,3%). Hasil uji 
statistik diperoleh p value sebesar 0,018 dari 
kebermaknaan α = 0,05 maka p value < nilai 
α, artinya ada hubungan signifikan antara 
pengetahuan responden dengan upaya 
pencegahan kejadian rabies. Hasil analisis 
diperoleh OR = 0,445 yang artinya 
responden yang tidak divaksin dengan 
pengetahuan kurang berisko 0,445 tidak 
melakukan upaya pencegahan penyakit 
rabies.  

Sikap negatif dengan upaya pencegahan 
kejadian rabies yang tidak divaksinasi 
sebanyak 76 responden (63,9%), sedangkan 
yang tidak divaksinasi dengan sikap positif 
sebanyak 61 responden (81,3%). Hasil uji 
statistik diperoleh p value sebesar 0,009 dari 
kebermaknaan α = 0,05 maka p value < nilai 
α, artinya ada hubungan signifikan antara 
sikap responden dengan upaya pencegahan 
kejadian rabies. Hasil analisis diperoleh OR 
= 0,406 yang artinya responden yang tidak 
divaksin dengan sikap negatif berisko 0,406 
tidak melakukan upaya pencegahan penyakit 
rabies. 

Praktik yang kurang baik dengan upaya 
pencegahan kejadian rabies yang tidak 
divaksinasi sebanyak 94 responden (65,3%), 
sedangkan yang tidak divaksinasi dengan 
praktik baik sebanyak 43 responden (86%). 
Hasil uji statistik diperoleh p value sebesar 
0,006 dari kebermaknaan α = 0,05 maka p 
value < nilai α, artinya ada hubungan 
signifikan antara praktik responden dengan 
upaya pencegahan kejadian rabies. Hasil 
analisis diperoleh OR = 0,306 yang artinya 
responden yang tidak divaksin dengan 
praktik kurang baik berisko 0,306 tidak 

melakukan upaya pencegahan penyakit 
rabies.  
Pembahasan 
Pengetahuan dengan Upaya Pencegahan 
Penyakit Rabies 

Upaya pencegahan penyakit rabies yang 
dilakukan oleh seseorang disebabkan karena 
pengetahuan yang dimiliki berkaitan dengan 
vaksinasi kepada manusia dan eleminasi 
anjing liar yang berpotensi tertular oleh virus 
atau infeksi virus (rhabdovirus) akibat dari 
gigitan air liur dari binatang tersebut. 
Pencegahan akan dilakukan, bilamana 
seseorang memiliki pengetahuan cara 
pencegahannya. Pengetahuan adalah hasil 
penginderaan manusia, atau hasil tahu 
seseorang terhadap objek melalui indra yang 
dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan 
sebagainya). Pada saat penginderaan akan 
menghasilkan pengetahuan tersebut sangat 
dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan 
persepsi tentang objek(8). Cara bekerja virus 
rhabdovirus dalam tubuh manusia setelah 
memasuki tubuh manusia, virus rabies 
bergerak dari lapisan jaringan paling dalam 
di bawah kulit manusia (yang disebut 
dengan jaringan subkutan), atau dari otot, 
menuju jaringan syaraf perifer (yaitu 
jaringan persyarafan tubuh yang ada di luar 
otak atau syaraf tulang belakang). Virus 
bergerak di sepanjangan jaringan syaraf 
menuju saraf tulang belakang dan otak 
dengan kecepatan kira-kira 12 – 24 mm per 
hari. Orang yang terinfeksi menunjukkan 
perubahan perilaku dan tanda-tanda klinis 
pada saat virus mencapai otak. Masa 
inkubasi bervariasi dari beberapa hari hingga 
beberapa bulan, dan bisa hingga 1 tahun(9).  

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh 
p value sebesar 0,018 dari kebermaknaan α 
= 0,05 maka p value < nilai α, artinya ada 
hubungan signifikan antara pengetahuan 
responden dengan upaya pencegahan 
kejadian rabies. Hasil analisis diperoleh OR 
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= 0,445 yang artinya responden yang tidak 
divaksin dengan pengetahuan kurang berisko 
0,445 tidak melakukan upaya pencegahan 
penyakit rabies. Pengetahuan seseorang 
yang mengetahui cara melakukan 
pencegahan dan risiko terhadap penyakit 
rabies yang dapat menimbulkan kematian 
akan mendorong seseorang untuk melakukan 
pencegahan, karena itu pengetahuan 
memiliki pengaruh yang berarti bagi 
seseorang untuk melakukan tindakan. 

Pengetahuan merupakan hasil dari 
keingintahuan manusia dengan sesuatu 
subjek yang ingin diketahuinya. Manusia 
pada hakekatnya, manusia memahami secara 
secara sederhana apa itu pengetahuan namun 
yang menjadi masalahnya tidak semua 
manusia dapat mendefinisikan dengan baik 
pengetahuan itu ilmu pengetahuan(10). 
Perilaku yang didasari oleh pengetahuan 
akan lebih langgeng dari pada perilaku yang 
tidak disadari oleh pengetahuan. Penelitian 
yang dilakukan oleh Purnawan dan 
Kardiwinata di Ubud Bali melaporkan 
bahwa pengetahuan sebagai faktor yang 
paling berhubungan dengan perilaku 
pencegahan rabies(4).  

Pengetahuan diperoleh dari pengalaman 
sehari-hari yang dirasakan oleh seseorang 
atau orang lain yang memiliki penilaian 
yang sama, misalnya kalau mengantuk 
dihilangkan dengan tidur dan rasa lapar 
dapat diliharangkan dengan makan, serta 
rasa haus dapat dihilangkan dengan minum. 
Upaya pencegahan rabies dengan 
menghindari terjadinya gigitan pada 
binatang yang berpotensi tertular 
rhabdovirus melalui air liur anjing, kucing, 
kera (monyet) dengan melakukan vaksinasi 
pada manusia dan eliminasi pada hewan 
tersebut yang dekat dengan lingkungan 
kehidupan manusia. Berdasarkan 
pengalaman masa lalu kemudian manusia 
menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang 
ditemui dan kemungkinan yang akan terjadi, 
menurut Harold H. Titus(11) mengemukakan 

ciri khusus pengetahuan: (1) Pengetahuan 
cenderung menjadi biasa dan tetap, bersifat 
peniruan serta merupakan warisan dari masa 
lalu; (2) Pengetahuan sering memiliki arti 
berganda dan ambigous; dan (3) 
Pengetahuan merupakan kebenaran dan 
kepercayaan yang tidak teruji, atau tidak 
pernah diuji kebenarannya. 
 
Sikap dengan Upaya Pencegahan 
Penyakit Rabies 

Sikap tidak selalu sejalan dan tidak 
selalu mengungkapkan perilaku. Menurut 
Azwar(12) sikap adalah suatu bentuk evaluasi 
atau reaksi perasaan, sikap seseorang 
terhadap suatu objek adalah perasaan 
mendukung atau memihak (favorable) 
maupun perasaan tidak mendukung atau 
tidak memihak (unfavorable) pada objek 
tersebut. Sikap melibatkan bebepa 
pengetahuan tentang sesuatu. Namun aspek 
yang esensial dalam sikap adalah adanya 
perasaan atau emosi cenderung terhadap 
perbuatan yang berhubungan dengan 
pengetahuan. Sikap melibat pengetahuan 
tentang sesuatu termasuk situasi(13). 
Seseorang yang mengetahui cara melakukan 
pencegahan terhadap penyakit rabies akan 
memiliki kecenderungan untuk bersikap 
positif terhadap upaya pencegahan yang 
dilakukan untuk menghindari terjadinya 
penyakit rabies yang dapat membawa 
kematian. 

Sikap yang positif maka tidak akan 
terjadi perubahan perilaku pada subjek 
penelitian, yang dilakukan oleh Timmerman 
menunjukkan bahwa sikap merupakan 
variabel paling dominan dengan tindakan 
pemilik anjing dalam pencegahan penyakit 
rabies di Kelurahan Kayawu Kota 
Tumohon(4). Sikap merupakan cikal bakal 
dari perilaku, karena akan melakukan sesuai 
dengan yang diketahui oleh pelakunya, 
termasuk sikap melakukan pencegahan 
terhadap penyakit rabies. 
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Sikap yang ditunjukkan dalam upaya 
pencegahan penyakit rabies berdasarkan 
hasil uji statistik diperoleh p value sebesar 
0,009 dari kebermaknaan α = 0,05 maka p 
value < nilai α, artinya ada hubungan 
signifikan antara sikap responden dengan 
upaya pencegahan kejadian rabies. Hasil 
analisis diperoleh OR = 0,406 yang artinya 
responden yang tidak divaksin dengan sikap 
negatif berisko 0,406 tidak melakukan upaya 
pencegahan penyakit rabies. Sikap sesorang 
terhadap upaya pencegahan penyakit rabies 
karena dipengaruhi oleh dua hal, yaitu 
pengalaman dan pengetahuannya tentang 
akibat yang ditimbulkan oleh penyakit rabies 
berisiko terjadinya kematian. Sikap ini 
sebagaimana yang diungkapkan oleh 
Sumarwan(14) sikap mempunyai tiga unsur 
yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (emosi, 
perasaan) dan konatif (tindakan) yang 
mendasari seseorang untuk melakukan 
upaya pencegahan. Sikap untuk melakukan 
pencegahan penyakit rabies berdasarkan 
pada siap dan bersedia untuk melakukan 
tindakan tersebut, sebagaimana pendapat 
yang diungkapkan oleh Newcomb(8) 
menyatakan bahwa sikap adalah merupakan 
kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, 
dan bukan merupakan pelaksanaan motif 
tertentu, karena itu sikap belum merupakan 
tindakan (reaksi terbuka) atau aktivitas, akan 
tetapi merupakan predisposisi perilaku 
(tindakan), atau reaksi tertutup.  

 
Praktik dengan Upaya Pencegahan 
Penyakit Rabies 

Praktik atau tindakan yang dilakukan 
oleh seseorang atau individu untuk 
melakukan pencegahan penyakit rabies 
berdasarkan sesuatu yang diketahuinya atau 
karena sudah tertanam di dalam benaknya 
untuk melakukan sesuatu sesuai dengan 
kepercayaan yang dianggapnya suatu 
kebenaran. Menurut Lefcourt(15) 
pengendalian perilaku kesehatan pada 
individu tidak terlepas dari informasi yang 

dimilikinya. Individu yang memiliki pusat 
kendali internal cenderung akan lebih 
sensitif dan siap untuk mempelajari keadaan 
disekitar mereka.   

Hasil penelitian yang dilakukan melalui 
hasil uji statistik diperoleh p value sebesar 
0,006 dari kebermaknaan α = 0,05 maka p 
value < nilai α, artinya ada hubungan 
signifikan antara praktik responden dengan 
upaya pencegahan kejadian rabies. Hasil 
analisis diperoleh OR = 0,306 yang artinya 
responden yang tidak divaksin dengan 
praktik kurang baik berisko 0,306 tidak 
melakukan upaya pencegahan penyakit 
rabies. Praktik atau tindakan merupakan 
tindakan nyata yang sudah dilakukan oleh 
seseorang untuk melakukan upaya 
pencegahan rabies dengan melakukan 
vaksinasi dirinya dan keluarganya, serta 
melakukan eliminasi terhadap binatang yang 
dapat menularkan penyakit rabies.  

Sebagian besar masyarakat memiliki 
anjing di setiap rumahnya terutama yang 
berada di daerah pedesaan. Anjing 
merupakan bagian dari kehidupan 
masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
Pandan yang digunakan sebagai binatang 
kesayangan, maupun digunakan sebagai 
hewan penjaga rumah. Anjing yang sudah 
diberikan vaksin anti rabies dengan benar 
dan efikasi dari vaksin yang diberikan telah 
dikonfirmasi melalui bukti laboratorium, 
jika tidak demikian maka korban gigitan 
harus diberikan Profilaksis Pasca Pajanan 
((PEP) yang tepat(9).  

Upaya pencegahan penyakit rabies 
melalui praktik atau tindakan yang dapat 
dibedakan menjadi 3 tingkatan menurut 
kualitasnya, yaitu (1) praktik terpimpin, 
yaitu seseorang melakukan sesuatu tetapi 
masih tergantung pada tuntutan atau 
menggunakan panduan, (2) praktik secara 
mekanisme dimana seseorang telah 
melakukan atau mempraktikkan sesuatu hal 
secara otomatis, dan (3) adopsi adalah suatu 
tindakan atau praktik yang sudah 
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berkembang sudah dilakukan modifikasi 
atau tindakan berperilaku yang berkualitas(8).  

Masyarakat pedesaan cenderung 
menggunakan anjing sebagai bagian dari 
kehidupan masyarakat sehari-hari, karena itu 
tidak jarang hampir sebagian rumah 
memiliki minimal 1 anjing. Anjing adalah 
penyebab dari 96% kasus rabies pada 
manusia di Asia Tenggara, namun ada juga 
laporan rabies pada manusia yang 
diakibatkan oleh gigitan kucing, musang, 
jackal, rubah, serigala dan hewan karnivora 
lainnya(9). Prevalensi penyakit rabies di 
wilayah kerja Puskesmas Pandan hampir 
semuanya disebabkan oleh anjing, karena itu 
upaya pencegahan dapat dilakukan melalui 
tindakan yang langsung berdampak bagi 
pencegahan penyakit rabies. 

Upaya pencegahan penyakit rabies 
dimulai dari individu, keluarga, dan 
masyarakat memiliki tanggung jawab yang 
sama untuk melakukan pencegahan. 
Tindakan atau praktik sehubungan dengan 
pencegahan penyakit menular dan tidak 
menular dan praktik tentang mengatasi atau 
menangani sementara penyakit yang 
diderita(16).  Keberhasilan kegiatan 
pencegahan penyakit rabies dimulai dari 
lingkungan yang paling dekat dengan setiap 
individu adalah keluarga. 
Kesimpulan 
Pengetahuan (0,018), sikap (0,009), dan 
praktik atau tindakan (0,006) berhubungan 
dengan upaya pencegahan penyakit rabies di 
wilayah kerja Puskesmas Pandan. 
Puskesmas Pandan, Dinas Kesehatan, dan 
Dinas Peternakan Kabupaten Sintang 
diharapkan melakukan promosi kesehatan 
dilakukan secara terus-menerus sehingga 
masyarakat mau dan mampu mengikuti 
vaksinasi pencegah penularan rabies yang 
disebabkan oleh rhabdovirus melalui 
pendidikan kesehatan dan memberdayakan 
masyarakat khususnya melakukan vaksinasi 
setiap anggota keluarganya dan eliminasi 

terhadap binatang peliharaannya terutama 
anjing yang dipelihara maupun yang bebas.  
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Abstract. The current flow of globalization is inevitable and is now said to be the era of the 
Industrial Revolution 4.0. This has a great influence on the world of education, and one of them is 
the design of learning systems. This article aims to explain the importance of designing learning 
systems with a blended learning approach. The importance of learning system design is done 
because learning is the core of education, when improving the quality of education, the quality of 
learning must also be improved. The learning system design will be one of the efforts in 
improving the quality of learning. Today's reality, the learning process that is loved is technology-
based learning using the internet; because it will make the learning system more flexible, it can be 
done anywhere and anytime (online learning). However, for the time being, the territory of 
Indonesia cannot yet be fully carried out, due to the limited means and human resources it has. 
Face-to-face meetings are maintained in combination with online learning. This is called blended 
learning, so that the potential of students can be developed. In order for blended learning to be 
implemented properly, a learning system design that can be supported by 0nline learning media is 
needed. This learning system consists of many parts that are interconnected with one another. 
When one component does not run according to its role then the purpose of the system will also be 
disrupted. This learning component is complementary in achieving the learning system design 
goals that is creating a conducive learning atmosphere so that learners can optimally develop their 
potential. It is expected that the design of learning systems with blended learning will be able to 
design a learning that also considers the learning component, and is not only focused on one 
component. 
 
Keywords: learning system design, blended learning 
 
Abstrak. Laju arus globalisasi tidak bisa dihindari dan saat ini dikatakan sebagai era Revolusi  
Industri  4.0.  Hal  ini  mempunyai pengaruh  yang  besar  terhadap  dunia pendidikan, dan 
salah satunya adalah desain sistem pembelajaran. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan 
pentingnya   mendesain sistem pembelajaran dengan pendekatan blended learning. Pentingnya 
desain sistem pembelajaran dilakukan karena pembelajaran merupakan inti pendidikan, ketika 
memperbaiki kualitas pendidikan, maka  kualitas  pembelajaran  juga  harus  ditingkatkan.  
Desain  sistem pembelajaran akan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran. Kenyataan saat  ini, proses pembelajaran yang digandrungi adalah 
pembelajaran berbasis teknologi dengan menggunakan internet; karena akan menjadikan sistem 
pembelajaran yang lebih fleksibel, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja (online 
learning). Namun, untuk wilayah Indonesia saat ini belum dapat dilakukan sepenuhnya, karena 
keterbatasan sarana dan sumber daya manusia yang dimiliki. Pertemuan tatap muka tetap 
dipertahankan yang dikombinasikan dengan online learning. Inilah yang disebut dengan 
blended learning, sehingga potensi peserta didik dapat dikembangkan. Agar blended learning 
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dapat diimplementasikan dengan baik, maka dibutuhkan desain sistem pembelajaran yang dapat 
didukung oleh media 0nline learning. Sistem pembelajaran ini terdiri dari banyak bagian  yang 
saling berhubungan satu dengan  yang lainnya.  Ketika satu komponen tidak berjalan sesuai 
perannya maka tujuan dari sistem juga akan terganggu. Komponen pembelajaran inilah yang 
saling melengkapi dalam mencapai tujuan desain sistem pembelajaran yaitu menciptakan 
suasana belajar yang kondusif agar peserta didik secara optimal dapat mengembangkan potensi 
diri. Diharapkan desain sistem pembelajaran dengan blended learning akan dapat mendesain 
sebuah pembelajaran yang juga mempertimbangkan komponen pembelajar, dan tidak hanya 
terfokus pada salah satu komponen. 
 
Kata kunci:  desain sistem pembelajaran, blended learning 
 
 
PENDAHULUAN  
 

Perkembangan dunia pendidikan 

cenderung selalu beriringan dengan 

perkembangan teknologi, termasuk 

revolusi industri 4.0 yang sedang hangat 

dibicarakan saat ini. Sinkronisasi lembaga 

pendidikan dengan teknologi telah 

menempatkan skala prioritas pada 

manajemen sekolah untuk meningkatkan 

kualitas input, proses dan output dengan 

menggunakan sarana dan prasarana yang 

berdemensi teknologi terkini. 

Dalam kebijakan pemerintah juga 

tergambar dalam website 

kemenperin.go.id, bahwa saat ini 

pemerintah sedang melaksanakan peta 

jalan Making Indonesia 4.0. salah satu 

targetnya yaitu menjadikan indonesia 

masuk dalam 10 besar negara yang 

memiliki perekonomian terkuat di dunia 

pada tahun 2030, dengan cara 

meningkatkan kualitas   Sumber   Daya   

Manusia   melalui   kurikulum   pendidikan   

yang   lebih menekankan pada STEAM 

(Science, Technology, Engineering, the 

Arts, and Mathematices). 

Dilansir dari The Guardian Tahun 

2016, Indonesia menempati urutan ke-57 

dari total 65 negara dalam peringkat 

kualitas penguasaan sains, matematika dan 

kualitas membaca. Sebelumnya pada tahun 

2014, laporan UNESCO dalam Education 

For All Globar Monitoring Report (EFA-

GMR), Indeks Pembangunan Nasional atau 

The Education For Development Indeks 

(EDI), Indonesia berada pada peringkat 57 

dari 115 negara..Adapun pada peringkat 

pendidikan wilayah Asean tahun 2017 

dinyatakan bahwa Indonesia menduduki 

peringkat ke-5, dari 11 Negara Asean, 

yaitu : Indonesia, Singapura, Brunai, 

Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, 

Kamboja, Vietnam, dan Myanmar (Burma) 

serta Timor Leste, dengan rincian : 

(1).   Singapura, dengan skor 0,678 

berdasarkan UNESCO. 
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(2).   Brunei Darussalam, dengan skor 0,672 

berdasarkan EDI.  

(3).   Malaysia, dengan skor 0,671 

berdasarkan UNDP. 

(4).   Thailand, dengan anggaran 7,6% 

(Paling tinggi di ASEAN) Thailand 

memiliki skor dari EDI 0,608 

(5).  Indonesia,   dengan   skor   0,603   

berdasarkan   UNESCO.   44%   

Penduduk menuntaskan pendidikan 

menengah. 11% Murid gagal 

menuntaskan pendidikan alias keluar 

dari sekolah.(1) 

Dari data di atas menunjukkan bahwa 

secara kualitas pendidikan di Indonesia 

masih tergolong rendah. Indikator lain  

yang menunjukkan hal  yang sama  adalah 

jumlah warga negara yang belum tersentuh 

oleh pendidikan dan masih banyaknya 

jumlah pengangguran. 

Berangkat  dari  semangat  yang  

dihasilkan  oleh  Undang-Undang Sisdiknas 

Nomor: 20 Tahun 2003 dan kebijakan-

kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan  Nasional  lainnya,  maka  ada  

beberapa  hal  yang  telah  dan  sedang 

dilakukan oleh Pemerintah, antara lain: (a) 

pemerataan dan perluasan ruang lingkup 

pendidikan; (b) peningkatan mutu,  

relevansi dan daya saing; dan (c) penguatan 

tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan 

publik. 

Untuk pemerataan dan perluasan 

ruang lingkup pendidikan telah dilakukan 

beberapa kegiatan telah dilakukan untuk 

mewujudkan keinginan ini, akan tetapi 

masih belum menunjukkan hasil yang 

memuaskan. Contoh seperti Sekolah 

Berstandar Internasional (SBI) dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia 

agar mampu bersaing di kancah 

internasional. SBI ini cenderung gagal 

karena hanya dinikmati  oleh  masyarakat  

yang  bermodal,  karena  memang  modal  

SBI  ini cukup mahal, walaupun sudah 

diatur dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional, nomor: 20 tahun 2003 

pasal 50 ayat 3; bahwa sarana   dan   

prasarana   SBI wajib   setiap ruang kelas 

dilengkapi sarana pembelajaran berbasis 

TIK, perpustakaan dilengkapi dengan sarana 

digital, memberikan akses ke sumber 

pembelajaran berbasis TIK di  seluruh 

dunia, dilengkapi dengan ruang 

multimedia, ruang unjuk seni dan budaya, 

fasil itas klinik, fasilitas olahraga dan lain- 

lain. (2) 

Pada kesempatan yang lain 

Pemerintah pernah menyelenggarakan 

Sekolah Dasar Inpres dan Sekolah Satu 

Atap yang diselenggarakan dalam upaya 
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pemerataan pendidikan di Indonesia, agar 

daerah-daerah yang sulit terjangkau 

mendapatkan hak pendidikan yang sama. 

Dalam pelaksanaannya ternyata juga 

kurang berhasil, terutama  untuk  

pemerataan SDM tenaga  guru  yang siap  

untuk ditugaskan di pedalaman serta 

keterbatasan sarana dan prasarana lainnya. 

Adapun tentang peningkatan mutu, 

relevansi dan daya saing, pemerintah 

sejak  masa  orde  baru  sudah  melakukan 

beberapa terobosan, diantaranya  adalah 

program mix and match. Program mix and 

match ini sebagai upaya untuk 

menyelaraskan kompetensi yang dimil iki 

peserta didik ketika menyelesaikan 

pendidikan dengan kompetensi yang 

dibutuhkan di dunia kerja.(3) Program 

tersebut tidak berjalan maksimal, sehingga 

sampai sekarang permasalahan relevansi 

masih menjadi permasalahan pendidikan di 

Indonesia. 

Peningkatan kualitas, pemerataan dan 

relevansi yang menjadi permasalahan utama 

pendidikan di Indonesia  sesungguhnya  

dapat  diatasi dengan  meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Hal ini merujuk pada 

pendapat Nanang bahwa peningkatan mutu,   

relevansi,   dan   daya   saing   dilakukan   

dengan   peningkatan   kualitas 

pembelajaran melalui pengembangan 

kurikulum, metode pembelajaran dan sistem 

penilaian.(4) Meskipun sebuah kelas (dalam 

kegiatan pembelajaran) merupakan tataran 

mikro dalam pendidikan yang begitu luas, 

namun pembelajaran menentukan proses  

dan  hasil  selanjutnya.  Menurut  Cloud  

pendidikan dilakukan  untuk  masa depan 

yang   berkelanjutan.   Hasil   pembelajaran 

pada tingkat dasar sebagai modal untuk 

pendidikan menengah, dan pendidikan 

menengah untuk modal pendidikan tinggi. 

Hal inilah yang menyebabkan proses 

pendidikan harus terus menerus dan 

berkelanjutan.(5) Secara eksplisit, proses 

pendidikan itu dapat dilihat pada proses 

pembelajaran sehingga pembelajaran 

menjadi inti pendidikan. Oleh sebab itu, 

ketika ingin  meningkatkan kualitas 

pendidikan hal utama  yang  harus 

dilakukan adalah meningkatkan   kualitas  

pembelajaran.    Sehingga   dengan 

peningkatan   kualitas pembelajaran, 

relevansi dan pemerataan ikut serta 

meningkat. 

Pendidikan yang berkualitas dapat 

dilakukan dengan mewujudkan 

pembelajaran bermakna dan pembelajaran 

yang dapat menanamkan nilai-nilai yang 

peserta didik butuhkan di masa  

mendatang. Misalnya penanaman nilai-

nilai dari pembakaran hutan ilegal. Dalam 
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proses pembelajaran   peserta   didik   tidak   

saja dituntut mampu mengucapkan akibat 

dari menebang   hutan   sembarangan,   

tetapi mampu memaknai materi. 

Ketika pembelajaran menjadi inti dari 

pendidikan,  maka  pembelajaran  pada 

intinya  merupakan  perwujudan  suasana  

belajar  dalam  upaya  mengembangkan 

potensi peserta didik dalam upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. 

Transfer pengetahuan akan terjadi 

dalam proses interaksi sosial antara peserta 

didik dan pendidik sehingga hasil  interaksi 

pendidikan tersebut akan membentuk 

tingkah laku yang berpendidikan pula. Cara 

terbaik dalam membelajarkan itu dengan 

mencontohkan melalui interaksi antara 

pendidik dengan peserta didik, bukan 

sekadar justifikasi. Hal ini juga termaktub 

dalam UU nomor 20 tahun 2003  tentang 

Sistem Pendidikan Nasional bahwa 

pendidikan merupakan 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. Oleh sebab 

itu, untuk memecahkan permasalahan 

pendidikan, tersebut perlu peningkatan 

kualitas pembelajaran melalui sebuah 

rancangan sistem pembelajaran. Sistem 

pembelajaran inilah yang membantu 

pendidik menciptakan pembelajaran 

berkualitas.  Rancangan sistem 

pembelajaran  yang sedang digandrungi 

saat  ini  adalah  rancangan  sistem 

pembelajaran yang berbasis teknologi 

karena relevan dan sangat disukai oleh 

anak- anak usia sekolah. 

Kehadiran teknologi komputer dan 

jaringan internet di Indonesia, telah 

mempengaruhi proses pembelajaran di ruang 

kelas. Dengan munculnya teknologi ini 

pembelajaran bisa saja dilakukan dimana 

saja. Jika sebelum teknologi komputer dan 

jaringan digunakan di Indonesia, orang-

orang mengirim modul pembelajaran untuk 

belajar mandiri dalam bentuk printout, 

maka pengoptimalan komputer dan internet 

dalam pembelajaran dapat  mempermudah 

distribusi modul dengan menggunakan 

email  atau dapat didownload pada website 

tertentu yang sudah disediakan. Menurut 

Smaldino, istilah pembelajaran berbasis 

komputer yang menggunakan jaringan 

internet disebut dengan online learning.(6) 

Meskipun online learning menawarkan 

media  yang bervariasi dan fleksibel waktu 
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serta tempat, ternyata pembelajaran ini 

memiliki kelemahan-kelemahan tertentu; 

sehingga melahirkan pembelajaran yang 

mencampurkan pembelajaran online dengan 

pembelajaran tatap muka yang disebut 

dengan blended learning.(7). Pencampuran 

tersebut dengan mengombinasikan 

kelebihan   pertemuan   tatap   muka   

dengan   kelebihan   online   learning   dan 

meminimalisir kekurangan pertemuan tatap 

muka dengan online learning. Berdasarkan 

perkembangan tersebut,  maka  saat  ini  

fokus pengembangan  sistem pembelajaran 

adalah sistem pembelajaran yang berbasis 

blended learning. 

Sistem pembelajaran blended learning 

seperti apa yang akan dapat meningkatkan 

interaksi pendidikan antara peserta didik 

dan pendidik dalam upaya mengembangkan 

potensi peserta didik, sehingga ketiga 

masalah pokok pendidikan di Indonesia 

akan dapat terpecahkan. 

 
METODE 

Metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif. Bentuk yang digunakan adalah 

menggunakan kajian pustaka.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN     
1. Desain Sistem Pembelajaran 

 
Desain merupakan salah satu dari 

lima kawasan ruang lingkup Teknologi 

Pendidikan atau pembelajaran, selain 

kawasan pengembangan, pemanfaatan, 

pengelolaan  dan  evaluasi.  Kawasan  

desain menurut  Seels  adalah proses 

untuk menentukan kondisi belajar dengan 

tujuan agar tercipta strategi dan produk    

pada tingkat  makro,  seperti  program dan 

kurikulum,  dan pada  tingkat  mikro,  

seperti pelajaran dan modul. Dalam 

Teknologi Pendidikan, ranah desain 

meliputi desain sistem pembelajaran, 

desain pesan, strategi pembelajaran dan 

karakteristik pembelajar.(8)  Kawasan 

desain pada Teknologi Pendidikan ini 

memil iki kaitan erat dengan pendidikan 

yang dimaksud oleh UU Sisdiknas bahwa 

pendidikan sebagai usaha sadar dan 

terencana untuk menciptakan suasana 

belajar dan proses pembelajaran. 

Untuk mencapai pendidikan 

seperti yang disebutkan  dalam  UU   

tersebut,maka peran Teknologi Pendidikan 

sangat strategis, antara lain dapat 

mendesain sistem pembelajaran melalui 

model pengembangan 4D yang mencakup 

Define, Design, Develop and Disiminate 

(Thiagarajan).(9) Penggunaan model inilah 

yang kemudian dikembangkan oleh 

berbagai bentuk model, metode dan strategi 

pembelajaran, termasuk blended learning 
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Desain sistem pembelajaran sangat 

tepat karena sebagaimana yang dibahas 

sebelumnya, bahwa inti pendidikan itu 

terletak pada pembelajarannya. Dengan 

mendesain  sistem  pembelajaran  berarti  

berupaya  meningkatkan interaksi  peserta 

didik   dan   pendidik   untuk   

mengembangkan   potensi   mereka.   

Karena   sistem merupakan suatu  kesatuan 

yang utuh  dan  terstruktur, maka menurut 

Dewi Salma desain  sistem  pembelajaran  

juga  dilengkapi  oleh  komponen-

komponen pembelajaran dan tersusun 

secara terstruktur.(10) 

Desain sistem pembelajaran 

menurut Seels merupakan suatu prosedur 

yang terorganisir, meliputi beberapa 

langkah di antaranya: (a) melakukan 

analisis;  (b) perancangan; (c) 

pengembangan; (d) pelaksanaan; dan (e)   

penilaian. Dalam desain sistem 

pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran sama pentingnya dengan 

produk, sebab kepercayaan atas produk 

berlandaskan pada proses. Apapun model 

pembelajaran yang dipil ih, lima langkah ini 

menjadi inti sistem desain 

pembelajarannya. 

Kehadiran  Kurikulum  2013  yang  

bersumber  dari  Peraturan  Pemerintah 

nomor: 32 Tahun 2013 tentang Standar 

Pendidikan Nasional mensyarakatkan 

proses pembelajaran yang interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi  aktif, memberikan  ruang 

gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat dan perkembangan fisik serta 

psikologi peserta didik. Untuk 

menyelenggarakan pembelajaran seperti 

yang disebutkan dalam PP tersebut, 

Richey, Klein dan Tracey mengingatkan 

bahwa hal tersebut memerlukan 

penguasaan pada beberapa pengetahuan 

dasar dalam desain pembelajaran.(11) 

Sistem pembelajaran sangat 

berperan dalam mengembangkan potensi 

peserta didik. Proses tersebut berlangsung 

karena terdapat interaksi antara peserta 

didik dan pendidik. Ketika interaksi 

tersebut terjadi dalam konteks 

pembelajaran-pendidikan, maka  akan  

terbentuk  perilaku peserta didik. Abizar 

menjelaskan bahwa skemata atau 

pengetahuan awal pada diri individu itu 

terbentuk dan berkembang melalui 

kematangan, belajar dan pengalaman. Tiga 

hal tersebut dapat terjadi ketika individu 

atau peserta didik tertentu melakukan      

interaksi selama proses pembelajaran, baik 

dengan    pendidik,  dengan  peserta  didik  
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lainnya,  media  pembelajaran  maupun 

dengan materi pembelajaran.(12) 

 
2.    Blended Learning 
 

Blended learning,  menurut  

Smaldino merupakan pencampuran dan 

pengaturan pembelajaran yang divariasikan 

agar sesuai dan tepat untuk memenuhi 

kebutuhan belajar peserta didik. Sejalan 

dengan itu, menurut Graham blended 

learning adalah sebuah sistem yang 

mengombinasikan pembelajaran tatap 

muka dan pembelajaran berbantuan 

komputer dengan   mengintegrasikan   

penggunaan media berbasis komputer 

untuk membantu penyampaian   materi   

ajar.(13) Sedangkan Watson merinci 

pengertian blended learning sebagai 

kegiatan    pembelajaran yang 

mengombinasikan komponen terbaik dari 

online learning  dengan pendidikan tatap 

muka. Secara garis besar, media berbantuan 

komputer sangat luas sedangkan online 

learning merupakan pembelajaran 

berbantuan komputer melalui jaringan.(14) 

Dari tiga pendapat ini dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran blended merupakan 

campuran tentang pembelajaran  

berdasarkan kebutuhan peserta didik, 

pembelajaran berbantuan komputer dan 

pembelajaran online learning. 

Melalui blended learning, 

diharapkan keleluasaan dan pil ihan media 

yang bervariasi dapat  meningkatkan 

interaksi peserta didik untuk memberikan 

mereka pengalaman belajar.  Pandangan 

Behaviorisme  (stimulus  dan  respons,  S-

R) yang dikemukakan Ivan P Pavlov, B. F. 

Skinner, J. B. Watson, C. L Hull, 

Guthrie dan Thorndike dalam Gredler, 

menganggap   bahwa   pengalaman   

belajar akan terjadi ketika  peserta  didik  

diberikan  stimulus  melalui  berbagai  

media  pembelajaran berbasis   online.   

Stimulus-stimulus   (S)   dari   media   

tersebut   membantu   dan mendorong 

peserta didik untuk memberikan respons 

(S)  sehingga  mereka terbiasa untuk  

belajar.(15)  Dalam  desain  sistem  

blended learning bagaimana  mendesain 

pembelajaran yang memberikan stimulus-

stimulus melalui komponen pembelajaran 

untuk meningkatkan respons peserta didik. 

Sedangkan menurut pandangan 

Kognitivisme yang dikemukakan oleh 

Piaget, dan Jerome Bruner dalam Gredler 

berpendapat  bahwa  peserta  didik  

memiliki  potensi  yang  bisa  

dikembangkan, sehingga untuk  

membentuk pengalaman belajar  

dilakukan dengan  meningkatkan insight  

(pemahaman)  mereka.  Aplikasinya dalam 
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desain   sistem blended learning adalah 

bagaimana mendesain sistem pembelajaran 

yang dapat mengembangkan kognisi 

peserta didik untuk meningkatkan 

pemahaman mereka. 

Dari dua pandangan teori belajar 

Behaviorisme dan Kognitivisme tersebut, 

pengalaman belajar melalui interaksi dapat 

ditingkatkan melalui kegiatan 

pembelajaran. Jika dalam Behaviorisme 

kegiatan pembelajaran dengan memberikan 

stimulus-stimulus kepada peserta didik, 

maka dalam Kognitivisme kegiatan 

pembelajaran  dengan memberikan mereka 

kesempatan untuk mengeksplor sendiri 

pengetahuan yang mereka butuhkan. Kedua 

hal ini dalam desain sistem blended 

learning bukan hal yang bertolak belakang, 

namun saling melengkapi. 

 
3. Penelitn dalam Desain Blended 
Learning 
 

Berdasarkan pembahasan di atas, 

maka sangat penting dilakukan riset dalam 

bidang desain sistem blended learning. 

Riset  dalam desain  sistem pembelajaran 

merupakan riset yang bergerak dalam 

bidang pendidikan, terkonsentrasi pada 

bidang Teknologi Pendidikan. Yaitu riset-

riset yang memecahkan permasalahan 

pendidikan melalui sentuhan ilmu 

Teknologi Pendidikan. Teknologi dalam 

sudut pandang seorang Teknolog 

Pendidikan tidak terbatas hanya pada 

teknologi komputer, internet dan perangkat 

mobile lainnya; akan tetapi merupakan 

segala upaya untuk menyelesaikan   

masalah   belajar   itu   adalah   Teknologi   

Pendidikan.   Menurut Yusufhadi  

Teknologi   Pendidikan   dapat   dilakukan   

melalui   teknologi;   berupa perkembangan  

teknologi  (alat)  untuk  pengembangan  

media  pembelajaran  dan teknologi non 

alat untuk pengembangan metode-metode 

pembelajaran.(16) 

Riset mengenai desain sistem 

blended learning berkenaan dengan 

komponen yang membangun sistem 

tersebut, artinya ketika melakukan riset 

yang berhubungan dengan desain sistem 

pembelajaran, maka akan melibatkan 

seluruh komponen pembelajaran,  yaitu  

tujuan, materi, media, metode/strategi, 

pendidik dan peserta didik serta evaluasi 

pembelajaran. 

Riset  mengenai desain  sistem 

blended learning sangat  penting 

dilakukan karena kebutuhan akan blended 

learning itu sendiri, dan hal ini telah byak 

dilakukan. Hasil  penelitian  membuktikan  

bahwa  saat  ini,  dengan  perkembangan  

teknologi bukan saja berdampak pada 

komunikasi sosial saja, namun juga pada 
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komunikasi pembelajaran;   yaitu   interaksi   

pembelajaran   dipengaruhi   oleh   

perkembangan teknologi pada saat ini, 

dengan tujuan agar pembelajaran yang 

terjadi akan bersifat kontekstual. Anak usia 

sekolah sangat menyukai dan  tertarik 

dengan perkembangan teknologi,  dan  ini  

adalah  sebuah  solusi  dalam  mengatasi  

kesulitan  belajar  bagi peserta didik. 

Sehubungan dengan hal itu, riset 

dalam desain sistem blended learning juga 

urgen dilakukan mengingat definisi 

pendidikan yang disampaikan dalam UU 

nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidik 

merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran. Kemudian urgensi 

riset ini dilakukan juga berkaitan erat 

dengan PP nomor 32 tahun 2013 yaitu 

bahwa proses pembelajaran itu harus 

dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif,  

memberikan ruang gerak yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas dan   kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologi peserta 

didik. 

Pelaksanaan riset tentang blended 

learning ini perlu didukung dengan 

kemampuan   peneliti   untuk   melakukan   

riset   dalam   bidang   desain   sistem 

pembelajaran dan blended learning. 

Kemampuan yang harus peneli ti miliki antara 

lain yaitu : 

a) Berpikir holistik dan komprehensif  

karena akan terjun dalam bidang 

yang terbentuk dari sebuah sistem 

yang terdiri dari komponen-

komponennya. Jika berpikir    

sebagian-sebagian atau  berpikir 

terpisah,  maka dalam  mendesain 

sistem pembelajaran  akan  melupakan 

atau  mengabaikan komponen sistem 

pembelajaran itu sendiri. Karena 

bekerja dalam sistem berarti 

memberdayakan komponen-komponen 

penyusunnya  untuk  mencapai  tujuan  

dari  sistem  itu sendiri. 

b) Memahami  teori-teori  belajar,  karena  

desain  sistem  pembelajaran  berakar 

pada teori belajar. Teori belajar utama 

yang mendukung desain sistem 

pembelajaran adalah Behaviorisme dan 

Kongnitivisme. 

c) Memahami teori motivasi belajar yang 

mencakup empat komponen motivasi: 

membangkitkan minat, menciptakan 

relevansi, mengembangkan harapan 

keberhasilan,   dan   memproduksi   

kepuasan   melalui   intrinsik/   

imbalan ekstrinsik. Artinya,   dalam   
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mendesain   sistem blended learning 

juga mempertimbangkan teori  

motivasi  ini  karena  untuk  

mengimplementasikan rencana 

susunan suasana belajar dan proses 

pembelajaran yang kondusif 

dibutuhkan motivasi dari peserta didik. 

d) Memahami   teori   persepsi. Dalam 

persepsi stimulus dapat datang dari 

luar (menurut pandangan 

Behaviorisme), tetapi juga dapat 

datang dalam diri individu sendiri 

(Kognitivisme). Namun pada proses 

pembelajaran, sebagian besar stimulus 

datang dari luar individu yang 

bersangkutan yaitu dari desain sistem 

pembelajaran yang reseacher rancang. 

e) Memahami   teori   pembelajaran.   

Teori   pembelajaran   difokuskan   

pada bagaimana seseorang 

mempengaruhi orang lain agar terjadi 

proses belajar. 

f) Memahami teori kurikulum. 

Kurikulum adalah semua hal yang 

dirancang dan tidak dirancang oleh 

sekolah yang harus diikuti oleh peserta 

didik. 

g) Memiliki kreativitas yang tinggi, 

inovatif  dalam mengembangkan 

teknologi dan rekayasa pembelajaran. 

 

4. Permasalahan   Penelitian   Blended   
Learning   dan   Desain   
SistemPembelajaran 

 
Permasalahan yang sering dihadapi 

dalam riset desain sistem pembelajaran 

blended ini adalah memformulasikan 

campuran antara online learning dan tatap 

muka, belum siapnya seluruh peserta didik 

untuk belajar melalui online learning, 

kurang  memadainya  fasil itas  untuk  

online  learning  dan  kurang  

termotivasinya peserta didik dalam 

belajar. Beberapa masalah ini masih 

menjadi kendala dalam mengaplikasikan 

blended learning. 

 
SIMPULA N 
 

Desain sistem pembelajaran terdiri 

dari komponen-komponen penyusunnya, 

yaitu  tujuan  pembelajaran, materi,  

metode dan media, peserta didik, pendidik 

dan evaluasi. Seperti pada teori sistem 

lainnya, bahwa sistem itu terdiri dari 

komponen- komponen penyusunnya yang 

saling bersinergi. Ketika salah satu 

komponen tidak berperan sesuai fungsinya, 

maka tujuan dari sistem sulit untuk 

tercapai. 

Jika ditarik  ke  pembelajaran, tujuan  

akhir  dari desain sistem pembelajaran 

adalah menciptakan suasana belajar yang 

kondusif agar peserta didik secara optimal 
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dapat mengembangkan potensi diri. 

Sehubungan dengan upaya untuk 

menciptakan suasana belajar, dengan 

perkembangan internet saat ini, sangat 

memungkinkan melakukan pembelajaran 

yang lebih fleksibel, dilakukan dimana saja 

dan kapan saja (online learning). Namun, 

belum dapat dilakukan sepenuhnya karena 

keterbatasan dari  online  learning  itu 

sendiri. Oleh sebab itu, untuk 

mempertahankan pertemuan tatap  muka  

perlu  dilakukan  kombinasi  dengan  

online  learning  yaitu  blended learning, 

sehingga potensi peserta didik dapat 

dikembangkan. 

Saat  ini,  perkembangan teknologi 

yang relevan adalah belajar menggunakan 

jaringan maka pencampurannya antara 

pertemuan tatap muka dan online learning, 

dan  itu  bersifat  relatif  berubah  selama  

teknologi  terus  berkembang.  Sehingga, 

dengan sistem pembelajaran yang 

mengikuti arah perkembangan teknologi 

komunikasi  juga  dapat   meningkatkan  

interaksi  peserta  didik  dalam  interaksi 

pembelajaran. 

Berbagai  riset  yang  berkenaan  

dengan  desain  sistem  pembelajaran  dan 

blended learning agar dapat terus 

dilakukan dan diberdayakan. Para peneliti  

harus memiliki pengetahuan dan 

pemahaman serta keahlian dalam bidang 

desain sistem pembelajaran dan blended 

learning; memahami masalah pendidikan 

secara komprehensif, menguasai teori 

sistem umum, menguasai teori belajar,   

menguasai teori  motivasi, menguasai 

teori  persepsi,  teori pembelajaran dan 

teori kurikulum serta  memiliki  kreativitas  

dan  inovasi-inovasi dalam mengembang- 

kan teknologi pembelajaran. 
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Abstract: This study focused on the background of moral decline at the elementary school 
because of the 'Western' thinking in the education that seeks to eliminate the dignity of Islam. 
This study to describe the model of elementary school moral education (study of moral 
education perspective of Sheikh Utsaimin and moral education at SDIT Al-Hidayah Bogor). 
This research is a type of qualitative research with a study approach of character and case 
study. This study produced about the model of elementary school moral education: the 
references are the Qur'an, Hadits, and the ijtihad which are internalized through the school's 
vision and mission, Aims to realize students who have noble character, curriculum that has 
subjects and school programs that are based on understanding moral values, method of 
inculcating moral values in the Qur'an and Hadits, the habit of imitating the morality of the 
Prophet, storytelling, exemplary, targhib and tarhib, and the creation of school partnerships to 
guard the morals of students, evaluating in the form of supervising the attitudes of students 
recorded in attitude journal books, and recapitulated in the book on the results of the study 
accompanied by moral guidance in observing success factors and which inhibit moral 
education. 
 
Keywords: Model, Education, Morals, Elementary School 
 
Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi terjadinya kemerosotan akhlak pada jenjang 
pendidikan sekolah dasar yang disebabkan adanya pembaratan terhadap dunia pendidikan 
yang mendeislamisasi sendi kehidupan umat Islam. Penelitian ini dirumuskan untuk 
mendeskripsikan Model Pendidikan Akhlak Sekolah Dasar (Studi Pendidikan Akhlak 
Perspektif Syaikh Utsaimin dan Pendidikan Akhlak di SDIT Al-Hidayah Bogor). Penelitian 
ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi tokoh dan studi kasus. Penelitian 
ini menghasilkan pembahasan model pendidikan akhlak sekolah dasar: landasannya al-Qur’ān, 
al-Hadits, dan ijtihad yang dinternalisasikan melalui visi dan misi sekolah, tujuannya 
mewujudkan peserta didik berakhlak mulia dan membangun budaya Islami dalam setiap unsur 
pendidikan, kurikulumnya berdimensikan mata pelajaran dan program sekolah yang bertumpu 
pada penanaman nilai-nilai akhlak, metodenya penanaman nilai akhlak dalam al-Qur’ān dan al-
Hadits, pembiasaan meneladani akhlak Rasulullah, metode kisah, keteladanan, targhib dan 
tarhib, serta kemitraan sekolah dalam mengawal akhlak peserta didik, evaluasinya pengawasan 
sikap peserta didik melalui observasi selanjutnya dicatat dalam buku jurnal sikap, dan direkap 
pada buku laporan hasil belajar yang diiringi dengan pembinaan akhlak dalam memperhatikan 
faktor keberhasilan dan penghambat pendidikan akhlak.  
 
Kata Kunci : Model, Pendidikan, Akhlak, Sekolah Dasar 
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PENDAHULUAN 

Mengingat pentingnya pendidikan 

bagi keberlangsungan hidupan manusia, 

maka dibutuhkanlah suatu sistem 

pendidikan yang bertujuan untuk 

menjamin terselenggaranya pendidikan 

suatu negara untuk setiap warga 

negaranya, hal ini sering dimaknai dengan 

istilah pendidikan nasional. Terwujudnya 

pendidikan nasional akan berimplikasi 

terhadap kejayaan suatu negeri dalam 

berbagai dimensinya, sehingga semua 

tatanan kehidupan masyarakat diwarnai 

dengan ilmu pengetahuan yang kemudian 

melekat kuat sebagai jati diri dari 

pendidikan nasional yang melahirkan 

kesejahteraan dan ketentraman yang 

menghilangkan krisis intelektual dan 

keterpurukan finansial (Hasbullah, 2011: 

122). 

Negara memiliki tugas utama 

memberikan pelayanan akademik bagi 

setiap  anak bangsa, dalam hal ini 

pemerintah Indonesia berupaya 

merumuskan sistem pendidikan agar 

terwujudnya kehidupan bangsa yang 

bermartabat. Perumusan penyelenggaraan 

pendidikan oleh pemerintah telah diatur 

berdasarkan dasar hukum  yang tertuang 

dalam perundang-undangan negara pada 

tahun 1945 pada Pasal 31 ayat (2) yaitu 

menerangkngkan “Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 mengamanatkan kepada 

seluruh aparatur pemerintah agar berupaya 

semaksimal mungkin untuk 

menyelenggarakan suatu sistem 

pendidikan yang bersifat nasional.  

Generasi muda bangsa Indonesia 

melalui bekal pendidikan diharapkan dapat 

mengaktualisasikan kepribadiannya dari 

tantangan zaman yang diwarnai terpaan 

badai fitnah. Keprihatinan mendalam atas 

terkoyaknya eksistensi generasi muda 

sebagai tumpuan kepemimpinan umat 

manusia akan menjadi evaluasi asasi bagi 

seluruh institusi pendidikan dan 

masyarakat dalam meminimalisir 

fenomena dekadensi moral yang semakin 

hari tambah merebak dikarenakan generasi 

muda telah terjebak kedalam pergaulan 

yang jauh dari ajaran Islam.  

Mulyasa (2015: 2) mengutarakan 

kegagalan pendidikan nasional dalam 

pembentukan peserta didik yang berakhlak 

mulia disebabkan pendidikan nasional 

lebih berorientasi terhadap peningkatan 

aspek kognitif sebagai standar utama 

dalam menentukan tingkat keberhasilan 

akademik peserta didik. Terlebih tragis 

aktualisasi domain kognitif yang diadopsi 

masih berada dalam kategori taraf rendah 

yang masih jauh dari unsur utamanya 

sehingga belum mampu terrealisasi dengan 

maksimal dalam pencapaian tujuan 

pendidikan nasional. 



71 
 

Kelemahan pendidikan dalam 

penanaman nilai-nilai agama dan akhlak 

dapat menimbulkan berbagai bentuk 

penyimpangan terhadap peserta didik 

seperti pergaulan bebas, tawuran, perilaku 

asusila, melalaikan kewajiban agama 

seperti shalat, puasa Ramadhan, berbakti 

kepada orang tua maupun guru, dan 

sebagainya. Secara realistis penyimpangan 

pelajar telah diketahui khalayak umum 

melalui informasi media sosial maupun 

peristiwa yang langsung terjadi dan 

disaksikan masyarakat, sehingga hal itu 

menjadi fenomena yang tidak asing untuk 

dijumpai. 

Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia menyatakan kasus pengaduan 

yang masuk di KPAI tahun 2015 

berjumlah 4.309, kemudian tahun 2016 

mencapai 4.622, selanjutnya tahun 2017 

berjumlah 4.579, dan tahun 2018 mencapai 

4.885. Tahun 2018 KPAI melaporkan 

kasus anak yang menempati posisi urutan 

utama didominasi oleh kasus anak 

berhadapan dengan hukum (ABH) yaitu 

1.434, posisi berikutnya ialah kasus 

kekerasan anak dalam rumah tangga 

sebanyak 857, dan kasus selanjutnya yaitu 

kasus pornografi sebanyak 679, “ungkap 

Ketua KPAI Dr. Susanto MA, dalam rilis 

oleh Kiblat pada Kamis (10/01/2019).  

Data yang telah disampaikan oleh 

KPAI menerangkan kondisi krisis akhlak 

yang menjadi salah satu faktor utama 

terjadinya tindak penyimpangan anak dari 

berbagai kasusnya yang dilakukan oleh 

para pelajar dalam jenjang pendidikan 

yang beragam. Untuk itu, secara khusus 

kasus yang menimpa siswa pada tingkat 

pendidikan dasar dapat diketahui dari 

informasi yang telah dimuat oleh media 

masa seperti berikut, diantaranya 

Suara.com-melaporkan bahwa Kepala 

Badan Nasional Narkotika Kabupaten 

(BNNK) Temanggung AKBP Renny 

Puspita mengatakan, “terdapat sebanyak 

17 siswa yang berasal dari salah satu 

Sekolah Dasar di Kabupaten Temanggung, 

Jawa Tengah, terindikasi sebagai pecandu 

obat terlarang yang berjenis pil koplo, 

diberitakan pada hari Jumat (21/12/2018). 

Jiwa yang luput dari pancaranan 

hidayah akan mudah goyah dalam 

memegang teguh keimanan, sekalipun 

peserta didik belajar maka belajarnya tidak 

kondusif dikarenakan kondisi gaduh. 

Pendidikan yang diiringi dengan tuntunan 

akhlak Islami dengan memperhatikan 

adab-adab belajar berupaya menanamkan 

kesunguhan dengan kesadaran diri yang 

tinggi bahwa belajar merupakan ibadah, 

dan peserta didik dalam kesehariannya 

termotivasi agar dapat dibingkai dengan 

penanaman akhlak mulia melalui cerminan 

keteladanan guru dan orang tua. 

Pentingnya pendidikan akhlak guna 

menopang masa depan manusia yang 

gemilang, sehingga sedini mungkin ana-
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anak dibiasakan oleh orang tua maupun 

guru untuk senantiasa berakhlak mulia. 

Ibnu Qayyim (2015: 442) menjelaskan 

urgensitas pendidikan akhlak untuk anak 

harus diperhatikan dengan ekstra dalam 

masa perkembangan anak. Anak akan 

tumbuh dan berkembang sesuai 

pembiasaan diri dari orang yang 

mendidiknya pada waktu kecil. Pendidikan 

akhlak yang diajarkan pada anak akan 

menjadi kebiasaan yang mampu mengakar 

kuat pada dirinya. Anak yang terbiasa 

dididik dengan akhlak mulia, maka 

dewasanya akan menjadi orang yang 

mulia, sebaliknya anak yang ditempa 

dengan pendidikan akhlak tercela, maka 

dewanya akan menjadi orang yang rusak 

akhlaknya. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi 

pada jenjang pendidikan sekolah dasar 

yang telah mengalami kemunduran dalam 

proses pembelajaran, menghiasi diri 

dengan ilmu yang telah dipelajarinya, dan 

ketidak optimalan dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang hanya mengedepankan 

aspek kognitif dan mengabaikan dimensi 

pendidikan akhlak, maka dibutuhkan 

solusi praktis dan sistematis sebagai usaha 

implementatif dari model pendidikan 

akhlak yang pada khususnya ditujukan 

untuk pendidikan sekolah dasar dan 

berlanjut pada jenjang berikutnya. 

Rumusan utama terkait model 

pendidikan akhlak sekolah dasar dibangun 

atas dasar konsepsi dan sistem yang 

mengutamakan aspek keimanan dan 

ketakwaan, serta akhlak mulia. Tokoh 

cendikiawan muslim telah banyak 

memberikan perhatian dalam pendidikan 

akhlak untuk melahirkan generasi yang 

Islami dalam menyongsong kejayaan 

Islam diantaranya Syaikh Muhammad ibn 

Shalih al-Utsaimin merupakan ulama 

kontemporer yang menginspirasi kaum 

Muslimin diberbagai penjuru dunia. Selain 

banyaknya cendikiawan Muslim yang 

memperhatikan pendidikan akhlak, 

berkembang pula institusi-institusi 

pendidikan Islam untuk mengaplikasikan 

model pendidikan akhlak, diantaranya 

adalah SDIT Al-Hidayah Cibinong-Bogor 

yang memiliki motto inspiratif “mendidik 

menuju sunnah.” Artinya, domain 

pendidikannya diimplementasikan untuk 

menanamkan nilai-nilai akhlak sebagai 

bentuk kecintaan dan keteladanan terhadap 

nabi Muhammad saw. Untuk itu, 

Ketokohan Syaikh Utsaimin dan SDIT Al-

Hidayah Cibinong-Bogor akan menjadi 

solusi utama dalam mendisain model 

pendidikan akhlak sekolah dasar guna 

mencetak generasi yang berakhlak mulia.  

1. Pendidikan Akhlak Sekolah Dasar 

As-Suhud (2009: 149) mengartikan 

pendidikan akhlak yaitu suatu proses yang 

menghimpun seluruh komponen 

pendidikan terhadap dasar-dasar akhlak, 

keutamaan-keutamaan akhlak, dan ragam 



73 
 

perilaku yang nampak pada diri seseorang 

yang wajib disampaikan kepada anak-anak 

melalui proses daya upaya dan pembiasaan 

yang dimulai pada fase tamyiz dan 

berakal, sampai anak tersebut tumbuh 

mukalaf (mendapat tanggungan syari’at) 

sehingga pada masa mudanya terbiasa 

untuk hidup dengan tingkah laku yang 

baik dalam setiap sendi kehidupan. 

Pengertian pendidikan akhlak 

diatas mengandung makna berikut; (1) 

pendidikan akhlak mencakup seluruh 

ruang lingkup akhlak, (2) pendidikan 

akhlak berupaya untuk menanamkan nilai 

kebaikan pada setiap jiwa, (3) pendidikan 

akhlak bermula pada pendidikan anak usia 

tamyiz atau berakal sehingga tumbuh 

dewasa menjadi manusia yang berprilaku 

baik, (4) pendidikan akhlak diupayakan 

dengan proses pembiasaan, (5) pendidikan 

akhlak bertujuan untuk memperoleh 

keselamatan dan kebahagian baik 

berbentuk duniawi maupun ukhrawi. 

2.  Landasan Akhlak Sekolah Dasar 

Al -Hazimy (2000: 167) 

mengemukakan tentang landasan 

pendidikan akhlak meliputi unsurunsur 

sebagai berikut: (1) pendidikan akhlak 

berpedomankan al-Qur’an dan al-Hadits 

yang ditopang dengan pemikiran orang 

yang termulia dari para ulama, (2) 

pendidikan akhlak menerangkan 

keutamaan akhlak yang meliputi fadilah 

dan hikmahnya untuk individu maupun 

kolektif,(3) pendidikan akhlak berporos 

untuk menjelaskan akhlak yang tercela 

dengan mengingatkan akan akibat dan 

kerusakannya bagi perorangan dan 

masyarakat, (4) pendidikan akhlak 

menggunakan metode kisah atau 

perumpamaan yang berkaitan dengan 

cerminan individu atau gambaran 

masyarakat yang berperangai baik maupun 

buruk untuk dijadikan bahan renungan 

dalam penanaman akhlak pada aktivitas 

manusia. 

Landasan pendidikan akhlak 

sekolah dasar ialah al-Qur’an, al-Hadits, 

dan mutiara hikmah sahabat Nabi beserta 

ijtihad ulama. Berikut dalil-dalil yang 

menunjukan landasan pendidikan akhlak 

baik dalam al-Qur’ān, hadits, maupun 

atsar. Allah Swt. berfirman dalam surat al-

Qalam [85] ayat 4: 

  

“Sejatinya engkau (Muhammad) 

memiliki budi pekerti yang agung.” 

 

 

 

“Abu Hurairah mengabarkan 

bahwa Rasulullah saw. bersabda:“sungguh 

misi di utusnya diriku melainkan untuk 

menyempurnakan budi pekerti manusia 

agar menjadi mulia” (HR. al-Baihaqi). 
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“Ali ibn Abi Thalib berkata dalam 

memaknai firman Allah:“Peliharalah diri 

dan keluarga kalian dari siksa api neraka” 

maksudnya“Ajarkanlah pada diri dan 

keluarga kalian al-khair (akhlak mulia).” 

3.  Tujuan Akhlak Sekolah Dasar 

Mahmud (2003: 121) menjelaskan 

tujuan pendidikan akhlak meliputi aspek-

aspek berikut: (1) membina umat untuk 

memiliki keimanan yang baik sehingga 

mampu untuk beramal shalih, (2) membina 

manusia untuk mentaati perkara halal dan 

haram, (3) mempersiapkan mukmin shalih 

yang memiliki interaksi soaial yang baik, 

(4) mempersiapkan mukmin shalih yang 

menjaga ukhuwah Islamiyah, (5) 

mempersiapkan mukmin shalih yang 

bersedia berdakwah, (6) mempersiapkan 

mukmin shalih yang merasa bangga 

terhadap dirinya karena termasuk hamba 

Allah Swt. yang beragama Islam, (7) 

membina mukmin shalih untuk senantiasa 

berkorban dalam memperjuangkan agama 

Allah. 

Tujuan pendidikan akhlak sekolah 

dasar pada intinya berupaya membangun 

keselarasan hidup manusia antara aspek 

duniawi dan ukhrawi secara seimbang 

yang dibingkai dengan akhlak mulia sejak 

dini hingga akhir hayat sebagai wujud 

penghambaan kepada Allah Swt. Membina 

manusia untuk dapat mengetahui dan 

melaksanakan hakikat tujuan 

penciptaanya, merupakan bagian utama 

dari tujuan pendidikan akhlak yang 

diorientasikan untuk beribadah kepada 

Allah Swt.  

4.  Kurikulum Akhlak Sekolah Dasar 

Husaini (2018: 46) mengemukakan 

kurikulum pendidikan akhlak sekolah 

dasar dapat dimaknai sebagai suatu 

program untuk mencapai tujuan 

pendidikan  dengan landasan keimanan, 

keteladanan, pembiasaan, penegakan 

disiplin, dan untaian doa-doa yang 

senantiasa dipanjatkan oleh guru terhadap 

peserta didik agar dapat menjadi manusia 

yang berakhlak mulia. Pendidikan akhlak 

memerlukan sosok pendidik yang ikhlas 

dan figur yang baik untuk dijadikan 

teladan dalam setiap tutur kata dan tingkah 

laku bagi peserta didik dalam setiap 

aktivitasnya. 

Kurikulum pendidikan akhlak 

sekolah dasar dapat meliputi dimensi mata 

pelajaran dan program pendidikan yang 

dirancang oleh sekolah memiliki titik 

tekan dalam penanaman akhlak sehingga 

semua komponen pendidikan saling 

berpadu dan ikut andil bersama dalam 

perwujudan peserta didik dan lembaga 

pendidikan yang berbudayakan akhlak 

mulia, hal ini dapat tercermin melalui 
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kegiatan pembiasaan shalat dhuha 

bersama, tilawah al-Qur’ān, shalat dzuhur 

berjama’ah, bakti sosial, amal ma’ruf nahi 

munkar, dan lain sebagainnya. 

5.  Metode Akhlak Sekolah Dasar 

Majid (2014: 193) mendefinisikan 

metode pendidikan adalah suatu cara untuk 

mengaplikasikan suatu rancangan kegiatan 

belajar mengajar yang telah dirumuskan 

melalui penyampaian materi yang 

dilakukan guru terhadap peserta didik 

secara maksimal agar terhindar dari 

suasana yang jenuh. Metode pendidikan 

akhlak sekolah dasar merupakan 

seperangkat cara untuk memudahkan guru 

guna tersampaikannya ilmu kepada siswa 

secara sistematis dan mudah difahami, 

terlebih materi yang termuat mampu 

menanamkan nilai-nilai akhlak.  

Hakikatnya pembelajaran tidak 

hanya sebatas berporos pada penyampaian 

materi semata, namun berupaya untuk 

membangun peserta didik agar terbina 

akhlaknya. Perumusan alat atau cara dalam 

pembelajaran harus berporos terhadap 

penanaman akhlak mulia. Metode 

pendidikan akhlak untuk sekolah dasar 

dapat dirumuskan melalui keteladanan 

Rasulullah saw. sebagai pemimpin segala 

pemimpin dari seluruh guru dalam 

mewujudkan generasi unggul. 

6. Evaluasi Akhlak Sekolah Dasar 

Yunus (tnt: 62) mengemukakan 

evaluasi pendidikan merupakan suatu 

proses kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik untuk mengetahui kadar 

pemahaman peserta didik terhadap materi 

pelajaran yang telah disampaikan, 

mengetahui tingkatan kebaikan prilaku, 

dan mengukur tingkatan kedalaman 

penguasaan materi sebagai barometer 

dalam memutuskan kenaikan jenjang pada 

tingkatan yang lebih tinggi. Selain itu, 

evaluasi sebagai tolak ukur untuk 

menentukan efektifitas penggunaan 

perangkat pembelajaran sehingga materi  

dapat diterima peserta didik dengan baik, 

dan sebagai penentu keberhasilan pendidik 

atas seluruh daya yang dikerahkannya 

dalam proses pembelajaran, pembinaan 

akhlak, dan penyusunan administrasi 

pembelajaran. 

Evaluasi pendikan akhlak sekolah 

dasar tidak hanya mengukur tingkat 

keberhasilan peserta didik pada aspek 

penguasaan materi dan kemampuan 

keterampilan semata, namun harus 

memperhatikan aspek perbaikan akhlak 

sebagai hal terpenting dari aspek yang 

lainnya. Untuk itu, Sistem evaluasi yang 

dirumuskan harus memiliki prinsip yang 

Islami, sehingga mampu meningkatkan 

mutu pendidikan dalam berbagai 

dimensinya.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penulisan tesis ini adalah penilitian 
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kualitatif dengan pendekatan studi tokoh 

dan studi kasus, yang diorientasikan untuk 

mendeskripsikan konsep pendidikan 

akhlak perspektif Syaikh Utsaimin dan 

model pendidikan akhlak yang 

diimplementasikan di SDIT Al-Hidayah 

Cibinong-Bogor, sehingga hal itu semua 

dapat menjadi narasi ilmiah dalam upaya 

perwujudan model pendidikan akhlak 

untuk jenjang pendidikan sekolah dasar 

yang dapat diaplikasikan oleh setiap 

lembaga pendidikan di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan data dalam bentuk 

wawancara, pengamatan secara langsung 

(observasi), dan dokumentasi yang 

berkaitan dengan model pendidikan akhlak 

di SDIT Al-Hidayah Cibinong-Bogor 

meliputi rumusan instrumen harus 

ditunjang gaya komunikasi yang baik 

dalam melakukan wawancara dengan 

orang yang dituju, ketersediaan alat 

dokumentasi yang memadai untuk 

merekam proses wawancara, dan 

pendokumentasian. Selain itu, 

pengumpulan data dalam penelitian ini 

sumber datanya bersifat studi pustaka 

dalam bentuk literatur yang pokok 

(primer) dan bersifat pendukung (skunder), 

sehingga pengolahan data dapat dilakukan 

secara menyeluruh dan mampu 

memperkuat keotentikan hasil penelitian. 

Instrumen utama yang terdapat 

dalam penelitian kualitatif merupakan diri 

sipeneliti, sebab peneliti termasuk aktor 

utama bukan sebagai objek yang terdapat 

dalam kegiatan penelitian. Peneliti 

memiliki pengaruh yang pokok yang 

peranannya tidak mampu tergantikan 

dengan aspek yang lainnya. Sebab, peneliti 

keberadaanya memiliki kontribusi yang 

pokok selama proses penelitian itu 

berlangsung, bahkan ia secara langsung 

terlibat dalam aktivitas pengumpulan data, 

dan menjalin komunikasi dengan seluas-

luasnya tanpa adanya jurang pemisah yang 

membatasi hubungan peneliti terhadap 

topik penelitian yang diteliti. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pendidikan Akhlak Perspektif 

Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin 

Al -Utsaimin (1438: 8) memandang 

bahwa pendidikan akhlak merupakan 

aspek terpenting dalam kehidupan 

manusia, disebabkan dalam diri seseorang 

memiliki potensi untuk memperoleh 

akhlak melalui daya upaya ataupun hasil 

pemberian berupa bawaan lahir dari Allah 

Swt. Untuk itu, pendidikan akhlak 

merupakan suatu usaha dalam 

mewujudkan keperibadian manusia agar 

senantiasa berhias diri dengan akhlak 

mulia secara terus-menerus, sehingga hal 

itu dapat melekat kuat dalam jiwa, dan 

menjadi kebiasaan pada didiri seseorang. 

Melalui pernyataan diatas nampak 

jelas pendidikan akhlak Syaikh Utsaimin 
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berporos kepada aspek berikut: (1) 

pendidikan akhlak bermula dari 

penyadaran diri terkait pembentukan 

akhlak melalui dua dimensi yaitu akhlak 

yang terdiri dari hasil usaha dan tabi’at, (2) 

pendidikan akhlak dilakukan dengan 

proses latihan dan pembiasaan yang 

dilakukan secara berkesinambungan 

sehingga melekat kuat didalam jiwa 

menjadi kepribadian, (3) pendidikan 

akhlak memperhatikan aspek daya upaya 

dan aspek fitrah atas tabi’at yang dikarunia 

Al lah Swt. (4) pendidikan akhlak 

bertujuan mengawal dan meluruskan 

tabi’at manusia yang bersifat baik maupun 

yang buruk agar senantiasa mencerminkan 

akhlak mulia dalam diri seseorang untuk 

sepanjang hayat. 

Al -Utsaimin (2016: 208) 

memberikan pandangan yang jelas terkait 

landasan pendidikan akhlak sepenuhnya 

harus berlandaskan terhadap tuntunan al-

Qur’ān dan al-Hadits serta ijtihad ulama 

sebagai pedoman manusia dalam berbagai 

aspeknya. Muhammad Ibn Shalih al-

Utsaimin menegaskan pendidikan akhlak 

berupaya untuk menanamkan nilai-nilai 

kebaikan dalam seluruh aktivitas manusia. 

Prilaku yang baik dapat diaktualisasikan 

dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan 

tenaga. Selain itu juga, makna ihsan 

dinternalisasikan dalam pendidikan akhlak 

mendorong peserta didik agar senantiasa 

termotivasi untuk beribadah seakan-akan 

melihat Allah, dan berprinsip bahwa Allah 

selalu mengawasi hamba-Nya. Ihsan 

berindikasi membangun konsentrasi 

peribadahan kepada Allah Swt secara 

khusyu, sehingga menumbuhkan 

penghambaan yang totalitas. 

Al -Utsaimin (1429: 8) menegaskan 

tujuan asasi dari pendidikan akhlak untuk 

mempersiapkan generasi Muslim yang 

unggul dalam setiap dimensinya, sehingga 

mampu menjadi pemimpin yang mampu 

dijadikan teladan dan dapat memberikan 

kemaslahatan bagi seluruh tatanan 

kehidupan yang semua itu dihiasi dengan 

akhlak mulia, keimanan dan ketakwaan, 

serta ilmu yang menjadi pelita dalam 

menapaki bahtera kehidupan melalui 

dimensi as-syabab al-mustaqim yaitu: (1) 

menyembah Allah Swt. dengan 

mentauhidkan-Nya dan tidak 

menyekutukan-Nya, (2) mengikuti 

Rasulullah saw dalam ucapan dan 

perbuatan baik berupa perintah maupun 

larangan, (3) mendirikan shalat 5 waktu, 

(4) menjalankan puasa ramadhan, (5) pergi 

ke tanah suci untuk ibadahn haji 

khsususnya  untuk orang mampu, 

mengimana rukun iman, (7) berdakwah, 

(8) melaksanakan amal ma’ruf dan nahi 

munkar, (9) berkata benar dan menerima 

kebenaran, (10) mencintai kebaikan untuk 

kemaslahatan umat Islam, (11) berjihad 

dengan ikhlas karena Allah, dan menolong 

agama Allah dengan segenap kemampuan 
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yang dimiliki, (12) berakhlak baik dalam 

setiap aktivitas kehidupan. 

Al -Utsaimin (1438: 13) memahami 

betul akan pentingnya perumusan dan 

pengaplikasian muatan bahan ajar dan 

program pendidikan akhlak yang harus 

dirancang secara sistematis dengan 

memperhatikan kepentingan hidup yang 

berdimensikan aspek duniawi dan 

ukhrawi. Al-Utsaimin menjelaskan ruang 

lingkup pendidikan akhlak yang 

direlevansikan dengan kurikulum 

pendidikan akhlak, bahwa cakupan 

pendidikan akhlak tidak hanya melingkupi 

interaksi manusia terhadap sesama 

manusia, melainkan lebih utama dari itu 

pendidikan akhlak memperhatikan 

hubungan manusia terhadap Allah Swt. 

Melalui upaya pendidikan akhlak yang 

mengintegrasikan interaksi manusia 

dengan Allah Swt. dan interaksi antara 

manusia dengan sesamanya yang 

berimplikasi terhadap pembentukan akhlak 

yang sadar akan peningkatan semangat 

beribadah. 

Metode pendidikan akhlak akan 

mampu tertanam baik manakala sekolah 

mendidik peserta didik dan mengajak 

semua elemen warga sekolah agar 

senantiasa antusias untuk mempelajari dan 

menelaah al-Qur’ān dan al-Hadits terhadap 

pembahasan mengenai pujian terhadap 

akhlak mulia dan celaan terhadap akhlak 

tercela. Sekolah berupaya mewujudkan 

lingkungan Islami,sehingga satu dengan 

yang lainnya dapat menjadi teman yang 

mencerminkan akhlak mulia. Sekolah pula 

memberikan bimbingan terhadap peserta 

didik akan bahaya dari perangai yang 

buruk dan memotivasi mereka agar 

meneladani akhlak Rasulullah saw. secara 

berkesinambungan (Al-Utsaimin, 1438: 

38). 

Metode pendidikan akhlak 

merupakan suatu cara maupun sarana yang 

seluruhnya diaplikasikan guru untuk 

membiasakan siswa agar senantiasa 

berakhlak mulia melalui usaha yang 

terorganisir dan upaya yang optimal dalam 

megerahkan seluh kemampuan yang 

dimilikinya untuk memotivasi peserta 

didik agar mencintai kebaikan dan 

semangat dalam mengamalkannya, serta 

membenci kemaksiatan dan antusias 

meninggalkannya. Metode pendidikan 

dapat digunakan dengan baik selama guru 

itu mampu menjadikan pribadinya sebagai 

figur teladan dalam merealisasikan 

pembelajaran yang tidah hanya bersifat 

penyampaian materi semata, akan tetapi 

kering dari keimanan dan amal sahalih, 

serta akhlak mulia. 

Al -Utsaimin (2013: 63) 

memberikan keterangan terkait evaluasi 

pendidikan akhlak berupaya untuk 

mengarahkan peserta didik dari perilaku 

yang kurang mencerminkan akhlak mulia 

agar senantiasa berperangai dengan akhlak 
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mulia yaitu dengan usaha yang gigih dan 

pembiasaan yang rutin. Evaluasi 

pendidikan akhlak bertujuan agar peserta 

didik yang sudah dikaruniai akhlak secara 

fitrah agar senantiasa berakhlak mulia 

sebagai teladan untuk lingkungannya. 

Evaluasi pendidikan ditopang dengan 

memperhatikan faktor-faktor yang 

membantu suksesi pendidikan akhlak dan 

penghambatnya yang diiringi dengan 

kegiatan pembinaan. 

Syaikh Utsaimin mengkategorikan 

evaluaisi pendidikan akhlak sebagai 

gambaran terhadap kondisi peserta didik 

yang sudah ditempa melalui berbagai 

penanaman nilai-nilai akhlak yaitu: (1) 

golongan manusia yang terhambat dalam 

memperoleh akhlak mulia secara tabiat 

dan usaha, (2) golongan manusia yang 

terhalang memperoleh akhlak mulia secara 

tabiat, namun mampu memperolehnya 

melalui daya upaya, (3) golongan orang 

dikaruni akhlak mulia secar tabiat dan 

hasil daya upaya yang dikuatkan dengan 

pembiasaan, (4) golongan manusia yang 

tidak dikarunia akhlak secara tabiat namun 

memperolehnya dengan hasil daya upaya. 

Untuk itu, manusia yang dianugrahi akhlak 

mulia bersifat tabiat dan usaha akan lebih 

sempurna dari golongan yang lainnya, 

adapun orang yang memperoleh akhlak 

melalui daya upaya dan rintangan yang 

ditempuhnya, maka ia akan mendapatkan 

kebaikan sebagai wujud dari jerih 

payahnya. 

2. Model Pendidikan Akhlak di SDIT 

Al -Hidayah Cibinong-Bogor 

Model pendidikan akhlak di SDIT 

Al -Hidayah Cibinong-Bogor memiliki 

landasan utama yang berpedomankan pada 

al-Qur’ān, al-Hadits, dan ijtihad ulama 

yang sesuai dengan pemahaman dan 

pengaplikasian sahabat Nabi dalam 

lingklup akhlak, kemudian hal tersebut 

diinternalisasikan melalui rumusan visi 

dan misi sekolah. Sehingga, model 

pendidikan akhlak di SDIT Al-Hidayah 

Cibinong-Bogor sepenuhnya mengacu 

kepada visi dan misi sekolah. Visi SDIT 

Al -Hidayah adalah “Terwujudnya peserta 

didik yang Rajin Beramal (Rajin Ibadah, 

Beriman, Berprestasi, Amanah, Mandiri, 

dan Berakhlak Karimah).” Melalui 

rumusan visi tersebut, SDIT Al-Hidayah 

mendorong semua warga sekolah untuk 

berperan serta dalam perwujudan institusi 

pendidikan yang memiliki semangat tinggi 

dalam beramal yang meliputi aspek 

keimanan, ibadah, akhlak mulia, dan 

keilmuan.  

Pencapaian visi SDIT Al-Hidayah 

akan mampu terwujud dengan baik 

manakala semua itu dapat 

diimplementasikan dengan baik melalui 

rumusan misi sekolahnya secara optimal 

yaitu sebagai berikut: (1) Melaksanakan 

kegiatan pembinaan dan penghayatan 
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terhadap ajaran agama Islam bagi warga 

sekolah secara rutin dan 

berkesinambungan sehingga tercipta 

kematangan dalam berfikir dan bertindak 

(akhlak mulia); (2) Mebangun 

keperibadian siswa yang mandiri dengan 

upaya pembinaan akhlak mulia dan 

pelatihan pengembangan potensi diri 

secara maksimal; (3) Memupuk semangat 

berprestasi dan berkarya bagi warga 

sekolah; (4) Meningkatkan berbagai 

program peningkatan mutu pendidikan al-

Qur’ān dalam aspek tilawah, tahfidz, 

tadabbur, dan pengamalan secara 

terprogram.p utama yang menjadi prinsip 

asasi didirikannya sekolah. 

Secara universal pendidikan akhlak 

SDIT Al-Hidayah memiliki 5 dimensi 

penting yaitu (1) pembentukan peserta 

didik dalam beribadah secara benar yaitu 

sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan 

Allah dan Rasul-Nya, (2) pembinaan al-

Qur’āan yang rutin yang terorganisir 

dengan baik sebagai suatu program 

unggulan, (3) membentuk akhlak peserta 

didik menjadi mulia dalam segala 

dimensinya, (4) pencapaian hasil akademik 

peserta didik yang memuaskan sesuai 

dengan ketentuan sekolah dan standar 

pemerintah, (5) mewujudkan generasi 

unggul dalam ibadahnya,akhlaknya, 

ilmunya, dan pengembangan potensi diri. 

Kurikulum pendidikan akhlak yang 

dimaksud dalam pembahasan ini, tidak 

hanya sebatas deskripsi tentang muatan 

satuan mata pelajaran ataupun bahan ajar 

tertentu, melaikan lebih luas dari itu hal ini 

melingkupi berbagai program-program 

sekolah yang terdapat disemua unsur 

pendidikan dengan tujuan yang sama 

untuk mewujudkan peserta didik yang 

berakhlak mulia. Oleh sebab itu, 

kurikulum pendidikan akhlak di SDIT Al-

Hidayah menggambarkan struktur 

kurikulum sekolah dan berbagai jenis 

kegiatan harian peserta didik di sekolah 

baik yang bersifat harian, pekanan, 

maupun bulanan, bahkan tahunan sebagai 

program sekolah dalam rangka untuk 

membangun kepribadian peserta didik. 

Metode pendidikan yang 

diaplikasikan melalui model pendidikan 

akhlak yang terdapat di SDIT Al-Hidayah 

dalam upaya suksesi pembinaan akhlak 

terhadap peserta didik pada khususnya dan 

umumnya terhadap warga sekolah agar 

saling berperan serta smelalui kerjasama 

yang erat melaului metode keteladanan, 

pembiasaan, targhib dan tarhib, tafakur 

dan tadabbur yang diiringi dengan metode 

pendekatan yang saling terkait. Setiap 

warga SDIT Al-Hidayah dibiasakan untuk 

mencerminkah akhlak mulia dalam 

kegiatan sehari-hari, sehingga masing-

masing individu saling memberikan nilai 

positif bagi yang lainnya. 

SDIT Al-Hidayah melakukan 

proses evaluasi pendidikan akhlak yang 
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diintegrasikan dengan pengevaluasian dari 

pemerintah, maksudnya evaluasi 

pendidikan yang dilakukan berbentuk 

kriteria capaian minimal dari ketentuan 

suatu mata pelajaran yang meliputi aspek 

Kompetensi Inti I (spiritualitas), 

Kompetensi Inti 2 (aspek sikap), 

Kompetensi Inti 3 (aspek pengetahuan), 

dan Kompetensi Inti 4 (aspek praktik). 

Bentuk evaluasi pendidikan  akhlak berupa 

observasi, pengisian jurnal, dan deskripsi 

terhadap rekapitulasi kondisi peserta didik 

terkait akhlaknya melalui proses 

pembinaan dan pengawasan dalam 

pengaplikasian nilai-nilai akhlak yang 

terprogram dengan baik. 

Barometer kesuksesan pendidikan 

akhlak di SDIT Al-Hidayah tidak hanya 

sepenuhnya bertolak pada standar hasil 

capaian belajar siswa semata, namun 

berupaya untuk menilai kepribadian 

peserta didik dalam mengaktualisasikan 

nilai-nilai akhlak pada aspek spiritual dan 

interaksi soasial dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran di sekolah dan cerminan 

hidup di lingkungan keluarga maupun 

masyarakat yang dilakukan dengan upaya 

pengawasan yang saling terintergrasi.  

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian terkait 

studi pendidikan akhlak perspektif Syaikh 

Utsaimin dan model pendidikan akhlak di 

SDIT SDIT Al-Hidayah Cibinong-Bogor 

dapat disimpulkan dalam dimensi model 

pendidikan akhlak sekolah dasar sebagai 

berikut: (1) landasannya al-Qur’ān dan al-

Hadits, serta ijtihad ulama yang kemudian 

dinternalisasikan melalui visi dan misi 

sekolah, (2) tujuannya mewujudkan 

peserta didik yang berakhlak mulia dan 

membangun budaya Islami dalam unsur 

pendidikannya, (3) kurikulumnya 

berdimensikan mata pelajaran dan 

program sekolah yang bertumpu pada 

penanaman nilai-nilai akhlak, (4) 

metodenya penanaman nilai-nilai akhlak 

dalam al-Qur’ān dan al-Hadits, 

menjelaskan keutamaan akhlak mulia dan 

ancaman akhlak tercela, perwujudan 

lingkungan Islami, pembiasaan 

meneladani akhlak Rasulullah saw, metode 

kisah, keteladanan, pembiasaan, targhib 

dan tarhib, tafakur dan tadabbur, serta 

perwujudan kemitraan sekolah dengan 

internal warga sekolah dan kemitraan 

sekolah dengan pihak keluarga dan 

masyarakat dalam mengawal akhlak 

peserta didik, (5) evaluasinya berbentuk 

pengawasan peserta didik melalui lembar 

observasi, lalu dicatat di buku jurnal, dan 

direkap di buku laporan hasil belajar yang 

diiringi pembinaan terhadap faktor 

keberhasilan dan penghambatnya. 

Penelitian ini diharapkan menjadi 

sumber rujukan dalam menghentaskan 

problematika pendidikan pada jenjang 

sekolah dasar, penulis memberikan saran 
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konstruktif yang ditujukan kepada pihak 

terkait yaitu: (1) Pemerintah agar berupaya 

merumuskan model pendidikan akhlak 

sekolah dasar yang berlandaskan dari al-

Qur’ān dan al-Hadits sebagai realisasi dari 

tujuan pendidikan nasional, (2) Institusi 

Pendidikan pada khuusunya terhadap 

institusi pendidikan sekolah dasar 

diharapkan mampu mengatualisasikan 

model pendidikan akhlak yang melingkupi 

aspek pendidikan akhlak yang berkaitan 

dengan interaksi manusia dengan Allah 

Swt. dan akhlak manusia terhadap sesama 

makhlkuk-Nya, (3) Masyarakat untuk 

mengarahkan putra-putrinya agar 

senantiasa berakhlak mulia pada seluruh 

aktivitasnya, dan menghindarkan anak-

anaknya dari akhlak tercela, sehingga 

tanggungjawab pendidikan menjadi usaha 

bersama dalam perwujudan generasi yang 

berakhlak mulia menuju peradaban bangsa 

yang bermartabat dan terhormat. 
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DETERMINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENCEGAHAN DEMAM 
BERDARAH DENGUE (DBD) DI PUSKESMAS SUNGAI DURIAN 

 
Hendrikus Nara Kwureh 

Program Studi Kesehatan Masyarakat STIKES Kapuas Raya 
E-mail: hendrikusnarakwureh@gmail.com  

 
Abstract. Dengue hemorrhagic fever (DHF) is one of the infectious diseases transmitted by 
mosquito bites that are found in tropical and subtropical areas around the world. The high 
cases of dengue fever show a lack of prevention efforts against dengue hemorrhagic fever. 
The purpose of this research is to know the factors related to dengue fever prevention 
efforts (DHF) in Kapuas Kanan Hulu Village Working Area of Durian River Community 
Health Center in 2018. This research method is quantitative with a cross sectional 
approach. The sampling technique uses Sample Random Sampling. The sample used was 
97 families. The results showed that there was a correlation between education and 
prevention of DHF in Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang District in 2018 with p value 
of 0.012. OR = 3,150, there is correlation between knowledge with prevention effort of 
DHF in Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang 2018 with p value equal to 
0,025. OR = 2,786, there is correlation between attitude and prevention of DHF in 
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang 2018 with p value 0,007. OR = 3,411, 
There is no correlation between information media with prevention effort of DHF in 
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang 2018 with p value 0,907. OR = 0,877, 
There is correlation between health officer support and prevention effort of DHF in 
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang 2018 with p value 0,004. OR = 3,700. 
Suggestions are expected for the community to carry out routine prevention of dengue 
hemorrhagic fever, both for those who have suffered from Dengue Hemorrhagic Fever or 
who have never suffered so as to reduce the incidence of Dengue Hemorrhagic Fever in the 
Kapuas Kanan Hulu Village. 
 
Keywords: Dengue Hemorrhagic Fever, knowledge, attitude, Information Media, Health 

      Officer 
 
Abstrak. Penyakit demam berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit infeksi 
yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang banyak ditemukan di daerah tropis dan 
subtropis di seluruh dunia.Tingginya kasus DBD menunjukan masih kurangnya upaya 
pencegahan terhadap penyakit demam berdarah dengue tersebut. Tujuan  penelitian untuk 
mengetahui determinan yang berhubungan dengan pencegahan demam berdarah dengue 
(DBD) Di Puskesmas Sungai Durian tahun 2018. Metode penelitian ini yaitu penelitian 
kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
Sample Random Sampling. Sampel yang digunakan sebanyak  97 KK. Hasil penelitian 
menunjukan ada hubungan antara pendidikan dengan Pencegahan DBD di Kelurahan 
Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2018 dengan p value sebesar 0,012. OR = 
3,150, ada hubungan antara pengetahuan dengan Pencegahan DBD di Kelurahan Kapuas 
Kanan Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2018 dengan p value sebesar 0,025. OR = 2,786, 
ada hubungan antara sikap dengan Pencegahan DBD di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu 
Kabupaten Sintang Tahun 2018 dengan p value sebesar 0,007. OR = 3,411, Tidak ada 
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hubungan antara media informasi dengan Pencegahan DBD di Kelurahan Kapuas Kanan 
Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2018 dengan p value sebesar 0,907. OR = 0,877, Ada 
hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan Pencegahan DBD di Kelurahan 
Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2018 dengan p value sebesar 0,004. OR = 
3,700. Saran diharapkan agar masyarakat melaksanakan pencegahan demam berdarah 
dengue secara rutin, baik bagi yang pernah menderita Demam Berdarah Dengue ataupun 
yang tidak pernah menderita sehingga dapat menurunkan angka kejadian Demam Berdarah 
Dengue di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. 

Kata kunci: Demam Berdarah Dengue, pengetahuan, sikap, Media Informasi, Petugas 
       Kesehatan 

 
PENDAHULUAN   

Menurut data WHO (2014) Penyakit 
demam berdarah dengue pertama kali 
dilaporkan di Asia Tenggara pada tahun 
1954 yaitu di Filipina, selanjutnya 
menyebar ke berbagai negara. Sebelum 
tahun 1970, hanya 9 negara yang 
mengalami wabah DBD, namun sekarang 
DBD menjadi penyakit endemik pada 
lebih dari 100 negara, diantaranya adalah 
Afrika, Amerika, Mediterania Timur, 
Asia Tenggara dan Pasifik Barat 
memiliki angka tertinggi terjadinya kasus 
DBD. Jumlah kasus di Amerika, Asia 
Tenggara dan Pasifik Barat telah 
melewati 1,2 juta kasus ditahun 2008 dan 
lebih dari 2,3 juta kasus di 2010. Pada 
tahun 2013 dilaporkan terdapat sebanyak 
2,35 juta kasus di Amerika, dimana 
37.687 kasus merupakan DBD berat. 
Perkembangan kasus DBD di tingkat 
global semakin meningkat, seperti 
dilaporkan Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) yakni dari 980 kasus di hampir 
100 negara tahun 1954-1959 menjadi 
1.016.612 kasus di hampir 60 negara 
tahun 2000-2009 (WHO, 2014) 

Kementrian Kesehatan Republik 
Indonesia (Kemenkes RI, 2016) 
melaporkan jumlah penderita DBD pada 
tahun 2016 sebanyak 204.171 kasus 
dengan jumlah kematian sebanyak 1.598 
orang. Incident Rate (IR)/angka kesakitan 
= 78,85 per 100.000 penduduk dan Case 

Fatality Rate (CFR)/angka kematian = 
0,83%. Jika dibanding dengan tahun 2015 
dimana kejadian DBD ada sebanyak 
129.650 kasus dengan jumlah kematian 
sebanyak 1.071 orang. Incident Rate 
(IR)/angka kesakitan = 50,75 per 100.000 
penduduk. Dan Case Fatality Rate 
(CFR)/angka kematian = 0,78% . Terjadi 
peningkatan kejadian DBD pada tahun 
2016 jika dilihat dari IR DBD per 
provinsi. (Kemenkes RI, 2017) 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan 
Kalimantan Barat pada tahun 2015 
tercatat 951 total kasus DBD. 
Memperlihatkan bahwa kasus DBD pada 
tahun 2015 terbanyak ada di Kabupaten 
Ketapang yaitu sebanyak 406 (IR 
42,69%), kemudian disusul oleh 
Kabupaten Sintang sebanyak 113 kasus 
(IR 11,9%), Kabupaten Kubu Raya 
sebanyak 103 kasus (IR 10,83%), Kota 
Pontianak sebanyak 49 kasus (IR 5,05). 
Sedangkan untuk Kabupaten/Kota 
lainnya masih berada di bawah 5 % dari 
total kasus yang ada. Dapat dilihat untuk 
Kabupaten Sintang sendiri menempati 
urutan ke-2 tertinggi DBD setelah 
Kabupaten Ketapang (Profil Kesehatan 
Kabupaten/Kota Tahun 2015). 

Berdasarkan data dari Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sintang tahun 2017 
tercatat 74 jumlah kasus DBD. 
Memperlihatkan bahwa kasus DBD 
terbanyak ada di Wilayah Kerja 
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Puskesmas Sungai Durian yaitu 26 kasus, 
kemudian tersusul kembali dengan 
Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Puri 
dengan 14 kasus, pada wilayah Kerja 
Puskesmas Sepauk dengan 11 kasus. 
Dapat diketahui untuk Wilayah Kerja 
Puskesmas Sungai Durian menempati 
urutan pertama dengan kasus DBD 
tertinggi di Kabupaten Sintang. (Dinkes 
Kabupaten Sintang, 2017). 

 Berdasarkan data di Puskesmas 
Sungai Durian Kabupaten Sintang 
didapatkan kasus DBD yang terjadi mulai 
dari bulan Januari - Desember 2017 
tercatat ada 64 kasus yang terbagi dalam 
10 wilayah. Desa Kapuas Kanan Hulu 
menjadi urutan pertama yang tertinggi 
DBD dengan jumlah 22 kasus, pada 
urutan berikutnya yaitu Desa Sengkuang 
dengan jumlah 11 kasus. Kemudian 
disusul oleh Desa Mengkurai dengan 
jumlah 9 kasus. Dan pada tahun 2018 
bulan Januari - Maret tercatat 10 kasus 
dengan posisi Kapuas kanan hulu masih 
menempati urutan pertama kasus DBD.  
(Puskesmas Sungai Durian Kab.Sintang, 
2017) 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan studi kuantitatif dengan 
desain cross sectional, di mana data yang 
menyangkut variabel bebas dan variabel 
terikat diambil dalam waktu yang 
bersamaan dengan tujuan untuk mencari 
hubungan antara dua variabel. Metode 
yang digunakan adalah survei dan 
wawancara dengan menggunakan 

kuesioner.yang bertujuan untuk 
memperoleh Determinan yang 
berhubungan dengan pencegahan Demam 
Derdarah Dengue (DBD) di Di Wilayah 
Kerja Puskesmas Sungai Durian. Metode 
penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif karena data penelitian berupa 
angka-angka dan analisis mengunakan 
statistik (Sugiyono, 2012). 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah masyarakat yang ada di Kelurahan 
Kapuas Kanan Hulu dengan jumlah 725 
KK. Jumlah sampel total menjadi 97 
responden 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil analisis univariat didapatkan   
bahwa sebagian besar reponden 
berperilaku kurang baik dalam  
pencegahan DBD yaitu sebesar 56,7%, 
sedangkan responden yang berperilaku 
baik dalam  pencegahan DBD sebesar 
43,3%. Responden menurut pendidikan 
sebagian besar adalah reponden yang 
memiliki pendidikan rendah dalam  
pencegahan DBD yaitu sebesar 50 
(51,5%), sedangkan responden yang 
memiliki pendidikan tinggi dalam  
pencegahan DBD sebesar 47 (48,5%). 
Responden menurut pengetahuan 
sebagian besar adalah reponden yang 
memiliki pengetahuan rendah dalam  
pencegahan DBD yaitu sebesar 53 
(54,6%), sedangkan responden yang 
memiliki pengetahuan tinggi dalam  
pencegahan DBD sebesar 44 (45,4%).  
Hasil analisis univariat didapatkan 
sebagai berikut : 

 
A. Hubungan Pendidikan dengan Pencegahan DBD di Kelurahan Kapuas Kanan 

Hulu Kabupaten Sintang 
Hubungan Pendidikan dengan  pencegahan DBD 

Pendidikan 
 pencegahan DBD 

Total % OR 95% (CI) 
P 

value 
Kurang Baik 



 

 

87 
 

Baik 

F % f % 

Rendah 35 70,0 15 30,0 50 100 

3,150  (1,364 -
7,273) 

0,012 Tinggi 20 42,6 20 57,4 47 100 

Total 55 56,7 42 43,3 97 100 

Sumber Data Primer 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.7, diketahui 
bahwa responden yang kurang baik 
dalam  pencegahan DBD, paling banyak 
terdapat pada responden dengan 
pendidikan rendah yaitu sebesar 70,0%, 
sedangkan pada responden yang 
berpendidikan tinggi sebesar 42,6%.  
Hasil uji statistik diperoleh  p value = 
0,012 Nilai p < 0,05 (α=5%), ini berarti 
ada hubungan yang signifikan antara 
pendidikan dengan  pencegahan DBD. 
Dari hasil analisis diperoleh Odds Ratio 
(OR)=3,150 berarti responden dengan 
pendidikan rendah memiliki 
kecenderungan 3,150 kali lebih besar 
untuk tidak melakukan  pencegahan DBD 
dibanding responden dengan pendidikan 
tinggi. 

Menurut Mubarak (2017) 
pendidikan sebagai suatu proses 
rangkaian mempengaruhi dan demikian 
akan meimbulkan perubahan perilaku 
pada dirinya karna tidak dapat dipungkiri 
bahwa makin tinggi pendidikan seseorang 
semakin mudah pula menerima informasi 
kesehatan. Hal ini menunjukan semakin 
tinggi pendidikan maka, kebutuhan dan 
tuntutan terhadap pelayanan kesehatan 
semakin meningkat pula semakin rendah 
pendidikan maka akan mengakibatkan 

mereka sulit menerima penyuluhan yang 
diberikan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa responden yang memiliki 
pendidikan rendah (51,5%) persentase 
nya lebih besar dibanding responden 
yang memiliki pendidikan tinggi (48,5%) 
tentang upaya pencegahan DBD. Hal 
tersebut terlihat masih adanya responden 
yang berpendidikan tamat SMP. 
Responden yang berpendidikan tinggi 
akan mengakibatkan tindakan partisipasi 
pemberantasan DBD akan semakin baik. 
Sebaliknya jika responden berpendidikan 
rendah akan mengakibatkan kurangnya 
kemampuan untuk usaha mencari 
informasi, semakin sempitnya untuk 
menerima informasi dan kurangnya 
pengetahuan responden, sehingga 
menyebabkan responden tidak 
berperilaku pencegahan demam berdarah 
dengue melakukan 3M.  

Berdasarkan hasil uji Chi-square 
diperoleh  p value sebesar 0,012, karena p 
< α (α=0,05), maka hipotesis alternatif 
(Ha) diterima. Artinya ada hubungan 
signifikan antara pendidikan dengan 
upaya pencegahan DBD di Kelurahan 
Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang 
Tahun 2018 dan hasil Odds Ratio 
OR=3,150 berarti responden dengan 
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pendidikan rendah memiliki 
kecenderungan 3,150 kali lebih besar 
untuk tidak melakukan upaya pencegahan 
DBD dibanding responden dengan 
pendidikan tinggi Adanya hubungan 
antara pendidikan dengan upaya 
pencegahan BDB. 

Notoatmodjo (2007) juga 
menjelaskan bahwa pendidikan semakin 
tinggi maka seseorang akan lebih mudah 
menerima hal- hal yang baru dan mudah 
menyesuaikan dengan perubahan baru. 
Sejalan dengan penelitian menurut (Itrat, 
2008) dan (Indah, 2011) tingkat 
pendidikan mempengaruhi perilaku 
kesehatan seseorang. Semakin tinggi 
pendidikan seseorang maka akan semakin 
mudah untuk menerima informasi 
kesehatan karena kesempatan untuk dapat 
mengakses informasi semakin luas bila 
dibandingkan dengan kelompok yang 
tingkat pendidikannya lebih rendah. 

Pendidikan responden 
mempengaruhi tindakannya terhadap 
upaya penanggulangan demam berdarah 
dan pendidikan yang dimiliki oleh 

responden tersebut juga didasari oleh 
keyakinan, kesadaran dan motivasi 
sehingga mereka mampu 
mengaplikasikan sesuatu yang mereka 
terima dengan baik terhadap upaya 
penanggulangan demam berdarah (DBD). 
Hasil penelitian sejalan dengan yang 
dilakukan oleh Susilawati (2012) 
berjudul faktor-faktor yang berhubungan 
dengan upaya pencehagan Demam 
Berdarah Dengue Di wilayah Kerja 
Puskesmas Ulak Karang dengan P Value 
0,05 yang berarti ada hubungan dengan 
tingkat pendidikan rendah (65,9%). Jadi 
perilaku hidup sehat sangat dipengaruhi 
oleh tingkat pendidikan penduduk. 
Tingkat pendidikan yang masih rendah 
merupakan salah satu sebab rendahnya 
pemahaman masyarakat terhadap 
informasi kesehatan serta pembentukan 
perilaku sehat. Perilaku hidup sehat 
tersebut perlu ditingkatkan melalui 
berbagai penyuluhan dan pendidikan 
kesehatan agar menjadi bahagian dari 
norma hidup dan budaya masyarakat 
untuk hidup sehat (Notoatmodjo, 2013).

 

B. Hubungan Pengetahuan dengan Pencegahan DBD di Kelurahan Kapuas Kanan 
Hulu Kabupaten Sintang 

 
Hubungan Pengetahuan dengan  pencegahan DBD 

Pengetahuan 

 pencegahan DBD 

Total % 
OR 
95% 
(CI) 

P 
value 

Kurang 
Baik 

Baik 

F % f % 

Rendah 36 67,9 17 32,1 53 100 
2,786 

(1,215-
0,025 

Tinggi 19 43,2 25 56,8 44 100 
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Total 55 56,7 42 43,3 97 100 6,389) 

Sumber Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel 4.8, diketahui 
bahwa responden yang kurang baik 
dalam  pencegahan DBD, paling banyak 
terdapat pada responden dengan 
pengetahuan rendah yaitu sebesar 67,9%, 
sedangkan pada responden yang 
berpengetahuan tinggi sebesar 43,2%. 
Hasil uji statistik diperoleh  p value = 
0,025 Nilai p < 0,05 (α=5%), ini berarti 
ada hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan dengan  pencegahan DBD. 
Dari hasil analisis diperoleh Odds Ratio 
(OR)=2,786 berarti responden dengan 
pengetahuan rendah memiliki 
kecenderungan 2,786 kali lebih besar 
untuk tidak melakukan  pencegahan DBD 
dibanding responden dengan pengetahuan 
tinggi. 

Menurut Notoatmodjo (2014) bahwa 
pengetahuan baik juga tidak menjamin 
seseorang untuk berperilaku baik, 
seseorang yang memiliki pengetahuan 
baik tentang kesehatan belum tentu ia 
memiliki perilaku kesehatan yang baik 
pula dan perlu faktor-faktor pendukung 
lainnya untuk membuat masyarakat untuk 
lebih ngupayakan pencegahan DBD. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa responden yang memiliki 
pengetahuan rendah (54,6%) persentase 
nya lebih besar dibanding responden 
yang memiliki pendidikan tinggi (45,4%) 
tentang upaya pencegahan DBD. Hal 
tersebut terlihat dari masih banyaknya 
responden yang menjawab salah pada 
pertanyaan penyebab penyakit DBD.  

Berdasarkan hasil uji Chi-square 
diperoleh  p value sebesar 0,025, karena p 
< α (α=0,05), maka hipotesis alternatif 
(Ha) diterima. Artinya ada hubungan 
signifikan antara pengetahuan dengan 
upaya pencegahan DBD di Kelurahan 
Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang 

Tahun 2018 dan hasil Odds Ratio 
OR=2,786 berarti responden dengan 
pendidikan rendah memiliki 
kecenderungan 2,786 kali lebih besar 
untuk tidak melakukan upaya pencegahan 
DBD dibanding responden dengan 
pendidikan tinggi Adanya hubungan 
antara pendidikan dengan upaya 
pencegahan BDB. 

Responden yang memiliki tingkat 
pengetahuan baik ternyata memang 
banyak yang melakukan pencegahan 
DBD dengan baik bila dibadingkan 
dengan responden yang memiliki tingkat 
pengetahuan kurang. Pada umumnya 
responden yang memiliki tingkat 
pengetahuan baik merasa takut akan 
penularan penyakit DBD, sehingga 
responden yang mempunyai tingkat 
pengetahuan baik lebih tanggap dan rajin 
dalam melaksanakan kegiatan PSN DBD. 
Dapat dilihat bahwa semakin banyak 
orang yang berpengetahuan tinggi tentang 
DBD dan PSN DBD, maka semakin 
banyak orang yang akan melaksanakan 
pencegahan DBD dengan baik dan 
berkesinambungan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Reinhard (2016) 
yang meneliti hubungan antara 
pengetahuan, sikap dengan tindakan 
dalam pencegahan DBD di Kelurahan 
Malalayang 2 Lingkungan III. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 
hubungan yang bermakna antara tingkat 
pengetahuan dengan tindakan 
pencegahan DBD di Kelurahan 
Malalayang 2 Lingkungan III. (p=0,027). 
Pengetahuan atau kognitif merupakan 
domain yang sangat penting dalam 
membentuk tindakan seseorang (overt 
behavior). Tanpa pengetahuan seseorang 
tidak mempunyai dasar untuk mengambil 
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keputusan dan menentukan tindakan 
terhadap masalah yang dihadapi. 
Pengetahuan merupakan proses kognitif 

dari seseorang atau individu untuk 
memberikan arti terhadap lingkungan, 
sehingga masing-masing individu. 

 
C. Hubungan Sikap dengan Pencegahan DBD di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu 

Kabupaten Sintang 
 

Hubungan Sikap dengan  pencegahan DBD 

Sikap 

 pencegahan DBD 

Total % 
OR 
95% 
(CI) 

P 
value 

Kurang 
Baik 

Baik 

F % f % 

Negatif 36 70,6 15 29,4      51   100 

3,411 
(1,471-
7,908) 

0,007 
Positif 19 41,3 27 58,7 46 

10
0 

Total 55 56,7 42 43,3 97 
10
0 

Sumber Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel 4.8, diketahui 
bahwa responden yang kurang baik 
dalam  pencegahan DBD, paling banyak 
terdapat pada responden dengan sikap 
negatif yaitu sebesar 70,6%, sedangkan 
pada responden yang memiliki sikap 
positif sebesar 41,3%. Hasil uji statistik, 
p value = 0,007 Nilai p < 0,05 (α=5%), 
ini berarti ada hubungan yang signifikan 
antara sikap dengan  pencegahan DBD. 
Dari hasil analisis diperoleh Odds Ratio 
(OR)=3,411 berarti responden dengan 
sikap negatif memiliki kecenderungan 
3,411 kali lebih besar untuk tidak 
melakukan  pencegahan DBD dibanding 
responden dengan sikap positif. 

Menurut Notoatmodjo (2014) sikap 
masyarakat ialah bentuk respon 
masyarakat terhadap upaya pencegahan 
DBD yang meliputi beberapa tahap yaitu, 
menerima, respons, mengargai dan 
bertanggung jawab. Penilaian pribadi 

atau sikap yang baik terhadap petugas 
merupakan dasar atas kesiapan atau 
kesediaan masyarakat untuk 
mengupayakan pencegahan DBD dengan 
sikap yang tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa responden yang memiliki sikap 
negatif (52,6%) persentase nya lebih 
besar dibanding responden yang memiliki 
sikap positif (47,4%) tentang upaya 
pencegahan DBD. Hal tersebut terlihat 
dari masih banyak nya responden yang 
menguras bak mandi jika sudah kotor.  

Berdasarkan hasil uji Chi-square 
diperoleh  p value sebesar 0,007, karena p 
< α (α=0,05), maka hipotesis alternatif 
(Ha) diterima. Artinya ada hubungan 
signifikan antara sikap dengan upaya 
pencegahan DBD di Kelurahan Kapuas 
Kanan Hulu Kabupaten Sintang Tahun 
2018 hasil Odds Ratio OR=3,411 berarti 
responden dengan pendidikan rendah 
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memiliki kecenderungan 3,411 kali lebih 
besar untuk tidak melakukan upaya 
pencegahan DBD dibanding responden 
dengan pendidikan tinggi Adanya 
hubungan antara pendidikan dengan 
upaya pencegahan BDB. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
teori Green (2005) yang menyatakan 
bahwa sikap merupakan faktor yang 
berperan dalam perilaku kesehatan. 
Semakin positif sikap atau padangan 
seseorang terhadap sesuatu hal, maka 
semakin baik pula tindakan yang 
dilakukan dalam hal tersebut.  Beberapa 
faktor yang mempengaruhi pembentukan 
sikap antara lain pengalaman pribadi, 
orang lain yang dianggap penting, dan 
pengaruh kebudayaan. Bila individu 
benar-benar bebas dari segala tekanan 
atau hambatan yang bisa mengganggu 
ekspresi sikapnya, maka dapat 
diharapkan bentuk perilaku yang tampak 
sebagai bentuk ekspresi yang sebenarnya. 
Timbulnya kemauan atau kehendak 
adalah sebagai bentuk lanjutan dari 
kesadaran dan pemahaman terhadap 
objek dalam hal ini adalah upaya 
pencegahan DBD. Kemauan atau 
kehendak merupakan kecenderungan 

untuk melakukan suatu tindakan. Teori 
ini menyebutkan bahwa sikap sebagai 
indikasi akan timbulnya suatu tindakan 
(Notoatmodjo, 2010). 

Sikap merupakan reaksi atau respons 
yang masih tertutup dan seseorang 
terhadap suatu stimulus atau objek. 
Manifestasi sikap itu tidak dapat 
langsung dilihat, tetapi hanya dapat 
ditafsirkan terlebih dahulu dan perilaku 
yang tertutup. Sikap belum merupakan 
suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi 
adalah merupakan predisposisi tindakan 
suatu perilaku. Sikap merupakan 
kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di 
lingkungan tertentu sebagai suatu 
penghayatan terhadap objek 
(Notoatmodjo, 2010). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Alidan 
(2011) dan Nuryanti (2013) yang 
menyatakan bahwa terdapat hubungan 
bermakna antara sikap dengan praktik 
pemberantasan sarang nyamuk DBD oleh 
masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian sebelumnya karena 
desain penelitian yang digunakan sama 
dengan penelitian sebelumnya.

 
 

D. Hubungan Media Informasi dengan  pencegahan DBD 

Media 
Informasi 

 pencegahan DBD 

Total % 
OR 
95% 
(CI) 

P 
value 

Kurang 
Baik 

Baik 

F % f % 

Tidak 
Terpapar 

27 55,1    22 44,9      49   100 

0,877 
(0,392-
1,958) 

0,877 
Terpapar 28 58,3 20 41,7 48 

10
0 

Total 55 56,7 42 43,3 97 10
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Berdasarkan tabel 5.0, diketahui 
bahwa responden yang kurang baik 
dalam  pencegahan DBD, paling banyak 
terdapat pada responden yang tidak 
terpapar media informasi sebesar 55,1%. 
Sedangkan yang terpapar media 
informasi yaitu sebesar 58,3 %. Hasil uji 
statistik diperoleh p value = 0,877 Nilai p 
> 0,05 (α=5%), ini berarti tidak ada 
hubungan antara Media Informasi dengan  
pencegahan DBD 

Informasi yang diperoleh baik dari 
pendidikan formal maupun non formal 
dapat memberikan pengaruh jangka 
pendek (immediate impact) sehingga 
menghasilkan perubahan atau 
peningkatan pengetahuan. Majunya 
teknologi akan tersedia bermacam-
macam media massa yang dapat 
mempengaruhi pengetahuan masyarakat 
tentang inovasi baru. Sebagai sarana 
komunikasi, berbagai bentuk media 
massa seperti televisi, radio, surat kabar, 
majalah, penyuluhan dan lain-lain 
mempunyai pengaruh besar terhadap 
pembentukan opini dan kepercayaan 
orang. Dalam penyampaian informasi 
sebagai tugas pokoknya, media massa 
membawa pula pesan-pesan yang berisi 
sugesti yang dapat mengarahkan opini 
seseorang. Adanya informasi baru 
mengenai sesuatu hal memberikan 
landasan kognitif baru bagi terbentuknya 
pengetahuan terhadap hal tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa responden yang tidak terpapar 

media informasi (50,5%), persentase nya 
lebih besar dibanding responden yang 
terpapar (49,5%) tentang upaya 
pencegahan DBD. Berdasarkan hasil uji 
Chi-square diperoleh  p value sebesar 
0,907, karena p > α (α=0,05), maka 
hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Artinya 
tidak ada hubungan signifikan antara 
media informasi dengan upaya 
pencegahan DBD di Kelurahan Kapuas 
Kanan Hulu Kabupaten Sintang Tahun 
2018.  

Keterpaparan informasi tidak 
memiliki hubungan yang bermakna 
dengan upaya  pencegahan DBD. 
Walaupun masyarakat di Kapuas Kanan 
Hulu pernah memperoleh informasi 
tentang PSN 3M Plus dan melakukan 
upaya pencegahan demam berdarah yang 
baik, dari hasil penelitian diperoleh 
bahwa tidak adanya hubungan antara 
keterpaparan informasi dengan upaya 
pencegahan DBD.  Walaupun masyarakat 
di Kapuas Kanan Peneliti berpendapat 
bahwa bukan hanya dari segi informasi 
yang mempengaruhi tindakan 
pencegahan demam berdarah tetapi juga 
dipengaruhi oleh faktor lain seperti 
pengetahuan, tingkat pendidikan, sikap 
dan  dukungan petugas kesehatan. Hal 
yang sama dilaporkan oleh Astuti yang 
menyatakan bahwa media informasi tidak 
menunjukkan hubungan bermakna 
dengan praktek pencegahan penyakit 
demam berdarah dengue pada ibu-ibu di 
Kelurahan Giritirto, Wonogiri. 

 
D. Hubungan Dukungan Petugas Kesehatan dengan  pencegahan DBD 

Dukungan 
Petugas 

 pencegahan DBD 
Total % OR 

95% 

P 
value 

Kurang Baik 
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Kesehatan Baik (CI) 

F % f % 

Tidak 
Mendukung 

37 71,2 15 28,8      52   100 

3,700 
(1,588-
8,622) 

0,002 Mendukung 18 40,0 27 60,0 45 
10
0 

Total 55 55,7 42 43,3 97 
10
0 

Sumber Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel 5.1, diketahui 
bahwa responden yang kurang baik 
dalam  pencegahan DBD, paling banyak 
terdapat pada responden yang tidak 
didukung petugas kesehatan yaitu sebesar 
71,2%, sedangkan pada responden yang 
mendapat dukungan dari petugas 
kesehatan sebesar 40,0%.  Hasil uji 
statistik diperoleh p value = 0,002 Nilai p 
< 0,05 (α=5%), ini berarti ada hubungan 
signifikan antara dukungan petugas 
kesehatan dengan  pencegahan DBD. 
Dari hasil analisis diperoleh Odds Ratio 
(OR)=3,700 berarti responden yang tidak 
mendapat dukungan petugas kesehatan 
memiliki kecenderungan 3,700 kali lebih 
besar untuk tidak melakukan  pencegahan 
DBD dibanding responden yang 
mendapat dukungan. 

Petugas kesehatan merupakan 
anggota yang sangat penting dalam tim 
kesehatan karena pengetahuan yang 
mereka miliki tentang keadaan 
setempat.Sebagai tenaga/ petugas 
kesehatan, kunjungan rumah merupakan 
tugas tambahan yang penting bagi 
pemeliharaan kesehatan dan 
membutuhkan orang tertentu untuk 
melaksanakan dengan baik 
(Notoatmodjo, 2010). 

Keterlibatan petugas dalam hal ini 
adalah petugas puskesmas adalah dengan 

melaksanakan kunjungan rumah terhadap 
keluarga, yaitu keluarga dari individu 
pengunjung puskesmas, atau keluarga-
keluarga lain yang berada di wilayah 
kerja puskesmas. Dalam kunjungan 
rumah ini dikumpulkan semua anggota 
keluarga dan diberikan informasi 
berkaitan dengan perilaku yang 
diperkenalkan. Pemberian informasi 
dilakukan secara sistematis, sehingga 
anggota-anggota keluarga itu bergerak 
dari tidak tahu ke tahu, dari tahu ke mau. 
Bila sarana untuk melaksanakan perilaku 
yang bersangkutan tersedia, diharapkan 
juga sampai tercapai fase mampu 
melaksanakan (Depkes RI, 2011). 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa responden yang tidak mendukung 
(53,6%) persentase nya lebih besar 
dibanding responden yang mendukung 
(46,4%) tentang upaya pencegahan DBD. 
Hal tersebut terlihat dari responden tidak 
mendapatkan informasi tentang cara 
melakukan tindakan PSN. Berdasarkan 
hasil uji Chi-square diperoleh  p value 
sebesar 0,004, karena p < α (α=0,05), 
maka hipotesis alternatif (Ha) diterima. 
Artinya ada hubungan signifikan antara 
dukungan petugas kesehatan dengan 
upaya pencegahan DBD di Kelurahan 
Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang 
Tahun 2018. 
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Adanya dukungan petugas kesehatan 
akan mempengaruhi perubahan perilaku 
seseorang. Penyuluhan yang diberikan 
oleh petugas kesehatan dalam 
pemberantasan sarang nyamuk DBD 
dibantu oleh kader kesehatan dan tokoh 
masyarakat yang akan mempengaruhi 
terjadinya perubahan perilaku masyarakat 
dalam melaksanakan PSN DBD. 
Dukungan petugas kesehatan merupakan 
faktor penguat atau melemahkan 
terjadinya perubahan perilaku. 
Penyuluhan yang diberikan oleh petugas 
kesehatan kepada masyarakat akan 
mempengaruhi pengetahuan baik dan 
sikap positif yang akhirnya akan terjadi 
suatu perilaku pemberantasan sarang 
nyamuk DBD. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Nuryanti (2013) yang menyebutkan 
bahwa terdapat hubungan antara peran 
petugas kesehatan dengan praktik PSN 
DBD oleh masyarakat. Hasil penelitian 
ini sejalan karena desain penelitian yang 
digunakan sama dengan desain penelitian 
sebelumnya. 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian 
yang dilakukan terhadap masyarakat di 
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu 
Kabupaten Sintang Tahun 2018, dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Ada hubungan antara pendidikan 

dengan Pencegahan DBD di 
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu 
Kabupaten Sintang Tahun 2018 
dengan p value sebesar 0,012. OR = 
3,150 yang artinya masyarakat dengan 
pendidikan rendah memiliki 
kecenderungan 3 kali untuk tidak 
melakukan pencegahan DBD 
dibanding masyarakat dengan 
pendidikan tinggi. 

2. Ada hubungan antara pengetahuan 
dengan Pencegahan DBD di 

Kelurahan Kapuas Kanan Hulu 
Kabupaten Sintang Tahun 2018 
dengan p value sebesar 0,025. OR = 
2,786 yang artinya masyarakat dengan 
pengetahuan rendah memiliki 
kecenderungan 2 kali untuk tidak 
melakukan pencegahan DBD 
dibanding masyarakat dengan 
pengetahuan tinggi. 

3. Ada hubungan antara sikap dengan 
Pencegahan DBD di Kelurahan 
Kapuas Kanan Hulu Kabupaten 
Sintang Tahun 2018 dengan p value 
sebesar 0,007. OR = 3,411 yang 
artinya masyarakat dengan sikap 
negatif memiliki kecenderungan 3 kali 
untuk tidak melakukan pencegahan 
DBD dibanding masyarakat dengan 
sikap positif. 

4. Tidak ada hubungan antara media 
informasi dengan Pencegahan DBD di 
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu 
Kabupaten Sintang Tahun 2018 
dengan p value sebesar 0,907. OR = 
0,877. 

5. Ada hubungan antara dukungan 
petugas kesehatan dengan Pencegahan 
DBD di Kelurahan Kapuas Kanan 
Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2018 
dengan p value sebesar 0,004. OR = 
3,700 yang artinya masyarakat dengan 
petugas kesehatan tidak mendukung 
memiliki kecenderungan 3 kali untuk 
tidak melakukan pencegahan DBD 
dibanding masyarakat dengan 
didukung petugas kesehatan. 
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Abstrak. Menulis merupakan salah satu keterampilan produktif yang harus dipelajari oleh siswa. 
Mereka harus mampu berbagi ide dan juga memberikan informasi yang jelas melalui tulisan 
mereka hasilkan. Sehingga ketika tulisan mereka dibaca oleh pembaca akan mudah dipahami dan 
bias mendapatkan informasi yang disajikan di dalamnya. Untuk membantu siswa agar memiliki 
kemampuan dalam membuat tulisan yang baik, perlu menerapkan berbagai teknik dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Salah satu teknik yang dapat diimplementasikan dalam mengajar 
menulis adalah teknik clustering. Teknik ini dapat dipilih untuk melatih siswa agar berpikir 
secara visual dalam proses penulisan, karena mereka dapat menggunakan garis, kotak, tanda 
panah, dan lingkaran untuk menunjukkan hubungan antar ide yang mereka kreasikan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknik clustering dalam pembelajaran 
menulis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kajian pustaka. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa teknik clustering memberikan kemudahan bagi siswa. Hal ini membantu 
dalam menghasilkan ide ke dalam bentuk paragraf. Para siswa termotivasi dan merasa nyaman 
ketika belajar melalui teknik ini, Teknik clustering mudah diajarkan oleh guru dan dapat 
diterapkan dalam setiap jenis tulisan.   
 
Kata Kunci : Teknik Kluster, Menulis 
 
Abstract. Writing is one of the productive skills that must be learnt by the students. They must 
able to share their ideas and also give clear information through their writing. So, when their 
writing is read by the readers, they will be able to get the information that is provided in it. To 
help the students be able to make a good writing, it needed to apply various techniques in the 
teaching and learning process. One of the techniques can be implemented in teaching writing is 
clustering technique. This technique is appropriate to train the students to think visually in the 
process of writing, because they may use lines, boxes, arrows, and circle to show the relationship 
among the ideas that they create. This research aimed to impact of utilization of clustering 
technique in learning writing. This research is conducted by using literature review. The results 
of the research showed that clustering technique provides convenience for students. It helped in 
generating ideas into paragraphs. The students were motivated and comfortable when learning 
through this technique, clustering technique is easy to be taught by teachers and it can be applied 
in any types of writing.  
 
Keywords: Clustering Technique, Writing 
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INTRODUCTION  
Writing is one of the important skills 

that students need to learn. Even in our daily 
lives, students cannot be separated from 
writing activities. In writing, students are not 
only expressed their ideas, but they also 
extended many kind of information through 
their writing. It cannot be avoided that every 
single people need to learn how to write 
because it will give many benefits, 
especially for students. According to Hyland 
(2004:20), writing is an activity that 
involves skills in planning and drafting, as 
well as knowledge of language, contexts, 
and audiences. Writing also needs a lot of 
considerations such as structure, vocabulary, 
form, unity, etc. Writing is also strictly 
difficult for many students that are: they 
spend their time to correct the compositions 
only to find an effective way to make good 
writing in writing a paragraph and essay. 

Therefore, the lecture or teacher 
should be able to organize good learning-
teaching activities and prepare a good 
technique to help students in writing. 
According to Tompkins (2000) the emphasis 
of writing is shifted from what the writers 
think and do as they write to the product of 
writing. Besides, Richard (2002) says that 
writing is the most difficult skill for foreign 
language learners that have to be mastered. 
They have to put together string 
grammatically correct sentences. It is in line 
with Harmer (2004) who said that writing 
(as one of the four skills that are listening, 
speaking, reading and writing) has always 
formed the syllabus of English teaching.  

To have good writing, the writer had 
to know the various writing strategies and 
should be done from the simple one to the 

difficult stages or advanced levels. Different 
techniques must be used to teach different 
materials. Knowing the complexity of 
writing and there are no special methods to 
teach it, the teacher is required to apply the 
accurate technique to present the writing 
materials to the students, Robinett 
(1983:233) said that there are two kinds of 
writing, which are guided writing or 
controlled writing and free writing.  
1. Controlled writing 

It refers to activities in which are 
presented with a set of sentences or a 
written text and given directions 
regarding ways in which these should 
be modified. This technique suggests 
that the teacher presents the writing 
materials by giving directions on how to 
do writing activities. 

2. Free writing 
It refers to writing with no restrictions. 
Free writing does not have to conform 
to the rules of spelling, grammar, and 
punctuation. In free writing, the teacher 
should try to inspire the students to 
write. 

There are some types of texts have to 
be mastered by students; narrative, recount, 
procedure, and descriptive. Each text type 
has different purposes, the organizational 
structure of the text and language features 
that can be used in a text.  

The lecturer should be creative to find 
a good media to help the students learn 
easily and actively. Many techniques can be 
used to learning writing; one of them is a 
clustering technique. This technique gives 
benefit to students who like to think 
visually. In apply clustering technique, the 
writers can use lines, boxes, arrows, and 
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circle to show the relationship among the 
ideas that they write about. In this case, the 
clustering technique is expected to be a way 
to encourage students' vocabulary and 
combine the new words they find and the 
remaining words they have. McLean 
(2012:390) defined that the Clustering 
Technique is a way to discover the 
interesting connection between topics to the 
specific subtopic. In addition, Porter and 
Hemacki (in Marzelia 2014:12), states 
"Clustering is the way to classify the ideas 
and share into a piece of paper by making 
the connection with the core of the idea". 

Furthermore, Steele and Steele 
(1991:42) described some steps of 
Clustering Technique as follow: 1) Begin 
with a blank sheet of paper. Write the point 
of words in the middle of the page then 
circle it. 2) Next, start to write whatever 
associations come to mind related to the 
word topic. 3) Continue with connecting 
associations and ideas based on word topic. 
It is about one or two minutes. Writing more 
words without worrying about the correct or 
not. 4) If getting stuck, think until you are 
sure you have all the ideas out.  

The purpose of this research is to 
explain the impact of the utilization of 
clustering technique conceptually articles of 
the results of previous thought and research 
as well as other relevant sources about 
Clustering technique in learning writing, the 
importance of clustering technique in 
learning writing in terms of research results. 
 
METHOD  

This research used a literature review 
approach. According to Minch (2018), A 
piece of academic writing – Includes current 

knowledge on a topic, substantive findings, 
theories and methodological contributions. 

A literature study is a study used in 
gathering information and data in libraries 
such as documents, books, magazines, 
historical stories, etc. (Mardalis: 1999). 
Besides, Sarwono (2006) stated that 
Literature study can also study various 
reference books as well as the results of 
previous similar studies that are useful for 
getting a theoretical basis for the problem to 
be studied. Literature study also means data 
collection techniques by conducting a 
review of books, literature, notes, and 
various reports relating to the problem to be 
solved (Nazir: 1988).  
Data sources in this research are primary 
scientific reports contained in theses, 
dissertations, local, national and 
international journals that are printed or non-
printed regarding clustering technique and 
writing recount. 

Data were analyzed using annotated 
bibliography techniques (Farisi, 2012). The 
data analysis procedure is as follows: 1) 
organizing the literature that will be 
reviewed according to topic; 2) making a 
synthesis of the links from the reviewed 
literature; 3) identify controversy issues; 4) 
formulating questions for further research 
needs (Mongan-Rallis, 2006; Galvan, 2006; 
Taylor, 2012; The UCSC University 
Library, 2012). 
 
RESULT AND DISCUSSION 
Clustering Technique and it works. 

Proett and Gill (in Richards and 
Renandaya, 2002:316), they defined that 
"Clustering is a simple yet powerful 
technique. It is visual characters seems to 
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stimulate the flow of association and 
particularly good for students who know 
what they want to say but just cannot say it." 
It means Clustering Technique can be 
applied in developing students‟ ability in 
writing text. Making a cluster diagram is the 
best way and very helpful for a person who 
has brains that work best visually, a cluster 
diagram might be a user-friendly (Grenville 
2001:11). 

In the using of the clustering 
technique, the researcher begins with the 
write the subject in the centre of a blank 
sheet of paper. Then, put some idea in boxes 
or circles around the subject and draw lines 
to connect them. Clustering Technique steps 
is a way of generating and connecting ideas 
visually. It will use it in the early stages of 
planning essay to find subtopics in a topic or 
to organize information. Here are the steps 
of clustering.  
1. Take a sheet of paper and write your 

main topic in the middle of a sheet of 
paper and circle it. 

2. Write ideas relating to the topic around 
it, circle them, and connect them to the 
central circle. Write them quickly, move 
into another space, write some more 
down, move to another blank, and just 
keep moving around and writing. 

3. Write down ideas, examples, facts, or 
other details relating to each idea and 
join to the appropriate circles.  

4. Repeat. As you write and circle new 
words and phrases, draw lines back to 
the last word, the central word, or other 
words that seem connected.  

5. Keep going until we can think nothing 
else relating to our topic. Then see a set 
of cluster that have done, if one 

particular circle of the clustering is 
enough to begin a draft, we can cluster 
again to expand the branches and we 
also can cross out the words and phrase 
that seem irrelevant, and begin to 
impose some order by clustering and 
begin to the first draft in writing. 

 
The Importance of Clustering Technique 
in writing based on Research Result 

There are so many researches that 
conducted related to utilizing of clustering 
technique in writing recount text in learning 
so it gives a contribution in increasing 
learning process quality. Here is describing 
of research result that has conducted and 
contributed to students' ability. 

Adriati (2013) reported Clustering 
technique is proven to be effective in 
elevating students‟ score in writing narrative 
text. Furthermore, the findings from the 
interview suggested students‟ positive 
response to the implementation of clustering 
technique throughout their learning in 
writing the text. Besides, this technique was 
very helpful as it became the „savings‟ of 
words which were needed in writing the 
narrative text, eased the plot construction, 
made a new alternative to writing 
with/without other brainstorming technique, 
empowered imagination, and created a fun 
atmosphere in learning. On the other hand, 
the technique had three weaknesses 
including making the grammatical aspects 
ignored, taking longer time than students‟ 
usual writing routine, and its tendency to 
occupy students‟ focus so distract them 
from the task of writing. Finally, paying the 
equal attention to the aspect of accuracy as 
to the fluency and assigning students to 
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make journal or portfolio that contained 
their writing from time to time may help to 
improve the implementation of this 
technique.  

Marzelia et al (2014) report that she 
has proved that the clustering technique is 
very effective in teaching hortatory 
exposition text. The researcher provides 
some suggestions because writing should be 
taught based on the interest of the students. 
For the students, they should improve their 
skill in writing because they have to 
understand the topics that have been 
introduced by the teacher. Students have to 
learn and practice writing using a clustering 
technique to help them easier to get an idea. 
Therefore, a teacher should be creative to 
make the class alive, so the students do not 
get bored in the teaching-learning process. A 
teacher should motivate the students also to 
learn English creatively. Before asking the 
students to make a text, the teacher should 
explain the definition, the generic structures, 
the social function and the language features 
of hortatory exposition text. The teacher had 
to control the teaching-learning process 
while the students apply clustering technique 
unless the circumstances in the classroom 
become uncontrolled because the students 
sometimes get confused in composing 
hortatory exposition text. 
 
The Impact of Clustering Technique in 
Writing based on the Learning Process 

Clustering technique is known as a 
useful technique to help and guide students 
in generating their ideas in writing a 
paragraph. There are several advantages 
based on research result that showed 

clustering technique can improve students in 
writing.  

The research conducted by Exdriko 
(2014) showed that the teaching of writing 
by using clustering technique is one of the 
teaching techniques to have a learning of 
writing more interesting for students. 
Students will be attracted and 
communicative to follow the learning 
process if the teachers use both of technique. 
Furthermore, by using clustering the teacher 
can show to the students how to arrange 
their writing creatively. Applying to a 
cluster can also make students write better 
and enjoy the learning of writing very much 
with good product writing.  

Besides, Eramona & Al hafidz (2014) 
report that the clustering technique is a good 
technique that can be used by the teacher 
and the students in the teaching and learning 
process. The technique gives some 
advantages, that is; 1) this technique is 
helpful for the students to develop and 
organize their ideas systematically. This 
technique also encourages them to think in 
English because it can stimulate them to 
deliver their ideas in written form, 2) by 
using this technique, students will be 
motivated to write good especially in 
descriptive text because it is interesting, 3) 
clustering technique can clearly show that 
what students think. So, their ideas will 
appear clearly, 4) this technique is easy to be 
applied by the teacher. The teacher can 
apply it without using a lot of teaching 
media. Moreover, if there are no media, the 
teacher still can do it manually by asking 
one of the students to be a model. 

Sabarun (2013) gave some report 
about clustering technique. He reported that 
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clustering employed free-association of 
ideas, creating a "structure" quite unlike the 
traditional outline method, but equally 
effective. It represented one way that visual 
and tactile-kinesthetic learners may adapt 
their learning needs to fit the given situation. 
Clustering was useful not only for 
organizing information but also for 
generating ideas. It was used to create 
patterns, build connections, and establish 
associations between the student's own 
experience and new information, between 
known facts and new concepts, between 
parts of a concept or problem and its whole. 
Furthermore, by utilizing skills inherent to 
both sides of the brain, they became very 
valuable techniques for the more sequential 
learner to employ. Finally, it was compatible 
with "schema" theories of cognitive 
processing advanced by Costa, Ausubel, 
Neisser and others. Based on the evidence 
above, it could be concluded that the 
prewriting quality of students' essay writing 
using clustering was better than those 
without using clustering. 

Based on the researches above, the 
researcher made some conclusions about 
clustering technique in writing, that is: 
Cluster technique provides convenience for 
students, it helps in generating ideas into 
paragraphs, students were motivated and 
comfortable using this technique, clustering 
technique is easy to be taught by the 
teachers with minimal technology and 
cluster techniques can be applied in types of 
writing skills. So, it can be concluded that 
the clustering technique give solution and 
advantages in teaching and learning process 
 
 

CONCLUSION  
Clustering technique is one of the 

techniques that helped students easier in 
getting ideas. The students can improve their 
writing after being taught using clustering 
technique. Using clustering as a technique in 
the teaching-learning process is an 
interesting and really enjoyable activity for 
students. Moreover, using clustering 
technique in the teaching-learning process is 
very easy to be applied. It can motivate and 
make the students easier in writing a subject 
Even though, the technique need 
improvement by the teacher, lecturer or 
researcher when they apply it in the 
classroom related to current development.  
 

REFERENCES 
Adriati, Meliya. 2013. THE USE OF 

CLUSTERING TECHNIQUE IN 
TEACHING WRITING 
NARRATIVE TEXT (A quasi-
experimental study of tenth graders in 
one senior high school in Bandung). 
Journal of English and Education 
2013, 1(2), 39-46 39. 

Chris Minch. 2018. 
https://www.teachingcouncil.ie/en/_fil
eupload/Research/Literature-Review-
Webinar. Accessed in August 2, 2019)  

Eramona, Feradilla and Muhammad Al-
Hafizh. 2014.USING THE 
CLUSTERING TECHNIQUE IN 
TEACHING WRITING A 
DESCRIPTIVE TEXT TO JUNIOR 
HIGH SCHOOL STUDENTS. Journal 
Of English Language Teaching. Vol 2, 
no 2 

Exdriko, Yogi. Lisa Tavriyanti. Lely 
Refnita. THE TEACHING OF 
WRITING A DESCRIPTIVE TEXT 
USING CLUSTERING TECHNIQUE 
FOR BUNG HATTA UNIVERSITY 
STUDENTS. Abstract of 

https://www.teachingcouncil.ie/en/_fileupload/Research/Literature-Review-Webinar
https://www.teachingcouncil.ie/en/_fileupload/Research/Literature-Review-Webinar
https://www.teachingcouncil.ie/en/_fileupload/Research/Literature-Review-Webinar


104 
 

Undergraduate, Faculty of Education, 
Bung Hatta University Vol 3, No 5.  

Farisi, I. M. 2012. Pengembangan Asesmen 
Diri Siswa (Student Self-Assesment) 
sebagai Model Penilaian dan 
Pengembangan Karakter. Konferensi 
Ilmiah Nasional "Asesmen dan 
Pembangunan Karakter Bangsa" 
HEPI UNESA 2012. Surabaya: 
UNESA 

Galvan, J. 2006. Writing Literature Reviews: 
A Guide for Students of the Behavioral 
Sciences (3rd ed.). Glendale, CA: 
Pyrczak Publishing. 

Harmer, Jeremy. 2004. How to Teach 
Writing. Malaysia: Longman 

Hyland, K. (2004). Genre and Second 
Language Writing. Michigan: The 
University of Michigan Press. 

Jonathan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian 
Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta 
:Graha Ilmu 

Mardalis. 1999. Metode Penelitian Suatu 
Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi 
Aksara 

Marzelia (2014). The use of Clustering 
Technique to Improve Students' skill 
in Writing Hortatory Exposition Text. 
Vol 2 (2).1-14.  

Marzelia, Astrina. Jamiluddin. Hastini. 
2014. THE USE OF CLUSTERING 
TECHNIQUE TO IMPROVE 
STUDENTS' SKILL IN WRITING 
HORTATORY EXPOSITION TEXT. 
e-Journal of English Language 
Teaching Society (ELTS) Vol. 2 No. 
2. 

McLean, S. (2012). Succesful Writing. 
Chile: Unnamed Publisher 

Mongan-Rallis, H. 2006. Guidelines for 
Writing A Literature Review, (Online) 
tersedia pada http://www.d.umn.edu/-
hrallis/guides/researching/literature.ht
ml 

Nazir, M.1988.Metode Penelitian, Jakarta: 
Ghalia. 

Richard, Jack C. 2002. Methodhology 
Language tEaching. An Anthology of 
Current Practice. New York: 
Cambridge University Press. 

Richards, Jack C. and Willy A. Renandya, 
(2002). Methodology in Language 
Teaching: An Anthology of Current 
Practice. Cambridge University 
Press:London. 

Robinnet, Betty Wallace. (1983). Teaching 
English to Speaker of Other Language: 
Substances and Technique. New York: 
Mc Braw-Hill International Book 
Company) 

Sabarun. 2013. THE EFFECT OF 
CLUSTERING TECHNIQUE ON 
WRITING EXPOSITORY ESSAYS 
OF EFL STUDENTS. Journal on 
English as a Foreign Language, 
Volume 3, Number 1, March 2013 

Steele, L.J and Steele, P. (1991). The 
Thinking –Writing Connection: Using 
clustering to Help Students Write 
Persuasively. Reading Horizon. Vol 
32 (1).42-5. 

Taylor, D. 2012. The Literature Review: A 
Few Tips On Conducting, (Online) 
tersedia pada 
http://www.writing.utoronto.ca/advice/
specific-types-of-writing/literature-
review. 

The USCS University Library. 2012. Write a 
Literature Review, (Online) tersedia 
pada 
http://guides.library.uscs.edu/write-a-
literature-review. 

Tompkins, Gail E. 2000. Teaching Writing 
Balancing Process and Product. New 
Jersey: Prentice-Hall.Inc.  

http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFKIP&page=issue&op=view&path%5B%5D=165
http://www.d.umn.edu/-hrallis/guides/researching/literature.html
http://www.d.umn.edu/-hrallis/guides/researching/literature.html
http://www.d.umn.edu/-hrallis/guides/researching/literature.html
http://www.writing.utoronto.ca/advice/specific-types-of-writing/literature-review
http://www.writing.utoronto.ca/advice/specific-types-of-writing/literature-review
http://www.writing.utoronto.ca/advice/specific-types-of-writing/literature-review
http://guides.library.uscs.edu/write-a-literature-review
http://guides.library.uscs.edu/write-a-literature-review


105 

 

HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN SIKAP IBU MENGGUNAKAN 
ALAT KONTRASEPI INTRA UTERINE DEVICES (IUD) 

DI PUSKESMAS TANJUNG PURI KABUPATEN SINTANG 
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Abstract. Intra uterine devices is inert synthetic material (with or without additional elements 
for effective synergy) with a variety of forms, which are paired into the womb to produce a 
contraceptives effect. The purpose of this research is to know releated knowledge and 
attitudes mother used Intra Uterine Devices (IUD) in LundangBaru village districts 
DedaiSintang district of the year 2018.The type of research used is Quantitative research with 
Cross sectional approach, the samples taken in this study amounted to 57 respondents with 
sampling technique using purposive sampling technique.The analysis used is Chi-square 
test.The result of this research indicate that frequency distribution of mother of fertile age 
couple in Community Health Center Tanjung Puri is low knowledge about IUD contraception 
device that is 34 respondent (59,6%) and result of frequency distribution of mother of fertile 
age couple in Community Health CenterTanjung Puri with attitude not support about IUD 
contraception ie 32 respondents (56.1%).The result of relationship test between knowledge 
variable with mother attitude using IUD contraception using Chi-square statistic test obtained 
p-value 0,016 <0,05 means there is relationship between knowledge with mother attitude 
using IUD contraception.Further analysis result of OR = 4,5 which can be concluded that the 
mother of fertile-age fertile couple has a chance 4,5 times to determine attitude not support to 
the use of IUD contraception.Health workers or midwives in Community Health Center 
Tanjung Puri are expected to provide information for all WUS through counseling especially 
on IUD. 
 
Keywords : Knowledge, Attitudes, Intra Uterine Devices 
 
Abstrak. IUD adalah bahan inert sintetik (dengan atau tanpa unsure tambahan untuk sinergi 
efektifitas) dengan berbagai bentuk, yang dipasangkan kedalam Rahim untuk efek 
kontraseptif. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan dengan 
Sikap Ibu Menggunakan Alat Kontrasepsi Intra Uterine Devices (IUD) di Puskesmas 
Tanjung Puri Kabupaten Sintang Tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian Kuantitatif denganpen dekatan Cross sectional, sampel yang di ambil pada 
penelitian ini berjumlah 57 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 
teknik sampling purposive. Analisa yang digunakan adalah uji Chi-square. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa distribusi frekuensi ibu pasangan usia subur  di Puskesmas Tanjung 
Puri berpengetahuan rendah tentang alat kontrasepsi IUD yaitu 34 responden (59,6%) dan 
hasil distribusi frekuensi ibu pasangan usia subur di Puskesms Tanjung Puri dengan sikap 
tidak mendukung tentang alat kontrasepsi IUD yaitu 32 responden (56,1%). Hasil uji 
hubungan antara variable pengetahuan dengan sikap ibu menggunakan alat kontrasepsi IUD 
menggunakan uji statistic Chi-square didapat hasil p-value 0,016 < 0,05 artinya ada 
hubungan antara pengetahuan dengan sikap ibu menggunakan alat kontrasepsi IUD. Hasil 
analisis lebih lanjut nilai OR=4,5 yang dapat disimpulkan bahwa ibu pasangan usia subur 
yang berpengetahuan rendah berpeluang 4,5 kali menentukan sikap tidak mendukung 
terhadap penggunaan alat kontrasepsi IUD.Tenaga kesehatan atau bidan di Puskesmas 
Tanjung Puri  diharapkan untuk memberikan informasi bagi seluruh WUS 
melaluipenyuluhankhususnyatentang IUD. 
Kata Kunci  : Pengetahuan, Sikap, Intra Uterine Devices (IUD) 

mailto:leasanggau@gmail.com
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PENDAHULUAN 

 Menurut World Health 

Organization (WHO) penggunaan 

kontrasepsi telah meningkat di banyak 

bagian dunia, terutama di Asia dan 

Amerika Latin dan terendah di Sub-Sahara 

Afrika.Secara global, pengguna 

kontrasepsi modern telah meningkat tidak 

signifikan dari 54% pada tahun 1990 

menjadi 57,4% pada tahun 2016. Secara 

regional, proporsi pasangan usia subur 15-

49 tahun melaporkan penggunaan metode 

kontrasepsi modern telah meningkat 

minimal 6 tahun terakhir. Di Afrikadari 

23,6% menjadi 27,6%, di Asia telah 

meningkatdari 60,9% menjadi 61,6%, 

sedangkan Amerika latin dan Karibia naik 

sedikit dari 66,7% menjadi 67,0%. 

Diperkiraan 225 juta perempuan di negara-

negara berkembang ingin menunda atau 

menghentikan kesuburan tapi tidak 

menggunakan metode kontrasepsi apapun 

dengan alas an sebagai berikut: terbatas 

pilihan metode kontrasepsi dan 

pengalaman efek samping. Kebutuhan 

yang belum terpenuhi untuk kontrasepsi 

masih terlalu tinggi. Ketidak adilan 

didorong oleh pertumbuhan populasi 

(WHO, 2016). 

Indonesia merupakan salah satu 

negara berkembang dengan berbagai jenis 

masalah. Masalah utama yang dihadapi 

diIndonesia adalah dibidang 

kependudukan yang masih tingginya 

pertumbuhan penduduk. Keadaan 

penduduk yang demikian telah 

mempersulit usaha peningkatan dan 

pemerataan kesejahteraan rakyat. Semakin 

tinggi pertumbuhan penduduk semakin 

besar usaha yang dilakukan untuk 

mempertahankan kesejahteraan rakyat. 

Oleh karena itu Pemerintah terus berupaya 

untuk menekan laju pertumbuhan dengan 

Program Keluarga 

Berencana(BKKBN,2009).Alat 

Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau 

Intra Uterine Devices (IUD) adalah suatu 

alat atau benda yang dimasukkan kedalam 

Rahim yang sangat efektif, reversible dan 

berjangka panjang, dapat dipakai pada 

semua perempuan usia reproduktif ( Jurnal 

Ilmiah Bidan , 2016). 

Data dan Informasi Kesehatan 

Profil Indonesia Propinsi Kalimantan 

Barat Tahun 2016 jumlah PUS adalah 

945.707, Cakupan Peserta KB baru 12,04 

% dan peserta KB aktif 70,86 %. 

Sedangkan persentase peserta KB baru 

menurut metode yang digunakan  yaitu 

suntikan sebesar 6,47% yang kedua pil 

sebesar 3,56 % yang ketiga implan sebesar 

0,90 % yang keempat AKDR 0,76 % yang 

kelima kondom 0,47 % yang keenam 

Metode Operasi Wanita(MOW)0,30 % 

yang ketujuh Metode Operasi Pria (MOP) 

0,13 %.sedang persentase peserta kb aktif 
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menurut metode yang digunakan yaitu 

suntikan 44,83 % yang kedua pil 34,78 % 

yang ketiga Implan 8,05 % yang 

keempatIntra Uterine Devices (IUD) 6,99 

% yang kelima kondom 2,57 % yang 

keenam Metode Operasi Wanita(MOW) 

2,03 % dan yang terakhir Metode Operasi 

Pria(MOP) 0,74 % (Profil Kesehatan 

Provinsi Kalimantan Barat, 2016 ). 

Berdasarkan data Dinas Keluarga 

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten 

Sintang Tahun 2017 Jumlah PUS adalah 

cakupan peserta KB baru dan KB 

aktif63.911. Metode kontrasepsi yang 

digunakan adalah suntik sebesar 26,425, 

pil sebesar 22.748, implan sebesar 3.651, 

Intra uterine devices(IUD)sebesar 2.677, 

kondom sebesar 777, Metode Operasi 

Wanita (MOW) sebesar 716 dan Metode 

Operasi Pria (MOP) sebesar 217 

(DKBP3A Kabupaten Sintang, 2017). 

Data DKBP3A Kabupaten Sintang 

Tahun 2017, Kecamatan Serawai 

merupakan Kecamatan dengan 

penggunaan IUD yang sangat rendah yaitu 

5 orang, selanjutnya yaitu Kecamatan 

Kayan Hulu berjumlah 8 orang, 

Kecamatan Kayan Hilir berjumlah 11 

orang, Kecamatan Dedai berjumlah 24 

orang dan Kecamatan Ketungau Hulu 

berjumlah 30 orang. Mengingat jarak 

lokasi yang jauh dari tempat tinggal 

peneliti dan efektivitas waktu penelitian 

yang singkat, maka peneliti tidak memilih 

3 Kecamatan dengan penggunaan IUD 

terendah sebegai tempat penelitian. 

Peneliti memilih tempat penelitian di 

wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Puri  

dengan penggunaan IUD terendah 

sebanyak 24 orang (DKBP3A, 2017).  

AKDR atau IUD merupakan suatu 

metode kontrasepsi yang dapat digunakan 

jangka panjang. Meskipun efektif dan 

dapat bertahan sampai dengan 10 tahun 

(misal pada CuT-380A, salah satu jenis 

AKDR), alat ini dapat mencegah 

kehamilan secara reversible. Dalam arti, 

apabila nantinya seorang wanita 

merencanakan untuk kembali hamil, dia 

dapat melepas alat kontrasepsi dalam 

rahim tersebut. Namun, memang biasanya 

tidak serta merta dia langsung dapat hamil 

sesaat setelah alat tersebut dilepas. Ada 

jeda waktu tertentu yang dapat bervariasi 

antara satu wanita dengan wanita lain. 

Akan tetapi, sebenarnya begitu AKDR 

dilepas, wanita tetap memiliki resiko hamil 

apabila berhubungan seksual dengan 

suaminya. Sebagai alat kontrasepsi, 

AKDR sangatlah efektif. Angka 

keberhasilannya mencapai 99,2-99,6% 

dalam tahun pertama. Berbeda dengan 

metode kontrasepsi hormonal, AKDR 

dapat segera mencegah kehamilan begitu 

dipasang(Jurnal Ilmiah Bidan, 2016). 

Berdasarkan data Puskesmas 

Tanjung Puri Jumlah Wanita Usia Subur 
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(WUS) KB Aktif Tahun 2017 berjumlah 

5421 (67,9 %), Tahun 2018 berjumlah 

5399 (7 %) Metode Kontrasepsi yang 

banyak digunakan adalah KB suntik 

berjumlah 1385 akseptor dan yang 

menduduki peringkat ke 3 terakhir KB 

IUD berjumlah 32 akseptor (Data 

Puskesmas Tanjung Puri , 2018). 

Berdasarkan data dari Puskesmas Tanjung 

Puri   jumlah pengguna akseptor KB IUD 

berjumlah 24 orang. Dari 24 orang tersebut 

ada diantaranya yang sudah tidak 

mengunakan kontrasepsi IUD lagi 

(Puskesmas tanjung Puri, 2018). 

Studi pendahuluan yang dilakukan 

peneliti di Puskesmas Tanjung Puri 

tanggal 5 Juli  2019, Peneliti 

mewawancarai bidan koordinator, Beliau 

mengatakan banyak di antara ibu-ibu 

Pasangan Usia Subur yang tidak 

mengunakan kontrasepsi IUD dikarenakan 

ketidaktahuan ibu-ibu tentang alat 

kontrasepsi. Peneliti juga mewawancarai 3 

responden Wanita Usia Subur (WUS) 

berusia diatas 25 tahun dan mempunyai 

anak lebih dari 1 orang. Data yang 

diperoleh 2 reponden tidak mengetahui 

tentang kegunaan alat kontrasepsi IUD, 

takut menggunakan alat kontrasepsi IUD 

karena dimasukan kedalam rahim serta 

malu jika auratnya dibuka walaupun 

dengan sesame perempuan dan sebagian 

mereka menggunakan alat kontrasepsi pil 

dan suntik, 1 orang lagi menyatakan cukup 

mengetahui tentang alat kontrasepsi IUD 

serta pernah menggunakannya, efek 

samping yang dirasakan nyaman dan tidak 

membuat beratba dan bertambah. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. Menurut Rudi 

(2015), penelitian kuantitatif adalah suatu 

proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupaangka sebagai 

alat menemukan keterangan mengenai apa 

yang ingin kita ketahui. Penelitian 

kuantitatif dapat dilaksanakan dengan 

penelitian deskriptif, penelitian 

hubungan/korelasi, penelitian, kuasi-

eksperimental, dan penelitian 

eksperimental. 

Desain penelitian ini menggunakan 

pendekatan survei cross sectional. 

Menurut Notoatmodjo (2012), survei cross 

sectional adalah suatu penelitian untuk 

mempelajari suatu dinamika korelasi 

antara faktor-faktor resiko dengan efek, 

dengan cara pendekatan, observasi atau 

pengumpulan data sekaligus pada suatu 

saat (point time approach). Artinya, tiap 

subjek penelitian hanya diobservasi sekali 

saja dan pengukuran dilakukan terhadap 

status karakter atau variabel subjek pada 

saat pemeriksaan.Dalam penelitian 

seksional silang atau potong silang, 

variabel sebab atau resiko dan akibat atau 

kasus yang terjadi pada objek penelitian 
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diukur atau dikumpulkan secara simultan 

(dalam waktu yang 

bersamaan).Pengumpulan data untuk jenis 

penelitian ini, baik untuk variabel resiko 

atau sebab (independent variable) maupun 

variabel akibat (dependent variable) 

dilakukan secara bersama-sama atau 

sekaligus. 

Menurut Arikunto (2013), populasi 

adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh ibu pasangan usia subur dalam 

sikap menggunakan alat kontrasepsi IUD 

terdiri dari 380 orang di Puskesmas 

Tanjung Puri  Kabupaten Sintang Tahun 

2019. Menurut Arikunto (2013), sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti.Untuk menentukan besarnya 

sampel maka menggunakan rumus 

Arikunto (2010), yaitu apabila jumlah 

populasi kurang dari 100 orang maka 

seluruh populasi dijadikan sampel, tetapi 

apabila jumlah populasi lebih dari 100 

maka akan diambil antara 10-15% atau 20-

25%. Jumlah populasi yang akan 

digunakan peneliti adalah 380 orang. 

Peneliti menggunakan 25 %. 

S = 
      x 380 

 = 
        

= 57 orang 

Jadi sampel yang diambil peneliti 

berjumlah 76 orang. 

Dalam teknik pengambilan sampel 

ini peneliti menggunakan teknik sampling 

purposive.Menurut Sugiyono (2011) 

sampling purposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.Dari pengertian di atas agar 

memudahkan penelitian, peneliti 

menetapkan sifat-sifat dan karakteristik 

yang digunakan dalam penelitian ini 

disebutkan dengan krteria inklusi. Menurut 

Notoadmodjo (2010), instrumen penelitian 

adalah alat-alat yang digunakan untuk 

pengumpulan data. Instrumen penelitian 

ini dapat berupa kuesioner (daftar 

pertanyaan), formulir observasi, formulir-

formulir lain yang berkaitan dengan 

pencatatan data dan sebagainya. 

Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan pengumpulan 

data primer yaitu dengan pembagian 

kuesioner untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan dengan sikap ibu 

menggunakan alat kontrasepsi IUD. Dalam 

penelitian ini tidak dilakukan uji validitas 

dan uji reliabilitas dikarenakan kuesioner 

yang digunakan dalam penelitian ini 

diadopsi dari kuesioner dalam penelitian 

sebelumnya oleh Mayda Dwi Kusuma 

tahun 2017 dan Dewi Fitriani tahun 2014 

yang mana dalam penelitian tersebut 

dinyatakan sudah valid dan sudah reliabel. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
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Pada bab ini akan disajikan hasil 

penelitian dan pembahasan mengenai 

“Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Ibu 

Menggunakan Alat Kontrasepsi Intra 

Uterine Devices (IUD) di Puskesmas 

Tanjung Puri  Sintang Tahun 2019”. 

Setelah melakukan penelitian pada 

sejumlah responden di Puskesmas Tanjung 

Puri yang dilaksanakan pada tanggal 

10,11,12 dan 13 Agustus 2019 didapatkan 

hasil 57 responden melalui pengisian 

kuesioner. Setelah dilakukan penelitian 

dilanjutkan dengan analisis data dengan 

menggunakan komputerisasi, selanjutnya 

disajikan dalam bentuk tabel dan narasi 

sebagai berikut : 

A. Analisis Univariat 

1) Pengetahuan Ibu Tentang Alat Kontrasepsi Intra Uterine Devices (IUD) 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Tentang Alat kontrasepsi Intra Uterine 

Devices (IUD) di Puskesmas Tanjung Puri  Kabupaten Sintang Tahun 2019 

No Pengetahuan  Frekuensi  Persentase (%) 
1 Tinggi 23 40.4% 
2 Rendah  34 59,6% 

Jumlah  57 100% 
Sumber : Data Primer di Puskesmas Tanjung Puri Tahun 2019 

Berdasarkan tabel diatas, dapat 

dilihat bahwa dari 100 responden, yang 

berpengetahuan tinggi 23 responden 

(40,4%) dan yang berpengetahuan rendah 

sebanyak 34 responden (59,6%).

 

2) Sikap Ibu Menggunakan Alat Kontrasepsi Intra Uterine Devices (IUD) 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Sikap Ibu Menggunakan Alat Kontrasepsi Intra Uterine 
Devices (IUD) Di Puskesmas Tanjung Puri Kabupaten Sintang Tahun 2019 

No  Sikap Frekuensi  Persentase (%) 
1 Mendukung  25 43,9% 
2 Tidak Mendukung 32 56,1% 

Jumlah  57 100% 
    Sumber : Data Primer di Puskesmas Tanjung Puri Tahun 2019 

Berdasarkan tabel diatas, dapat 

dilihat bahwa dari 57 responden yang 

diteliti diperoleh sebagian besar responden 

dengan sikap yang tidak mendukung 

tentang IUD yaitu sebanyak 32 responden 

(56,1%) dan sebagian responden dengan 

sikap mendukung tentang IUD yaitu 

sebanyak 25 responden (43,9).
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B. Analisis Bivariat 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Ibu 
Menggunakan Alat Kontrasepsi IUD di Puskesmas tanjung Puri Kabupaten Sintang 

Tahun 2019 
Pengetahuan ibu 
tentang alat 
kontrasepsi IUD 

 

Sikap ibu menggunakan alat 
kontrasepsi IUD 

 
 

Total 

 
 

OR 

 
P Value 

Mendukung Tidak Mendukung 
n % n % n %   

Tinggi  15 65,2 8 34,8 2
3 

100 4,5 0,016 

Rendah  10 29,4 24 70,6 3
4 

100 

Total  25 43,9 32 56,1 5
7 

100  

Sumber : Data Primer di Puskesmas Tanjung Puri Tahun2019 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat 

dilihat bahwa dari 23 responden yang 

berpengetahuan tinggi terdapat 15 

responden dengan sikap mendukung yaitu 

(65,2%) dan 8 responden dengan sikap 

tidak mendukung yaitu (34,8%). Dari 34 

responden  yang berpengetahuan rendah 

terdapat 24 responden dengan sikap tidak 

mendukung yaitu (70,6%) dan 10 

responden dengan sikap mendukung yaitu 

(29,4%).Pengujian hipotesis menggunakan 

uji Chi Square memberikan p-value 0,016( 

p<0,05), yang artinya Ho ditolak dan Ha 

diterima yaitu ada hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan dengan 

sikap ibu menggunakan alat kontrasepsi 

IUD. 

Hasil analisis lebih lanjut nilai 

OR=4,5 yang dapat disimpulkan bahwa 

ibu yang berpengetahuan rendah 

berpeluang 4,5 kali menentukan sikap 

tidak mendukung terhadap penggunaan 

alat kontrasepsi IUD. 

a) Pengetahuan ibu tentang alat 

kontrasepsi IUD 

Berdasarkan hasil distribusi 

frekuensi dari 57 responden yang diteliti 

diperoleh 23 responden yang 

berpengetahuan tinggi dengan persentase 

sebesar (40,4%) dan hampir sebagian besar 

responden yang berpengetahuan rendah 

yaitu 34 responden dengan persentase 

sebesar (59,6%). Penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Senja Ayu Irjayanti 

(2009), yang melakukan penelitian yang 

berjudul “faktor-faktor yang 

mempengaruhi rendahnya penggunaan 

AKDR di Polindes Serumpun Wilayah 

Kerja Puskesmas sebangkau” dengan hasil 

60% dari 57 responden memiliki 

pengetahuan kurang.Hal ini disebabkan 

karena tingkat pemahaman mereka yang 
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kurang tentang metode ini sehingga 

berpengaruh pada persepsi masing-masing. 

Menurut Notoadmodjo (2011) 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan 

terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap objek tertentu. 

Pengetahuan seseorang juga dipengaruhi 

oleh umur, pendidikan, pekerjaan , 

lingkungan dan pengalaman. 

Menurut asumsi peneliti hal yang 

mempengaruhi ibu pasangan usia subur 

yang mempunyai pengetahuan kurang jika 

dikaitkan dengan teori Notoadmodjo diatas 

dikarenakan faktor pendidikan yang 

rendah. 

b)  Sikap Ibu Menggunakan alat 

kontrasepsi  IUD 

Berdasarkan hasil distribusi 

frekuensi dari 57 responden yang diteliti 

diperoleh sebagian besar responden 

dengan sikap tidak mendukung sebanyak 

32 orang dengan persentase (56,1%) dan 

sebagian kecil dari responden dengan 

sikap mendukung sebanyak 25 responden 

dengan persentase (43,9%). Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Alber 

Tanjung (2014) yang berjudul hubungan 

sikap tentang alat kontrasepsi dalam 

Rahim di Wilayah Kerja Puskesmas 

Sungai Lansek.Kemudian dari hasil yang 

didapat terdapat 106 responden yang 

memililih kontrasepsi non IUD lebih tinggi 

pada sikap negatif 95,8%, dibandingkan 

sikap positif sebanyak 74,1%. Hasil uji 

statistik diperoleh nilai p=0.003 (p<0.05) 

yang artinya ada hubungan bermakna 

sikap dengan pemilihan kontrasepsi IUD. 

Menurut Notoadmodjo (2010) 

sikap merupakan respon seseorang 

terhadap stimulus atau objek tertentu, yang 

sudah melibatkan faktor pendapat dan 

emosi yang bersangkutan (senang tidak 

senang, setuju tidak setuju, baik tidak baik 

dan sebagainya). Menurut asumsi peneliti 

dalam penggunaan KB IUD, sikap 

seseorang terhadap alat kontrasepsi 

tersebut merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting. Hal ini sesuai dengan teori 

Notoadmodjo apabila seseorang memiliki 

sikap mendukung terhadap KB maka akan 

cenderung memilih dan menggunakan alat 

kontrasepsi begitu juga sebaliknya apabila 

seseorang tidak memiliki sikap tidak 

mendukung terhadap KB IUD maka akan 

cenderung tidak memilih bahkan 

menggunakan KB tersebut. Secara teoritis 

seseorang yang memiliki sikap positif 

terhadap suatu objek maka akan cenderung 

bertindak terhadap suatu objek tersebut. 

c)  Hubungan pengetahuan dengan 

sikap ibu menggunakan alat kontrasepsi 

IUD 

Berdasarkan pengujian hipotesis 

menggunakan uji Chi Square diperoleh 23 

responden yang berpengetahuan tinggi 

terdapat 15 responden dengan sikap 

mendukung yaitu (65,2%) dan 8 responden 

dengan sikap tidak mendukung yaitu 
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(34,8%). Dari 34 responden  yang 

berpengetahuan rendah terdapat 10 

responden dengan sikap mendukung yaitu 

(29,4%) dan 24 responden dengan sikap 

tidak mendukung yaitu (70,6%) 

Pengujian hipotesis menggunakan 

uji Chi Square memberikan p-value0,016( 

p< 0,05 ), yang artinya ada hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan dengan 

sikap ibu menggunakan alat kontrasepsi 

IUD. Hasil analisis lebih lanjut diperoleh 

nilai OR=4,5 dapat disimpukan bahwa ibu 

pasangan usia subur yang berpengetahuan 

rendah berpeluang 4,5 kali menentukan 

sikap yang tidak mendukung terhadap 

penggunaan alat kontrasepsi IUD. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Asmawahyunita (2010) tentang 

hubungan sikap ibu tentang alat 

kontrasepsi dalam Rahim dengan 

pemilihan alat kontrasepsi dalam rahim di 

RSIA Kumalasiwi Pacengan Kabupaten 

Jepara. Dengan hasil yang menunjukkan 

adanya hubungan yang signifikan antara 

sikap ibu dengan pemilihan KB AKDR 

dengan nilai p=0,045 (p<0,05). 

Penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sarce 

Pinantoan (2014), hubungan pengetahuan 

dengan penggunaan AKDR di Puskesmas 

Tatelu Kecamatan di Membe Kabupaten 

Minahasa yang menunjukkan paling 

banyak yaitu 61,5% atau 59 responden 

yang mempunyai pengetahuan kurang. 

Hasil uji statistik Chi Square menunjukkan 

terdapat hubungan antara kedua variabel, 

dengan nilai (p) = 0,000 ( <0,05). Cara 

mengubah ketidaktahuan dan 

meningkatkan pengetahuan adalah melalui 

pendidikan.Pendidikan yang dimaksudkan 

dalam program KB adalah pendidikan 

jangka pendek atau pendidikan nonformal, 

karena perubahan sikap dan perilaku yang 

dimaksud dalam KB adalah memahami 

pentingnya berKB. Oleh karena itu, jalan 

yang ditempuh adalah melalui program 

KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi). 

KIE dapat menembus budaya masyarakat 

sehingga menimbulkan kesadaran tentang 

manfaat berKB (Marta Adi Soebrata, 

2009). 

Menurut SDKI (2009) dimana 

sepasang suami istri akan mau memakai 

alat kontrasepsi apabila mereka 

mempunyai sikap positif terhadap 

kontrasepsi tersebut. Sikap positif tersebut 

dapat dipengaruhi oleh pengetahuan yang 

mereka miliki tentang kontrasepsi. 

Menurut Wihelmina Wahara (2014) lewat 

pendidikan manusia akan dianggap 

memperoleh pengetahuan dan dengan 

penegtahuannya manusia diharapkan dapat 

dibangun keberadaan hidupnya dengan 

lebih baik. Semakin tinggi pendidikan, 

hidup manusia akan semakin berkwalitas. 

Jika wanita berpendidikan mereka akan 

membuat keputusan yang benar dalam 

memperhatikan kesehatannya.  
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Menurut Pendit (2009) dengan 

menyediakan informasi yang akurat dan 

sesuai serta konseling yang bersifat 

empatik, program dapat menjamin bahwa 

individu dan pasangan memilih dengan 

sadar suatu metode kontrasepsi.Dengan 

mendorong pemilihan yang sesuai, 

kepuasan klien kemungkinan besar 

terpenuhi sehingga pemakaian kontrasepsi 

lebih konsisten.Penyediaan informasi yang 

menyeluruh dan konseling tampaknya 

menyebabkan peningkatan angka 

berkelanjutan. Selain itu, agar pemakaian 

metode benar dan aman, pengguna perlu 

memiliki pengetahuan tentang kontrasepsi 

yang mereka pilih, termasuk pengetahuan 

tentang kemungkinan efek samping dan 

komplikasi 

Menurut Syarah Amira (2011) 

Sikap merupakan reaksi atau respon 

tertutup terhadap suatu stimulus atau 

objek, manifestasi sikap tidak dapat dilihat 

tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih 

dahulu dari perilaku tertutup.Suatu sikap 

belum otomatis terwujud dalam suatu 

tindakan. Untuk terwujudnya sikap 

menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan 

faktor pendukung atau suatu kondisi yang 

memungkinkan suatu support dari pihak 

lain, misalnya suami, orangtua atau mertua 

sangat penting untuk mendukung 

pengguna KB. Sikap cara pemeliharaan 

alat kontrasepsi dalam Rahim adalah 

penilaian atau pendapat seseorang terhadap 

cara-cara memelihara meliputi yang 

mereka ketahui tentang pengertian IUD, 

jenis IUD, keuntungan dan kerugian IUD, 

indikasi dan kontraindikasi pemakaian 

IUD. Dengan pemeriksaan rutin dan 

pengontrolan IUD tersebut. 

Menurut asumsi dari peneliti 

berdasarkan hasil penelitian yang 

bersangkutan dengan teori SDKI 

menunjukkan bahwa pengetahuan yang 

tinggi tentang IUD maka akan menjadi 

dasar yang baik terhadap kontrasepsi IUD 

yang dapat dilihat sebagian kecil 

responden yang berpengetahuan tinggi 

memiliki sikap mendukung terhadap 

kontrasepsi IUD dan sebagian besar 

responden yang berpengetahuan rendah 

memiliki sikap yang tidak mendukung 

terhadap kontrasepsi IUD.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini 

pengetahuan ibu pasangan usia subur di 

Puskesmas Tanjung Puri  berpengetahuan 

rendah tentang alat kontrasepsi IUD yaitu 

34 responden (59,6%) dan sikap ibu tidak 

mendukung dalam penggunaan alat 

kontrasepsi  IUD yaitu 32 responden 

(56,1%). Hasil uji hubungan antara 

variable pengetahuan dengan sikap ibu 

menggunakan alat kontrasepsi IUD 

menggunakan uji statistic Chi-square 

didapat hasil p-value 0,016 < 0,05 artinya 

ada hubungan antara pengetahuan dengan 
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sikap ibu menggunakan alat kontrasepsi 

IUD. Hasilan alisis lebih lanjut nilai 

OR=4,5 yang dapat disimpulkan bahwa 

ibu pasangan usia subur yang 

berpengetahuan rendah berpeluang 4,5 kali 

menentukan sikap  tidak mendukung 

terhadap penggunaan alat kontrasepsi IUD.  

Berdasarkan penelitian diatas, 

peneliti ingin memberikan beberapa saran 

bagi Tenaga Kesehatan di Wilayah Kerja  

Puskesmas Tanjung  Puri dapat 

memberikan pendidikan tentang alat 

kontrasepsi dan penyuluhan serta 

sosialisasi tentang jenis-jenis alat 

kontrasepsi dan dampak atau efek samping 

dari masing-masing alat kontrasepsi 

tersebut, agar kedepannya dapat 

mengurangi angka kejadian kegagalan alat 

kontrasepsi. 
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Abstract: This study is motivated by the diversity as a Nation whose consistsof people or 
groups with tribal characteristics has a diverse culture with a different background of 
tribes.Indonesian Nationhave more than 1.128 tribes who settled in the region which is spread 
in thousands of islands range from Sabang to Merauke. The diversity of ethnic groups live 
side by side with different background of life, the geographical conditions of residence are 
different, it makes the people in Indonesia have a various life which is influenced by each 
culture as legacy from each previous generation. This study aims to obtain the descriptive 
representation about the values contained in naik jurong tradition of  Dayak Mualang tribein 
Sekadau District. The method use qualitative research with case study, data collection 
through observation, interview, and documentation. The study findings suggest that the value 
contained in naik jurongtradition is value of unity feels closer, the value of unity inNaik 
Jurong tradition in volve all levels of people custom  of  Mualang Tribe and the value sense 
of belonging between people against the tradition of naik jurong. 
 
Keywords: Value, Naik Jurong Tradition, Dayak Mualang Tribe, West Borneo 
 
 
Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemajemukan sebagai sebuah Bangsa  yang 
masyarakatnya terdiri atas kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok dengan ciri khas 
kesukuan yang memiliki beragam budaya dengan latar belakang suku bangsa yang berbeda. 
Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 1.128 suku bangsa yang bermukim di wilayah yang 
tersebar di ribuan pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman suku bangsa 
hidup berdampingan dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, kondisi geografis 
tempat tinggal yang berbeda tersebut menjadikan masyarakat di Indonesia memiliki 
kehidupan beraneka ragam yang dipengaruhi oleh budaya masing-masing sebagai warisan 
dari tiap generasi sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran  secara 
deskriptif  tentang nilai yang terkandung dalam tradisi naik  jurong  pada Suku Dayak 
Mualang di Kabupaten Sekadau. Metode menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Temuan penelitian  
menunjukan bahwa nilai yang terkandung dalam tradisi naik jurong adalah nilai kebersamaan 
yang sangat terasa lebih kental, nilai persatuan dalam tradisi Naik Jurong melibatkan 
partisipasi semua lapisan masyarakat adat Suku Mualang  dan  nilai rasa memiliki yang erat  
antar masyarakat terhadap tradisi naik jurong. 
 
Kata Kunci : Tradisi Naik Jurong, Suku Dayak Mualang, Kalimantan Barat 
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PENDAHULUAN 

Sebagaimana kita ketahui bahwa 

kondisi bangsa Indonesia pada saat ini 

sedang mengalami  krisis indentitas yaitu 

lunturnya nilai-nilai karakter kebangsaan 

seperti nilai kejuangan, nilai semangat, 

nilai kebersamaan atau gotong royong, 

nilai kepedulian atau solidaritas, nilai 

sopan santun, dan nilai persatuan dan 

kesatuan. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Kurniawan (2013:29) karakter 

merupakan nilai-nilai perilaku manusia 

yang berhubungan dengan Tuhan Yang  

Maha  Esa, diri  sendiri, sesama manusia, 

lingkungan  dan kebangsaan yang 

terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan,perkataan, dan perbuatan 

berdasarkan norma-norma agama, hukum, 

tata krama, budaya dan adat istiadat. 

Nilai luhur identik dengan nilai 

karakter kebangsaan. Nilai luhur sangat 

penting karena pembangunan karakter 

merupakan upaya perwujudan dan amanat 

Pancasila dari pembukaan UUD 1945. 

Karakter merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari 

maupun dalam bermasyarkat.  Karakter 

dimaknai sebagai cara berpikir dan 

perilaku yang khas setiap individu untuk 

hidup dan bekerja sama, baik dalam 

lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan 

negara.  

Tradisi Naik Jurong merupakan 

salah satu budaya lokal kebanggaan Suku 

Dayak Mualang, karena Naik Jurong ialah 

contoh budaya yang berbudi luhur, 

meskipun saat ini sudah mulai luntur.  

Naik Jurong  mengandung  nilai-nilai 

positif, seperti kebersamaan, persatuan, 

rasa memiliki,  tolong-menolong, dan 

persatuan. Apabila nilai-nilai itu 

diterapkan dalam hidup bermasyarakat, 

tentu akan menguatkan keadilan, serta 

memahami hak dan kewajiban masing-

masing dalam kehidupan bermasyarakat. 

Naik Jurong adalah istilah lokal 

masyarakat adat Dayak Mualang yaitu 

upacara adat syukur atas hasil panen padi. 

Naik Jurong ini ditandai dengan 

memasukan tangkai padi ke dalam 

lumbung (jurong) dalam istilah lokalnya.   

Padi tersebut hasil penen dari 

ladang dan sawah.  Proses meletakan 

tangkai padi kedalam lumbung padi atau 

dalam istilah lokal adalah  jurong, dan  

pada saat itu diadakan upacara adat yang 

disebut nyapat taun atau naik jurong. 

Artinya memberi makan kepada hasil 

panen berupa padi dan alat-alat pertanian. 

Sehingga upacara ini biasa disebut dengan 

ngumpan atau memberikan sesajian 

kepada hasil panen masyarakat suku 

Dayak Mualang.. 
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Pada penelitian ini, peneliti hendak 

memfokuskan pada nilai-nilai apa yang 

terkandung dalam tradisi Naik Jurong suku 

Dayak Mualang di Kabupaten Sekadau 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk menjawab pertanyaan berkenaan 

dengan nilai-nilai apa yang terkandung 

dalam  tradisi Naik Jurong suku Dayak 

Mualang di Kabupaten Sekadau.Penelitian 

ini diharapkan secara praktis, dapat 

memberikan masukan keilmuan bagi pihak 

kampus, masyarkat dan peneliti mengenai  

nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam 

tradisi Naik Jurong pada suku Dayak 

Mualang di Kabupaten Sekadau Dari segi 

pendidikan dalam hal pembentukan 

karakter kebangsaan, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan wacana 

bagi institusi pendidikan tinggi yang aktif 

dalam pembentukan karakter kebangsaan. 

Harapannya penelitian ini menjadi 

inspirasi dalam pembentukan karakter 

kebangsaandi Perguruan Tinggi. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif  dengan 

pendekatan penelitian studi kasus. dapat 

diartikan sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan 

subyek atau objek  penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak, atau sebagaimana adanya. Subjek 

dalam penelitian ini adalah tradisi naik 

jurong, adapun objek pada penelitian ini 

adalah masyarakat Suku  Dayak  Mualang 

yang ada  di Kabupaten Sekadau  

Kalimantan  Barat. Instrumen penelitian 

ini terdiri dari panduan wawancara, 

panduan observasi. Instrumen ini sebagai 

panduan bagi peneliti dalam proses 

pengumpulan data dilapangan.  

Setelah selesai proses 

pengumpulan data, diperoleh sejumlah 

data kualitatif. Analisis dan pengolahan 

data berpedoman pada data yang 

terkumpul dan pertanyaan penelitian. 

Pada tahapan analisis data, penelitian 

kualitatif bersifat induktif, bahwa semua 

simpulan dibentuk dari semua informan 

yang diperoleh dari lapangan. Proses 

analisis ini dilakukan bersamaan sejak 

awal dengan proses pengumpulan data 

dengan melakukan beragam teknik 

refleksi bagi pendalaman dan 

pemantapan data. Setiap data yang 

diperoleh maka akan selalu 

dikomparasikan, setiap unit atau 

kelompoknya untuk melihat keterkaitan 

sesuaikan dengan tujuan penelitian. 

Selain itu bagi pemantapan dan 

pendalaman data proses yang dilakukan 

dalam bentuk siklus sebagai usaha 

verifikasi. 

Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis data 

deskriptif kualitatif memanfaatkan 
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persentase hanya merupakan langkah awal 

dari proses analisis data.(Arikunto, 2000: 

352). Dalam proses selanjutnya analisis 

data kualitatif terdiri dari empat alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, 

yaitu catatan lapangan, pengumpulan 

informasi, penyajian informasi, dan 

penarikan kesimpulan (Miles dan 

Huberman, 1992: 16-21). Proses analisis 

data dilakukan secara simultan yang 

mencakup klarifikasi, interpretasi dan 

analisis data. Analisis data dilakukan 

secara deskriptif (descriptive analysis). 

Hasil analisis data kemudian disajikan 

dalam bentuk laporan hasil penelitian 

(kesimpulan). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tradisi  Naik Jurong 

Tradisi Naik jurong merupakan 

salah satu bentuk keraifan lokal yang 

begitu melekat dalam kehidupan 

masyarakat khusunya Masyarakat suku 

dayak Mualang yang terdapat di 

Kabupaten Sekadau. kesadaran akan 

adanya keterkaitan kuat dengan Sang 

Pencipta, memicu rasa syukur atas 

keberlimpahan padi sebagai kebutuhan 

pokok bagi penghidupan. Naik Jurong 

merupakan puncak dari serangkaian ritual 

perladangan yang dimaksud untuk 

memanjatkan rasa syukur kepada Jubata 

(Tuhan Yang Maha Tinggi) yang 

mempunyai makna syukuran atau 

berterimakasih kepad Tuhan atas hasil 

panen yang diperoleh dari sawah atau 

ladang dan upacara ini dilaksanakan setiap 

tahun. dalam tradisi ini juga dipanjatkan 

doa agar panen tahun mendatang 

melimpah, dijauhkan dari bencana. Sebuah 

tradisi yang sakral sebagai wujud 

kedekatan antar manusia, alam dan Tuhan-

Nya.  

Suku Dayak Mualang meyakini 

bahwa alam adalah saudara. selain itu 

kesadaran manusia kesadaran bahwa 

manusia berasal dari tanah mengharuskan 

mereka harus menghormati tanah dan 

segala yang dihasilkannya. naik Tradisi 

Naik Jurong ditandai dengan menyimpan 

seikat padi yang baru selesai di Panen 

dalam Jurong (lumbung Padi) oleh setiap 

kepala keluarga masyarakat Dayang yang 

bertani atau berladang. Padi yang 

disimpang di dalam Jurong nantinya akan 

dijadikan bibit padi untuk ditanam secara 

bersama-sama.  

 

Nilai  Yang Terkandung Dalam Tradisi  

Naik Jurong 

Apabila nilai-nilai itu diterapkan 

dalam hidup bermasyarakat, tentu akan 

menguatkan keadilan, serta memahami hak 

dan kewajiban masing- masing. Nilai-nilai 

yang terdapat pada Naik Jurong yaitu:  

1. Nilai Kebersamaan  

Pada tradisi Naik Jurong ini 

mencerminkan nilai kebersamaan tanpa 
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melihat suku, ras, agama, dan warna 

tertentu. Nilai kebersamaan ini akan 

tumbuh dan selalu subur dalam lingkungan 

masyarakat Suku Dayak Mualang 

Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat, 

tanpa iming-iming apapun. Makanya di 

pedesaan atau di kampung, rasa 

kebersamaan terasa lebih kental, karena 

masyarakatnya mau bekerjasama untuk 

membantu proses terlaksananya tradisi 

Naik Jurong ini.  

2. Nilai Persatuan  

Dengan adanya tradisi Naik Jurong 

akan menjadikan masyarakat terbiasa 

melakukan apapun secara bersama. Maka 

kebersamaan inilah akan menjadikan 

masyarakatnya semakin erat dalam ikatan 

persatuan. Biasanyab teradisi Naik Jurong 

ini melibatkan partisipasi semua lapisan 

masyarakat adat suku Mualang.  

3. Nilai Rasa Memiliki  

Eratnya nilai kebersamaan dan 

persatuan, tradisi Naik Jurong adanya rasa 

memiliki satu sama lain dalam masyarakat 

Suku Dayak Mualang. Umumnya di 

pedesaan atau kampung, ibarat satu tubuh 

yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga 

apapun permasalahan yang terjadi akan 

diselesaikan secara bermusyawarah..  

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa nilai yang terkandung 

dalam tradisi naik jurong pada Suku 

Dayak Mualang di Kabupaten Sekadau 

adalah nilai kebersamaan yang sangat terasa 

lebih kental, nilai persatuan dalam tradisi Naik 

Jurong  melibatkan partisipasi semua lapisan 

masyarakat adat Suku Dayak Mualang, 

adapun  nilai rasa memiliki yang sangat erat  

antar masyarakat terhadap tradisi naik 

jurong. 
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Abstract: Based on WHO data the percentage of the possibility of abortion is quite high, 
which is around 15 - 40% the incidence rate in mothers who have tested positive for 
pregnancy. The abortion is known that 60 - 75% occur before the gestational age reaches 12 
weeks. The results of a preliminary study conducted at the Regional General Hospital of Ade 
Mohammad Djoen Sintang in 2017 cases of abortion amounted to 62 cases from 245 
pregnant women, while in 2018 the incidence abortion increased by 177 cases from 443 
pregnant women. The purpose of this study was to determine the characteristics of risk 
factors for abortion in pregnant women. Descriptive retrospective research method, the 
location of the study in the Regional General Hospital of Ade Mohammad Djoen Sintang on 
08-09 May 2019. The number of respondents was 177 respondents, the total sampling 
technique was taken. Checklist sheet data collection tool, data analysis using univariate. 
Results & Conclusions Some of the pregnant women who experienced abortion due to the 
characteristics of age risk factors namely <20 and> 35 years were 99 people (56%), the 
majority of pregnant women who experienced abortion were not influenced by body weight 
or were not obese namely 109 people (62% ), some of the pregnant women who experienced 
abortion were multipara, amounting to 88 people (50%), some of the pregnant women who 
experienced abortion were caused by the distance between births that were too close or <2 
years, 104 people (59%). It is recommended to further improve services and management in 
the event of abortion bleeding in pregnant women. 
 
Keywords: Model Student Achievement Group Team, Ability to Speak 
 
Abstrak: Berdasarkan data WHO persentase kemungkinan terjadinya abortus cukup tinggi, yaitu 
sekitar 15 – 40 % angka kejadian pada ibu yang sudah dinyatakan positif hamil. Kejadian abortus 
tersebut diketahui bahwa 60 – 75 % terjadi sebelum usia kehamilan mencapai 12 minggu.Hasil studi 
pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang pada 
tahun 2017 kasus kejadian abortus berjumlah 62 kasus dari 245 ibu hamil, sedangkan pada tahun 2018 
kejadian abortus meningkat sebanyak 177 kasus dari 443 ibu hamil. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui karakteristik faktor risiko terjadinya abortus pada ibu hamil. Metode penelitian 
deskriptifretrospektif, lokasi penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen 
Sintang tanggal 08-09 Mei 2019. Jumlah responden sebanyak 177 responden,teknik pengambilan 
sampel total sampling. Alat pengumpulan data lembar checklist, analisis data menggunakan univariat. 
Hasil& Kesimpulan sebagian dari ibu hamil yang mengalami abortus disebabkan karakteristik faktor 
risiko usia yaitu <20 dan >35 tahun berjumlah 99 orang (56%), sebagian besar ibu hamil yang 
mengalami abortus tidak dipengaruhi oleh berat badan atau tidak obesitas yaitu 109 orang (62%), 
sebagian dari ibu hamil yang mengalami abortus merupakan multipara yaitu berjumlah 88 orang 
(50%), sebagian dari ibu hamil yang mengalami abortus yaitu disebabkan karena jarak antar kelahiran 
yang terlalu dekat atau < 2 tahun yaitu 104 orang (59%). Disarankan agar lebih meningkatkan 
pelayanan dan penanganan pada kejadian perdarahan abortus pada ibu hamil. 
 
Kata Kunci : Risk factors, pregnant women, miscarriage 



124 

 

PENDAHULUAN 

Menurut World Health Organization 

(WHO) terdapat 210 kematian wanita tiap 

100.000 kelahiran hidup akibat komplikasi 

kehamilan dan persalinan di tahun 2013. 

Menurut WHO, penyebab tingginya angka 

kematian ibu dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu 

infeksi, perdarahan dan penyulit persalinan, 

sedangkan 5 penyebab utama kematian ibu 

adalahperdarahan post partum, sepsis 

puerperal, abortus, eklamsi dan persalinan 

terhambat (Marmi, 2014). 

Berdasarkan data WHO persentase 

kemungkinan terjadinya abortus cukup tinggi, 

yaitu sekitar 15 – 40 % angka kejadian pada 

ibu yang sudah dinyatakan positif hamil. 

Kejadian abortus tersebut diketahui bahwa 60 

– 75 % terjadi sebelum usia kehamilan 

mencapai 12 minggu (Azizah dkk, 

2015).Abortus adalah ancaman atau 

pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel 

telur dan sel sperma) pada usia kehamilan 

kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang 

dari 500 gram, sebelum janin dapat hidup 

diluar kandungan (Nugroho,2011). 

Angka Kematian Ibu (AKI) 

merupakan barometer pelayanan kesehatan ibu 

di suatu Negara. Bila AKI masih tinggi berarti 

pelayanan kesehatan ibu belum baik. 

Sebaliknya bila AKI rendah berarti pelayanan 

kesehatan ibu sudah baik (Prawirohardjo, 

2008). Berdasarkan survey terakhir tahun 2012 

yang dilakukan oleh Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia (SDKI), AKI 

menunjukkan kenaikan dari 228 di tahun 2007 

menjadi 359 kematian ibu per 100.000 

kelahiran hidup di tahun 2012 (Kemenkes 

RI,2012). 

Komplikasi kehamilan, persalinan dan 

nifas merupakan faktor penyebab langsung 

yang berkonstribusi terhadap kematian, 

penyakit dan kecacatan pada perempuan usia 

reproduksi di Indonesia. Penyebab kematian 

ibu terbesar di Indonesia dalam kurun waktu 

tahun 2012-2013 ada lima yaitu perdarahan, 

hipertensi dalam kehamilan (HDK), infeksi, 

partus lama atau macet, dan abortus 

(Kemenkes RI, 2014). 

Kejadian abortus di Indonesia setiap 

tahun terjadi 2 juta kasus. Ini artinya terdapat 

43 kasus abortus per 100 kelahiran hidup. 

Angka kejadian abortus sukar ditentukan 

karena abortus provokatus banyak yang tidak 

dilaporkan, kecuali bila sudah terjadi 

komplikasi. Abortus spontan dan tidak jelas 

umur kehamilannya, hanya sedikit 

memberikan gejala atau tanda sehingga 

biasanya ibu tidak melapor atau berobat 

(Prawirohardjo, 2010). 

Data kasus abortus di Provinsi 

Kalimantan Barat setiap tahunnya selalu 

terjadi peningkatan. Penyebabnya adalah 

kehamilan yang tidak diinginkan, hamil 

diluar nikah dan komplikasi karena 

penyakit. Pada tahun 2013 sebanyak 121 

kasus abortus, tahun 2014 sebanyak 137 

kasus dan kasus abortus pada tahun 2015 

sebanyak 139 kasus (Riskesdas, 2015) 
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METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini menggunakan 
deskriptif retrospektif dengan pendekatan 
kuantitatif. Penelitian deskriptif diarahkan 
untuk mendeskripsikan atau menguraikan 
suatu keadaan di dalam suatu komunitas atau 
masyarakat. Penelitian deskriptif dilakukan 
terhadap sekumpulan objek yang biasanya 
bertujuan untuk melihat gambaran fenomena 
yang terjadi di dalam populasi tertentu 
(Notoatmodjo, 2010). Penelitian kuantitatif 
adalah sebuah metode penelitian yang 
memberlakukan kuantifikasi pada variabel-
variabel, menggunakan distribusi variabel 
secara numeri (memakai angka absolute 
berupa frekuensi dan nilai relative berupa 
persentase), serta kemudian menguji hubungan 

antar variabel dengan menggunakan formula 
statistic (Wibowo, 2014). Penelitian studi 
retrospektif, yaitu penelitian yang melihat ke 
belakang (backward looking) artinya 
pengumpulan data dimulai dari efek atau 
akibat yang telah terjadi (Notoatmodjo, 2010). 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
gambaran tentang karakteristik faktor risiko 
terjadinya abortus pada ibu hamil di Rumah 
Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen 
Sintang Tahun 2019 dengan menggunakan 
pendekatan retrospektif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah ibu hamil yang 
mengalami kejadian abortus di RSUD Ade 
M.Djoen Sintang berjumlah 188 kasus pada 
tahun 2018. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Distribusi Frekuensi Analisis Karakteristik Faktor Risiko Terjadinya Abortus pada Ibu Hamil 
di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen  

Sintang tahun 2019 
Faktor Risiko Frekuensi Persentase(%) 

Usia Ibu  
Tidak berisiko (20-35 tahun) 
Berisiko (<20 dan >35 tahun) 
Total 
 
Berat Badan Ibu 
Obesitas 
Tidak obesitas 
Total 
 
Paritas 
Primipara 
Multipara 
Grandemultipara 
Total 
 
Jarak antar kelahiran 
Berisiko (<2 tahun) 
Tidak berisiko (2-5 tahun) 
Total  

 
90 
98 
188 

 
 

57 
132 
188 

 
 

68 
64 
56 
188 

 
 

99 
98 
188 

 
48% 
52% 

100% 
 
 

30% 
70% 

100% 
 
 

36% 
34% 
30% 

100% 
 
 

53% 
47% 

100% 
 Sumber : Data Sekunder di Rumah Sakit Ade Mohammad Djoen Sintang tahun 2018 
 
Berdasarkan tabel ditasa dari 188 responden 

yang diteliti didapatkan hasil sebagian dari ibu 

hamil yang mengalami abortus disebabkan 

faktor risiko usia yaitu <20 dan >35 tahun 

berjumlah 98 orang (52%), sebagian besar ibu 

hamil yang mengalami abortus tidak 
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dipengaruhi oleh berat badan atau tidak 

obesitas yaitu 132 orang (70%), sebagian kecil 

dari ibu hamil yang mengalami abortus 

merupakan primipara yaitu berjumlah 68 

orang (36%), sebagian dari ibu hamil yang 

mengalami abortus yaitu disebabkan karena 

jarak antar kelahiran yang terlalu dekat atau < 

2 tahun yaitu 99 orang (53%). 

Pembahasan 
1. Analisis Karakteristik  Faktor Risiko 

Terjadinya Abortus pada Ibu Hamil 
Berdasarkan Usia Ibu di Rumah Sakit 
Umum Daerah Ade Mohammad Djoen 
Sintang tahun 2019 

Berdasarkan tabel diatas dari 188 
responden yang diteliti berdasarkan usia 
didapatkan hasil sebagian dari ibu hamil 
yang mengalami abortus terjadi pada ibu 
hamil dengan usia <20 dan >35 tahun yaitu 
90 orang (48%) dan sebagian dari ibu hamil 
yang mengalami abortus pada usia 20-35 
tahun berjumlah 98 orang (52%). 

Menurut asumsi peneliti kejadian 
abortus banyak terjadi pada usia <20 tahun 
karena sistem reproduksinya yang belum 
matang, diakibatkan karena pada usia 
tersebut seorang wanita sedang dalam 
proses pertumbuhan begitu pula 
pembentukan kematangan alat reproduksi. 
Selain itu, abortus banyak terjadi pada usia 
<20 tahun karena pada usia tersebut 
psikologis seorang wanita belum bisa 
stabil, sehingga tidak jarang banyak wanita 
yang mengalami stress yang berakibat pada 
terjadinya abortus. Faktor lain yang harus 
diperhatikan pula adalah apakah kehamilan 
tersebut direncanakan atau tidak, apabila 
kehamilan tersebut tidak diinginkan maka 
ada kemungkinan dari faktor ibu 
melakukan cara untuk menggugurkan 
kandungannya. Pada usia >35 tahun banyak 
terjadi abortus karena seperti kita ketahui 
pada usia >35 tahun banyak timbul 
penyakit yang dapat mempengaruhi 
kehamilan. Selain itu pada usia tersebut alat 

reproduksi sudah lemah sehingga tidak 
dapat menjalankan fungsinya dengan 
sempurna. 

Maka hasil penelitian ini sesuai 
dengan teori menurut Manuaba (2010), usia 
dapat mempengaruhi kejadian abortus 
karena pada usia kurang dari 20 tahun 
belum matangnya alat reproduksi untuk 
hamil sehingga dapat merugikan kesehatan 
ibu maupun pertumbuhan dan 
perkembangan janin, sedangkan abortus 
yang terjadi pada usia lebih dari 35 tahun 
disebabkan berkurangnya fungsi alat 
reproduksi, kelainan pada kromosom dan 
penyakit kronis. 

Sama seperti teori yang 
diungkapkan menurut Anggraini (2013), 
seperti halnya kehamilan pada usia kurang 
dari 20 tahun, kehamilan pada usia lebih 
dari 35 tahun juga memiliki risiko tinggi 
terjadinya abortus spontan. Sejalan dengan 
bertambahnya usia, fungsi organ tubuh 
semakin menurun. Kondisi rahim 
perempuan pada usia di atas 35 tahun 
berbeda dengan saat hamil di usia 20-an 
tahun. Pada usia di atas 35 tahun, peluang 
untuk hamil semakin kecil. Penyebabnya 
adalah sel telur yang siap dibuahi semakin 
sedikit dan kualitas sel telur tidak sebaik 
beberapa tahun sebelumnya. Akibatnya 
peluang terjadinya perkembangan janin 
tidak normal dan kasus bayi dengan 
kelainan bawaan menjadi tinggi. Selain itu 
juga berisiko terjadi perdarahan akibat 
jaringan rongga dan otot panggul yang 
melemah. 

 Hasil penelitian ini memiliki 
kesamaan dengan penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Dini Sudi Umayah 
tahun 2009 dengan hasil penelitian uji chi 
square diperoleh (χ2) sebesar 56,421 
dengan ρ=0,000, jadi  χ2 hitung > χ2 tabel 
(5,591) dan ρ=0,000<0,05. Dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
yang signifikan antara usia ibu berisiko 
dengan kejadian abortus. 
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2. Analisis Karakteristik  Faktor Risiko 
Terjadinya Abortus pada Ibu Hamil 
Berdasarkan Berat Badan Ibu di Rumah 
Sakit Umum Daerah Ade Mohammad 
Djoen Sintang tahun 2019 

Berdasarkan tabel diatas dari 188 
responden yang diteliti berdasarkan berat 
badan ibu didapatkan hasil sebagian kecil 
dari ibu hamil yang mengalami abortus 
disebabkan karena obesitas berjumlah 57 
orang (30%) dan sebagian besar dari ibu 
hamil yang mengalami abortus dengan 
berat badan tidak obesitas berjumlah 132 
orang (70%). 

Hasil penelitian yang peneliti 
lakukan berbeda dengan teori yang ada. 
Banyaknya kejadian abortus pada ibu 
hamil di Rumah Sakit Umum Daerah Ade 
Mohammad Djoen Sintang salah satunya 
tidak disebabkan karena kondisi berat 
badan ibu yang berlebihan (obesitas). 

Menurut asumsi peneliti hasil 
penelitian ini tidak sejalan dengan teori 
karena ibu hamil dengan abortus tidak 
hanya disebabkan dari faktor ibu hamil 
yang obesitas. Tetapi dari faktor lain juga 
dapat mendukung terjadinya abortus, salah 
satunya gizi kurang pada ibu hamil. 
Obesitas dan Kekurangan Energi Kronis 
(KEK) merupakan satu masalah yang 
berkaitan dengan gizi ibu hamil yang dapat 
menyebabkan abortus. Hal tersebut 
dikarenakan seorang ibu hamil memerlukan 
banyak nutrisi untuk ibu dan janin. Apabila 
kondisi ibu hamil lemah dengan berat 
badan kurang, maka janin di dalam 
kandungan pun akan kekurangan nutrisi 
yang akhirnya dapat menyebabkan kondisi 
abortus. Karena nutrisi yang diperoleh 
janin tergantung dari nutrisi yang didapat 
oleh sang ibu. 

Berbeda dengan teori menurut 
Sudirtayasa (2015) yaitu ibu hamil dengan 
obesitas saat ini diketahui sangat berisiko 
untuk menderita penyakit-penyakit dalam 
kehamilan.Selain itu obesitas juga 
mempengaruhi kesuburan seorang wanita, 
wanita hamil dengan obesitas juga lebih 

berisiko mengalami keguguran 
dibandingkan dengan wanita hamil normal. 
Obesitas berkaitan erat dengan abortus baik 
itu pada wanita dengan PCOS (Polycystic 
Ovarian Syndrome) ataupun pada wanita 
dengan morfologi ovarium normal, 
disebutkan bahwa 50% wanita obesitas 
mengalami PCOS bandingkan dengan 
wanita berat badan normal sekitar 30%. 
Pada suatu metaanalisa terhadap 13 
penelitian tentang gonadotropin induksi 
ovulasi pada wanita dengan gonadotropin 
normal yang anovulatori infertil didapatkan 
bahwa obesitas dan insulin resistensi 
berpengaruh terhadap hasil luaran yang 
buruk terhadap terapi. Abortus spontan 
pada obesitas meningkat seiring dengan 
menurunnya sensitivitas insulin. 
Mekanisme lain yang mencoba 
menjelaskan patofisiologi abortus pada 
obesitas adalah meningkatnya agen-agen 
protrombotik dan inflamasi oleh jaringan 
adipose. Plasminogen Activator Inhibitor 
type 1 (PAI-1) berhubungan dengan 
meningkatnya abortus spontan pada 
obesitas, penatalaksanaan dengan 
metformin tampaknya mengurangi PAI-1 
dan kejadian abortus. 

Penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Lashen dkk tahun 2015 
mengidentifikasi pada suatu penelitian case 
control didapatkan OR abortus spontan 
sebesar 1,2. Didapatkan juga peningkatan 
abortus berulang (>3 kali) pada populasi 
obesitas dengan OR 3,5.  

 
3. Analisis Karakteristik  Faktor Risiko 

Terjadinya Abortus pada Ibu Hamil 
Berdasarkan Paritas di Rumah Sakit 
Umum Daerah Ade Mohammad Djoen 
Sintang tahun 2019 

Berdasarkan tabel 4. 5 dari 188 
responden yang diteliti berdasarkan paritas 
didapatkan hasil sebagian kecil dari ibu 
hamil yang mengalami abortus pada 
primipara berjumlah 68 orang (36%), 
sebagian kecil dari ibu hamil yang 
mengalami abortus pada multipara 
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berjumlah 64 orang (34%) dan sebagian 
kecil dari ibu hamil yang mengalami 
abortus pada grandemultipara berjumlah 56 
orang (30%). 

Menurut asumsi peneliti abortus 
sering terjadi pada ibu hamil dengan 
primipara karena pada kehamilan pertama 
seorang perempuan belum mampu untuk 
melakukan perawatan terhadap 
kehamilannya dengan benar. Mereka juga 
belum terlalu menganggap konsultasi 
kepada tenaga kesehatan adalah hal yang 
penting, sehingga pertumbuhan dan 
perkembangan selama kehamilan tidak 
terkontrol dengan baik. Sedangkan pada 
parita tinggi disebabkan karena seorang ibu 
yang sudah pernah melahirkan organ 
reproduksinya tidak bekerja secara optimal 
lagi. Karena pada ibu dengan paritas tinggi 
organ reproduksinya secara perlahan akan 
mengalami penurunan kemampuan untuk 
berkontraksi. Sehingga berpengaruh pula 
kepada kemampuan rahim untuk menerima 
kehamilan. Selain itu ibu dengan paritas 
tinggi biasanya juga berada pada usia >35 
tahun yang dapat menjadi pencetus abortus 
karena berkaitan dengan lemahnya alat 
reproduksi. 

Penelitian ini sesuai dengan teori 
menurut Maliana (2016), pada dasarnya 
setiap ibu hamil mempunyai resiko untuk 
terjadi abortus inkomplit, bila tidak 
ditangani dan dicegah dengan asuhan 
kebidanan yang lebih baik. Sedangkan 
responden dengan resiko tinggi primipara 
dapat disebabkan oleh kurangnya asuhan 
obstetrik yang baik selama kehamilan. 
Tetapi jika dilakukan asuhan obstetrik yang 
lebih baik selama kehamilan, kehamilan 
akan dapat berlangsung hingga aterm. 
Sedangkan paritas resiko tinggi lebih dari 4 
kali dapat disebabkan oleh menurunnya 
fungsi alat reproduksi dalam menerima 
buah kehamilan (Maliana, 2016). 

Serupa dengan teori menurut 
Marmi (2014) Pada ibu grandemultigravida 
diikuti usia yang cukup tinggi, meskipun 
wanita masih bisa mengalami kehamilan 

namun dengan syarat kondisi ovarium 
masih sangat baik. Dikarenakan pada ibu 
hamil saat usia tua, endometrium kurang 
sempurna, dimana kondisi abnormal uterus 
dan endokrin atau sindroma ovarium 
polikistik (Sucipto, 2013). Akibatnya 
peluang terjadinya perkembangan janin 
tidak normal dan kasus bayi dengan 
kelainan bawaan menjadi tinggi. Selain itu 
juga berisiko terjadi keguguran 
(perdarahan) akibat jaringan rongga dan 
otot panggul yang melemah (Anggrani, 
2013). 

Hasil penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Putri Handayani tahun 2014 
menunjukan bahwa ibu hamil dengan 
Abortus Inkomplit berdasarkan paritas 
lebih dari setengahnya pada multipara yaitu 
sebanyak 25 ibu hamil (61%). 

 
4. Analisis Karakteristik  Faktor Risiko 

Terjadinya Abortus pada Ibu Hamil 
Berdasarkan Jarak Antar Kelahiran di 
Rumah Sakit Umum Daerah Ade 
Mohammad Djoen Sintang tahun 2019 

Berdasarkan tabel 4. 6 dari 188 
responden yang diteliti berdasarkan jarak 
antar kelahiran didapatkan hasil sebagian 
dari ibu hamil yang mengalami abortus 
dengan jarak antar kelahiran <2 tahun 
berjumlah 99 orang (53%) dan sebagian 
dari ibu hamil yang mengalami abortus 
dengan jarak kelahiran 2-5 tahun berjumlah 
89 orang (47%). 

Hasil penelitian yang peneliti 
lakukan menunjukkan sebagian dari ibu 
hamil yang mengalami abortus memiliki 
jarak antar kelahiran <2 tahun. Menurut 
asumsi peneliti hal ini disebabkan karena 
rahim perempuan belum kembali secara 
sempurna setelah melalui proses kelahiran 
sebelumnya. Sehingga pada saat seorang 
ibu hamil dengan jarak kelahiran <2 tahun 
maka rahim belum siap untuk menerima 
kehamilan selanjutnya. Kondisi fisik dan 
psikis ibu hamil pun belum siap, karena 
pada jarak kelahiran yang dekat seorang 
ibu juga tengah mengalami proses adaptasi 
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dalam hal merawat anak yang sebelumnya. 
Tidak jarang hal tersebut menyebabkan 
terjadinya abortus diakibatkan karena 
stress yang dialami ibu sehingga ibu tidak 
mampu untuk menerima dan merawat 
kehamilan selanjutnya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
teori yaitu menurut Meiwanto (2007), yang 
menjelaskan bahwa jarak kehamilan yang 
ideal adalah jarak kehamilan sedang (2-4 
tahun). Rahim sudah pulih seperti sebelum 
melahirkan sehingga siap untuk menerima 
kehamilan berikutnya. Kondisi ibu yang 
sudah prima sehingga cadangan nutrisi 
yang diperoleh ibu cukup untuk 
menghadapi masa kehamilan. Hal ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar ibu 
dengan jarak kehamilan sedang tidak 
mengalami abortus spontan. 

Menurut Levono dkk (2009), 
apabila jarak kehamilan dengan anak 
sebelumnya kurang dari 2 tahun, rahim dan 
kesehatan ibu belum pulih dengan baik. 
Kehamilan dalam keadaan ini perlu 
diwaspadai karena ada kemungkinan 
pertumbuhan janin kurang  baik, 
mengalami persalinan yang lama, atau 
perdarahan (abortus). Insidensi abortus 
meningkat pada wanita yang hamil dalam 3 
bulan setelah melahirkan aterm. 

Hasil penelitian ini memiliki 
perbedaan dengan penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Siti Qodariyah (2014) 
hasil penelitian dipoeroleh bahwa jarak 
kehamilan ibu yang mengalami abortus 
spontan di RSU PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta tahun 2013 mayoritas termasuk 
dalam kategori jarak kehamilan jauh (>4 
tahun) sebanyak 23 responden (57,5%) dan 
minoritas ibu yang mengalami abortus 
spontan termasuk dalam kategori jarak 
kehamilan sedang karena organ-organ 
reproduksi sudah kembali ke keadaan 
semula. Hal ini terjadi karena pada jarak 
kehamilan jauh mulai menuju penurunan 
fungsi organ reproduksi.  

 

SIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
tentang “Analisis Karakteristik Faktor Risiko 
Terjadinya Abortus pada Ibu Hamil di Rumah 
Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen 
Sintang tahun 2019” dengan 188 responden 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Diketahui Karakteristik faktor risiko 

terjadinya abortus pada ibu hamil sebagian 
dari usia <20 dan >35 tahun yaitu 
berjumlah 98 orang (52%). 

2. Diketahui Karakteristik faktor risiko 
terjadinya abortus pada ibu hamil sebagian 
besar tidak dipengaruhi oleh berat badan 
atau tidak obesitas berjumlah 132 orang 
(70%). 

3. Diketahui Karakteristik faktor risiko 
terjadinya abortus pada ibu hamil sebagian 
kecil merupakan primipara yaitu berjumlah 
68 orang (36%). 

4. Diketahui Karakteristik faktor risiko 
terjadinya abortus pada ibu hamil sebagian 
dari jarak antar kelahiran yang terlalu dekat 
atau < 2 tahun yaitu 99 orang (53%). 
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Abstract: This research aims to know the relationship between self-confidence and 
motivation to study the results of the study. The method in this research is quantitative 
research assembled form the correlation studies. Data collection techniques are techniques of 
indirect communication and technical documentation. Data collection tool is now sheets and 
documentation. The results showed partial hypothesis testing, confidence with the results of 
the study were obtained significant value gained 0.015 < 0.05 and value thitung 2.598 > value 
table 2.052while the motivation of the study results the value significance of 0.000 < 0.05 05 
and value t calculate 3.970 > 2.052 table values does that mean Ho denied and Ha was 
accepted so there can be inferred partially relationship between self-confidence and 
motivation to study the results of the study in Junior High Country 6 one-stop Sepauk, 
hypothesis test simultaneously between the confidence learning motivation and learning 
results with known significance value 0.000 < 0.05 and the value of F to calculate 17.446 > F 
table 3.34 this means that Ho is rejected and accepted which means there is Ha relationships 
simultaneously between self-confidence and learning motivation of students in Junior High 
Country 6 one-stop Sepauk. 
 
Keywords: self-esteem, motivation to study the results of the study 
 
 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara rasa percaya diri dan 
motivasi belajar dengan hasil belajar. Metode dalam penelitian ini adalah  kuantitatif dengan 
bentuk penelitian korelasi. Teknik pengumpulan data adalah teknik komunikasi tidak 
langsung dan teknik dokumentasi. Alat pengumpulan data adalah lembar angket dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, uji hipotesis parsial rasa percaya diri dengan 
hasil belajar  diperoleh nilai signifikan 0,015 < 0,05 dan nilai thitung  2,598 > nilai ttabel 
2,052 sedangkan  motivasi belajar  dengan hasil belajar  nilai signifikannya sebesar 0,000 < 
0,05 05 dan nilai thitung 3,970 > nilai ttabel 2,052 artinya Ho ditolak dan Ha diterima jadi 
dapat disimpulkan terdapat hubungan secara parsial antara rasa percaya diri dan motivasi 
belajar dengan hasil belajar di SMP Negeri 6 Satu Atap Sepauk, uji hipotesis simultan antara 
rasa percaya diri dan motivasi belajar dengan hasil belajar diketahui nilai signifikannya 0,000 
< 0,05 dan nilai Fhitung 17,446 > Ftabel 3,34.artinya Ho ditolak  dan Ha diterima yang 
berarti terdapat hubungan secara simultan antara rasa percaya diri dan motivasi bela jar siswa 
di SMP Negeri 6 Satu Atap Sepauk.  
 
Kata Kunci : Rasa Percaya Diri, Motivasi Belajar Dengan Hasil Belajar 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan bagian 

terpenting dalam aspek kehidupan sebagai 

bekal dalam rangka membentuk manusia 

yang cerdas dan berkualitas. Pendidikan 

tidak akan pernah terlepas dengan kegiatan 

belajar,  dalam proses belajar tentu ada 

suatu yang dituju dan yang ingin dicapai 

oleh setiap peserta didik yakni hasil belajar 

yang tinggi, namun setiap hasil belajar 

anak berbeda-beda.Belajar merupakan 

tindakan dan perilaku siswa yang 

kompleks, sebagai tindakan maka belajar 

hanya dialami oleh siswa sendiri. Melalui 

belajar seseorang dapat memperoleh suatu 

ilmu pengetahuan, pengalaman serta dapat 

menggali potensi yang dimiliki seseorang 

yang dapat membantu dalam 

kehidupannya. 

Peneliti telah melakukan 

praobservasi di SMP Negeri 6 Satu Atap 

Sepauk  yaitu pada 21 februari 2018 untuk 

mengamati dan mencari tahu apa saja yang 

menjadi permasalahan yang dihadapi oleh 

peserta didik, setelah mengamati, 

menanyakan secara langsung kepada 

siswa/siswi dan juga guru pengampu mata 

pelajaran IPS di sekolah tersebut, peneliti 

menemukan permasalahan seperti masih 

rendahnya hasil belajar siswa, banyak 

siswa mendapatkan nillai di bawah KKM 

68 pada pelajaran IPS, selain itu kenyataan 

yang terjadi di lapangan banyak siswa 

yang kurang memiliki rasa percaya diri 

yang ditunjukkan dengan sikap malu untuk 

bertanya, gugup saat berbicara di depan 

kelas dan sulit mengeluarkan pendapat, 

serta permasalahan yang terdapat di 

sekolah tersebut yaitu rendahnya motivasi 

belajar siswa terlihat dari kurang 

semangatnya siswa dalam belajar, kurang 

tekun mengikuti pelajaran, tidak 

mengajukan  pertanyaan kepada guru yang 

sudah memberikan materi, dan juga siswa 

kurang memperhatikan guru dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

Kepercayaan diri sangat 

mempengaruhi dan menentukan 

keberhasilan siswa dalam kehidupannya 

dan juga kesuksesan dalam kegiatan 

belajar, dengan rasa percaya diri yang baik 

maka siswa tidak kesulitaun untuk 

mengembangkan potensi diri dan 

sebaliknya siswa yang kurang memiliki 

rasa percaya diri maka akan mengalami 

kesulitan untuk mengembangkan bakat 

dan potensi diri yang dimiliki secara 

maksimal.  

Menurut Fatimah (Sukarman, 

2014: 128) “kepercayaan diri adalah sikap 

positif seseorang individu yang 

memampukan dirinya untuk 

mengembangkan penilaian positif, baik 

terhadap diri sendiri maupun terhadap 

lingkungan atau situasi yang dihadapinya.” 
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Salah satu faktor dalam diri siswa 

yang menentukan berhasil tidaknya siswa 

dalam proses belajar mengajar adalah 

motivasi belajar. Dalam kegiatan belajar, 

motivasi merupakan keseluruhan daya 

penggerak didalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar. Menurut 

Greenberg (Djaali, 2014: 101) “Motivasi 

adalah proses membangkitkan, 

mengarahkan, dan memantapkan perilaku 

arah suatu tujuan.” motivasi belajar adalah 

suatu dorongan yang berasal dalam diri 

seseorang untuk melakukan perubahan 

guna mencapai suatu tujuan tertentu. 

Dengan adanya motivasi belajar yang kuat 

akan membuat siswa bersemangat dan 

tekun dalam kegiatan belajar dan dapat 

berpengaruh pada hasil belajar yang lebih 

baik. 

Rasa percaya diri dan motivasi 

belajar sangat penting untuk  dimiliki oleh 

siswa, siswa yang memiliki motivasi 

belajar yang tinggi dan juga memiliki 

sikap rasa percaya diri saat belajar tentu 

akan berbeda hasil belajarnya dengan 

siswa yang malas dalam belajar dan tidak 

percaya diri. Dalam kaitan pentingnya 

kepercayaan diri dan motivasi belajar pada 

diri siswa sebagai salah satu faktor penting 

untuk meraih prestasi akademik, maka 

peneliti ingin melakukan penelitian untuk 

mencari tahu hubungan antara rasa 

percayaan diri dengan hasil belajar dan 

juga hubungan motivasi belajar siswa 

dengan hasil belajar dimana dalam 

penelitian ini hasil belajar difokuskan pada 

mata pelajaran IPS yang diharapkan dapat 

membantu guru agar kemampuan yang 

dimiliki peserta didik bisa dioptimalkan. 

Berdasarkan uraian latar belakang 

di atas peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Antara 

Rasa Percaya Diri Dan Motivasi Belajar 

Dengan Hasil Belajar Siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 6 Satu Atap 

Sepauk”. 

Tujuan dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Untuk mengetahui rasa percaya diri 

siswa di SMP Negeri 6 Satu Atap Sepauk. 

2. Untuk mengetahui motivasi belajar 

siswa di SMP Negeri 6 Satu Atap Sepauk. 

3. Untuk mengetahui hasil belajar 

siswa di SMP Negeri 6 Satu Atap Sepauk. 

4. Untuk mengetahui hubungan 

parsial antara rasa percaya diri dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar 

siswa di SMP Negeri 6 Satu Atap Sepauk. 

5. Untuk mengetahui hubungan 

simultan antara rasa percaya diri dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar 

siswa di SMP Negeri 6 Satu Atap Sepauk. 

Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Hasil penelitian yang telah 

dilakukan Fransiska Regina (2015) yang 

berjudul ”hubungan antara rasa percaya 

diri dengan hasil belajar pada mata 

pelajaran eknomi siswa kelas XI sekolah 
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menengah atas karya sekadau tahun 

pelajaran 2014/2015” di dalam 

penelitiannya menjelaskan terdapat 

hubungan yang signifikan antara rasa 

percaya diri dengan hasil belajar, dimana t-

hitung 5,47 dan t-tabel 2,000. 

2. Hasil penelitian yang telah 

dilakukan Rahayu Rhamdasari (2014) 

yang berjudul “ hubungan motivasi belajar 

dengan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran ilmu pengetahuan sosial di 

Madrasah Tsanawiyah Salbilal Mutaqin 

Sintang tahun pelajaran 2013/2015. Dalam 

penelitiannya menjelaskan terdapat 

hubungan yang signifikan antara motivasi 

belajar dengan hasil belajar, dimana t-

hitung 3,725 dan t-tabel 2,042. 

Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Ha = terdapat hubungan secara 

parsial antara rasa percaya diri dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar di 

SMP Negeri 6 Satu Atap Sepauk. 

Ho = tidak terdapat hubungan 

secara parsial antara rasa percaya diri dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar di 

SMP Negeri 6 Satu Atap Sepauk. 

2. Ha = terdapat hubungan secara 

simultan antara rasa percaya diri dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar di 

SMP Negeri 6 Satu Atap Sepauk. 

Ho= tidak terdapat hubungan 

secara simultan antara rasa percaya diri 

dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

di SMP Negeri 6 Satu Atap Sepauk. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian  

dengan pendekatan kuantitatif. Bentuk 

penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian korelasi.  

 Menurut Ali (Taniredja dan 

Mustafidah, 2011:33) “populasi penelitian 

adalah keseluruhan obyek penelitian, atau 

disebut juga universe”. Menurut Sugiyono 

(2014: 62) “Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi”. Populasi dalam penelitian 

berjumlah 96 siswa dan sampel yang 

digunakan sebanyak 30 orang. 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Teknik komunikasi tidak langsung 

Teknik komunikasi tidak langsung 

menggunakan angket. Menurut Arikunto 

(Anggraini, 2014: 29) “Angket atau 

kuesioner adalah sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden tentang 

pribadinya, atau hal – hal lain yang ia 

ketahui”. Angket digunakan untuk 

mendapat data tentang rasa percaya diri 

dan motivasi belajar. 

b. Teknik dokumentasi  

Teknik dokumentasi yaitu 

mengumpulkan dan mempergunakan 
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dokumen, arsip-arsip, dan literatur yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

Dalam penelitian ini hasil belajar 

merupakan sumber data yang penting 

untuk mengetahui perolehan hasil belajar 

siswa.  

Penelitian ini terdapat tiga variabel 

yaitu dua variabel bebas (variabel 

independen) dan satu variabel terikat 

(variabel dependen)seperti berikut ini: 

a) Variabel bebas  

Menurut Sugiyono (2013: 61) 

“Variabel bebas adalah yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat)”. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah rasa percaya diri (X1) 

dan motivasi belajar (X2). 

b) Variabel terikat  

Menurut Sugiyono (2013: 61) 

“Variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas.” Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

(Y). 

Dalam penelitian ini analisis data 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Uji Validitas instrumen 

Angket yang akan digunakan 

dalam uji coba atau untuk penelitian 

instrumen tersebut harus di uji 

kevalidannya. Menurut Periantolo (2015: 

104) “Validitas melihat sejauh mana 

ketepatan alat ukur melakukan fungsi 

pengukurannya”.  

b. Uji Reliabilitas  

Menurut Sudjana (Taniredja dan 

Mustafidah, 2011: 43) menyatakan ” 

reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan 

atau keajegan alat tersebut dalam menilai 

apa yang di nilainya. Artinya kapan pun 

alat penilaian tersebut akan digunakan 

akan memberikan hasil yang relatif sama”. 

c. Uji Asumsi Klasik 

Asumsi yang lazim digunakan pada 

uji parametrik adalah sampel acak yang 

berasal dari populasi berdistribusi normal, 

dan linier. Bila asumsi-asumsi ini 

dipenuhi, atau paling tidak penyimpangan 

terhadap asumsi sedikit, maka uji 

parametrik masih bisa diandalkan. 

1) Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui bahwa penyebaran data 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. 

Untuk uji normalitas dalam penelitian 

menggunakan rumus uji Chi kuadrat. 

X2                  (1) 

2) Multikolinieritas 

Multikolinearitas adalah keadaan 

dimana antara dua variabel independen 

atau lebih pada model regresi terjadi 

hubungan yang linear yang sempurna atau 

mendekati sempurna”. 
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d. Analisis Data Penelitian 

1. Regresi 

Menurut Sugiyono (2014:275) 

menyatakan bahwa: “analisis regresi ganda 

digunakan oleh peneliti, bila peneliti 

bermaksud meramalkan bagaimana 

keadaan variabel dependen”. Jadi analisis 

regresi ganda akan dilakukan bila jumlah 

variabel independennya minimal 2.   

Persamaan regresi untuk dua 

prediktor adalah: 

Y= a+ b1X1+b2X2 

(Sumber Sugiyono, 2014: 275) 

e. Korelasi ganda 

Menurut Sugiyono (2014: 231-232) 

“korelasi ganda (multiple corelation) 

merupakan angka yang menunjukan arah 

dan kuatnya hubungan antara dua variabel 

independen secara bersama-sama atau 

lebih dengan satu variabel dependen”. 

f. Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi (dalam persen) kontribusi 

variabel bebas (X) terhadap variabel 

terikat (Y) digunakan rumus koefisien 

determinasi (Kp). 

Kp= r2 x 100%  (2) 

g. Uji Hipotesis 

Pernyataan hipotesis yang diuji 

adalah hipotesis (Ho) yaitu tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara rasa 

percaya diri dan motivasi belajar siswa 

dengan hasil belajar siswa di SMP Negeri 

6 Satu Atap Sepauk.maka dilakukan 

dengan uji-t. Uji hipotesis dibagi menjadi 

2 jenis yaitu uji parsial dan uji simultan. 

1) Uji parsial 

Uji parsial menggunakan uji T ( 

thitung) untuk menguji signifikan hubungan 

antara variabel X dan variabel Y. 

2) Uji simultan 

Uji simultan menggunakan uji F( 

thitung) untuk menguji signifikan hubungan, 

apakah terdapat hubungan antara variabel 

X1 , X2 dan variabel Y. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil 

Penelitian yang dilaksanakan di 

SMP Negeri 6 Satu Atap Sepauk  pada 

tahun pelajaran 2018/2019, berdasarkan 

kesepakatan dengan Guru bidang studi 

ilmu pengetahuan sosial dan Kepala 

Sekolah dilaksanakan pada tanggal 22 

November 2018. 

Penyebaran angket dalam 

penelitian ini angket disusun berdasarkan 

variabel rasa pecaya diri dengan empat 

indikator seperti: percaya dengan 

kemampuan diri sendiri, bertindak mandiri 

dalam mengambil keputusaan, memiliki 

konsep diri yang positif, berani 

mengungkapkan pendapat, bersikap 

tenang. Sedangkan pada angket motivasi 

belajar yang menjadi indikatornya yaitu: 

memiliki minat untuk belajar, ulet dalam 
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menghadapi masalah, mempertahankan 

pendapatnya, senang mencari dan 

memecahkan masalah, keinginan 

berprestasi dalam belajar. 

Angket yang digunakan adalah 

bentuk skala likert  denagn jumlah masing-

masing angket 20 pernyataan. Pada 

tanggal 22 November 2018 peneliti 

melaksanakan penelitian di SMP Negeri 6 

Satu Atap Sepauk.  

b. Pembahasan 

1) Hubungan secara parsial antara rasa 

percaya diri dan motivasi belajar 

siswa dengan hasil belajar di SMP 

Negeri 6 Satu Atap Sepauk 

Secara parsial rasa percaya diri dan 

motivasi belajar memiliki hubungan 

dengan hasil belajar siswa di SMP Negeri 

6 Satu Atap Sepauk. Hubungan rasa 

percaya diri (X1) dengan hasil belajar (Y) 

signifikan dibuktikan dengan nilai sig 

0,015  < 0,05  dan nilai thitung  2,598 > nilai 

ttabel 2,052. Sedangkan hubungan motivasi 

belajar (X2) dengan hasil belajar (Y) 

signifikan dibuktikan dengan nilai sig 

0,000 < 0,05 dan nilai thitung 3,970 > nilai 

ttabel 2,052. 

Hasil penelitian ini diperkuat 

dengan Wasliman (Susanto, 2013:14) yang 

mengungkapkan “hasil belajar dipengaruhi 

dari faktor internal dan eksternal, yang 

termasuk dalam salah satu faktor internal 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

yaitu motivasi belajar”. Dari penelitian 

yang terdahulu dan juga teori diketahui 

rasa percaya diri dan juga motivasi belajar 

memiliki pengaruh atau hubungan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa  yang 

lebih baik. Selain itu, faktor luar yang 

memberikan kontribusi dalam hasil belajar 

siswa yaitu faktor orang tua, guru dan 

lingkungan. Ketiga faktor tersebut akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

secara menyeluruh. Hasil belajar 

seluruhnya akan diamati dan di sevaluasi 

dari tiga aspek yaitu kognifit, afektif dan 

psikomotorik ( Dessy dkk, 2019. 

2) Hubungan secara simultan atara rasa 

percaya diri dan motivasi belajar 

siswa dengan hasil belajar di SMP 

Negeri 6 Satu Atap Sepauk. 

Secara simultan rasa percaya diri 

dan motivasi belajar memiliki hubungan 

dengan hasil belajar.  Hal tersebut 

dibuktikan dengan  nilai sig sebesar 0,000 

< 0,05 dan nilai Fhitung 17,446 > Ftabel 3,34 

dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 

terdapat hubungan simultan antara rasa 

percaya diri dan motivasi belajar dengan 

hasil belajar siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 6 Satu Atap Sepauk.  

 

SIMPULAN  

a. Kesimpulan 

1. Rasa percaya diri siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 6 Satu 

Atap Sepauk masih rendah dengan 
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nilai rata-rata rasa percaya diri siswa 

sebesar 64,6. 

2. Motivasi belajar siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 6 Satu 

Atap Sepauk masih rendah dengan 

nilai rata-rata motivasi belajar siswa 

56,23. 

3. Hasil belajar siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 6 Satu 

Atap Sepauk masih di bawah KKM 68 

artinya masih belum sesuai harapan, 

dengan nilai rata-rata hasil belajar 

siswa sebesar 55,57. 

4. Rasa percaya diri dan motivasi belajar 

memiliki hubungan secara parsial 

dengan hasil belajar siswa di SMP 

Negeri 6 Satu Atap Sepauk. 

Hubungan rasa percaya diri (X1) 

dengan hasil belajar (Y) signifikan 

dibuktikan dengan nilai sig 0,015  < 

0,05  dan nilai thitung  2,598 > nilai ttabel 

2,052. Sedangkan hubungan motivasi 

belajar (X2) dengan hasil belajar (Y) 

signifikan dibuktikan dengan nilai sig 

0,000 < 0,05 dan nilai thitung 3,970 > 

nilai ttabel 2,052. 

5. Terdapat hubungan simultan antara 

rasa percaya diri dan motivasi belajar 

dengan hasil belajar siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 6 Satu 

Atap Sepauk. Dibuktikan dengan  

nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai 

Fhitung 17,446 > Ftabel 3,34. 

 

b. Saran 

1. Bagi Sekolah 

Mendapat pemecahan maslah yang 

dialami oleh siswa yang berhubungan 

dengan rasa percaya diri dan motivasi 

belajar terhadap hasil belajar, dan lebih 

memperhatikan rasa percaya diri dan 

motivasi belajar siswa dalam kegiatan 

belajar-mengajar. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada guru untuk lebih 

meningkatkan rasa percaya diri dan 

motivasi belajar siswa agar kegiatan 

belajar mengajar dapat berjalan dengan 

baik serta dapat meningkatkan hasil belajar 

yang lebih baik lagi. 
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Abstract: Based on WHO data the percentage of the possibility of abortion is quite high, 
which is around 15 - 40% the incidence rate in mothers who have tested positive for 
pregnancy. The abortion is known that 60 - 75% occur before the gestational age reaches 12 
weeks. The results of a preliminary study conducted at the Regional General Hospital of Ade 
Mohammad Djoen Sintang in 2017 cases of abortion amounted to 62 cases from 245 
pregnant women, while in 2018 the incidence abortion increased by 177 cases from 443 
pregnant women. The purpose of this study was to determine the characteristics of risk 
factors for abortion in pregnant women. Descriptive retrospective research method, the 
location of the study in the Regional General Hospital of Ade Mohammad Djoen Sintang on 
08-09 May 2019. The number of respondents was 177 respondents, the total sampling 
technique was taken. Checklist sheet data collection tool, data analysis using univariate. 
Results & Conclusions Some of the pregnant women who experienced abortion due to the 
characteristics of age risk factors namely <20 and> 35 years were 99 people (56%), the 
majority of pregnant women who experienced abortion were not influenced by body weight 
or were not obese namely 109 people (62% ), some of the pregnant women who experienced 
abortion were multipara, amounting to 88 people (50%), some of the pregnant women who 
experienced abortion were caused by the distance between births that were too close or <2 
years, 104 people (59%). It is recommended to further improve services and management in 
the event of abortion bleeding in pregnant women.. 
 
Keywords: retained placenta, maternal parity 
 
Abstrak: Berdasarkan data WHO persentase kemungkinan terjadinya abortus cukup tinggi, yaitu 
sekitar 15 – 40 % angka kejadian pada ibu yang sudah dinyatakan positif hamil. Kejadian abortus 
tersebut diketahui bahwa 60 – 75 % terjadi sebelum usia kehamilan mencapai 12 minggu.Hasil studi 
pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang pada 
tahun 2017 kasus kejadian abortus berjumlah 62 kasus dari 245 ibu hamil, sedangkan pada tahun 2018 
kejadian abortus meningkat sebanyak 177 kasus dari 443 ibu hamil. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui karakteristik faktor risiko terjadinya abortus pada ibu hamil. Metode penelitian 
deskriptifretrospektif, lokasi penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen 
Sintang tanggal 08-09 Mei 2019. Jumlah responden sebanyak 177 responden,teknik pengambilan 
sampel total sampling. Alat pengumpulan data lembar checklist, analisis data menggunakan univariat. 
Hasil& Kesimpulan sebagian dari ibu hamil yang mengalami abortus disebabkan karakteristik faktor 
risiko usia yaitu <20 dan >35 tahun berjumlah 99 orang (56%), sebagian besar ibu hamil yang 
mengalami abortus tidak dipengaruhi oleh berat badan atau tidak obesitas yaitu 109 orang (62%), 
sebagian dari ibu hamil yang mengalami abortus merupakan multipara yaitu berjumlah 88 orang 
(50%), sebagian dari ibu hamil yang mengalami abortus yaitu disebabkan karena jarak antar kelahiran 
yang terlalu dekat atau < 2 tahun yaitu 104 orang (59%). Disarankan agar lebih meningkatkan 
pelayanan dan penanganan pada kejadian perdarahan abortus pada ibu hamil. 
 

Kata Kunci : retensio plasenta, paritas ibu bersalin 
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PENDAHULUAN 

Menurut World Health Organization 
(WHO) terdapat 210 kematian wanita tiap 
100.000 kelahiran hidup akibat komplikasi 
kehamilan dan persalinan di tahun 2013. 
Menurut WHO, penyebab tingginya angka 
kematian ibu dipengaruhi oleh tiga faktor 
yaitu infeksi, perdarahan dan penyulit 
persalinan, sedangkan 5 penyebab utama 
kematian ibu adalahperdarahan post 
partum, sepsis puerperal, abortus, eklamsi 
dan persalinan terhambat (Marmi, 2014). 

Berdasarkan data WHO persentase 
kemungkinan terjadinya abortus cukup tinggi, 
yaitu sekitar 15 – 40 % angka kejadian pada 
ibu yang sudah dinyatakan positif hamil. 
Kejadian abortus tersebut diketahui bahwa 60 
– 75 % terjadi sebelum usia kehamilan 
mencapai 12 minggu (Azizah dkk, 
2015).Abortus adalah ancaman atau 
pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel 
telur dan sel sperma) pada usia kehamilan 
kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang 
dari 500 gram, sebelum janin dapat hidup 
diluar kandungan (Nugroho,2011). 

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan 
barometer pelayanan kesehatan ibu di suatu 
Negara. Bila AKI masih tinggi berarti 
pelayanan kesehatan ibu belum baik. 
Sebaliknya bila AKI rendah berarti pelayanan 
kesehatan ibu sudah baik (Prawirohardjo, 
2008). Berdasarkan survey terakhir tahun 2012 
yang dilakukan oleh Survei Demografi dan 
Kesehatan Indonesia (SDKI), AKI 
menunjukkan kenaikan dari 228 di tahun 2007 
menjadi 359 kematian ibu per 100.000 
kelahiran hidup di tahun 2012 (Kemenkes 
RI,2012). 

Komplikasi kehamilan, persalinan dan 
nifas merupakan faktor penyebab langsung 
yang berkonstribusi terhadap kematian, 
penyakit dan kecacatan pada perempuan usia 
reproduksi di Indonesia. Penyebab kematian 
ibu terbesar di Indonesia dalam kurun waktu 
tahun 2012-2013 ada lima yaitu perdarahan, 
hipertensi dalam kehamilan (HDK), infeksi, 

partus lama atau macet, dan abortus 
(Kemenkes RI, 2014). 

Kejadian abortus di Indonesia setiap 
tahun terjadi 2 juta kasus. Ini artinya terdapat 
43 kasus abortus per 100 kelahiran hidup. 
Angka kejadian abortus sukar ditentukan 
karena abortus provokatus banyak yang tidak 
dilaporkan, kecuali bila sudah terjadi 
komplikasi. Abortus spontan dan tidak jelas 
umur kehamilannya, hanya sedikit 
memberikan gejala atau tanda sehingga 
biasanya ibu tidak melapor atau berobat 
(Prawirohardjo, 2010). 

Data kasus abortus di Provinsi 
Kalimantan Barat setiap tahunnya selalu 
terjadi peningkatan. Penyebabnya adalah 
kehamilan yang tidak diinginkan, hamil 
diluar nikah dan komplikasi karena 
penyakit. Pada tahun 2013 sebanyak 121 
kasus abortus, tahun 2014 sebanyak 137 
kasus dan kasus abortus pada tahun 2015 
sebanyak 139 kasus (Riskesdas, 2015). 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian Deskriptif 
Analitik Kuantitatif dengan pendekatan 
retrospektif yaitu menggambarkan dan 
menganalisa dokumentasi rekam medik 
kasus retensio plasenta apakah ada 
hubungan paritas ibu bersalin terhadap 
kejadian retensio plasenta pada ibu 
bersalin di Rumah Sakit Umum Daerah 
Ade Muhammad Djoen Sintang Tahun 
2019. Populasi dalam penelitian ini adalah 
data dalam rekam medik seluruh ibu 
bersalin dengan perdarahan post partum 
yang disebabkan retensio plasenta di 
Ruang Bersalin Rumah Sakit Umum 
Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang 
periode 2018 yang berjumlah 1530 orang 
ibu. Dalam penelitian ini peneliti 
mengambil sampel dari seluruh ibu 
bersalin dengan perdarahan post partum di 
Ruang Bersalin Rumah Sakit Umum 
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Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang 

periode tahun 2018 yang berjumlah 153 

orang ibu. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
1. Analisis Univariat 

a. Paritas 
Distribusi Frekuensi Terjadinya Retensio Plasenta Berdasarkan Paritas Pada Ibu Bersalin 

Paritas Frekuensi (n) Persentase (%) 
Multipara 89 58 
Primipara/ 

grandemultipara 
64 42 

Total 153 100 
  Sumber : Rekam Medik RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang 2018 

 
Berdasarkan tabel 4.1 di atas 

menunjukan bahwa dari 153 sampel yang 
diteliti dari sebagian ibu bersalin pada 
primipara/ grandemultipara yang 
mengalami kejadian retensio plasenta 

sebanyak 64 orang (42%), dan sebagian 
ibu bersalin pada multipara yang 
mengalami kejadian retensio plasenta 
sebanyak 89 orang (58%). 

 
b. Retensio Plasenta 

Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi Terjadinya Retensio Plasenta Pada Ibu Bersalin 

 
Retensio plasenta Frekuensi (n) Persentase (%) 

Ya 125 82 

Tidak 28 18 

Total 153 100 

Sumber : Rekam Medik RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang 2018 
 
Berdasarkan tabel 4.3 di atas 

menunjukan bahwa dari 153  yang diteliti, 
sebagian besar yang mengalami retensio 
plasenta sebanyak 125 orang (82%), dan 

sebagian kecil yang tidak mengalami 
retensio plasenta sebanyak 28 orang 
(18%). 
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2. Analisis Bivariate 
a. Hubungan Paritas ibu bersalin Dengan Kejadian Retensio Plasenta  

Tabel 4.4 
Hubungan Paritas Dengan Kejadian Retensio Plasenta Pada Ibu Bersalin 

 
 
Paritas  

Retensio plasenta Jumlah  
p- 

value 

 
 

OR 

 
 
 
 
 

Ya Tidak N % 

n % n % 
Primipara/ 
grandemul 

tipara 

 
27 

 
42,2% 

 
37 

 
 7,8% 

 
64 

 
100,0% 

 
0,000 

 
64,216 - 
37,547 

Multipara 1 1,1% 88 98,9% 89 100,0% 
Total 28 18,3% 152 81,7 % 153 100,0% 

Sumber : Hasil Analisis Chi Square 

Dari tabel 4.4 di atas terlihat bahwa 
sebagian besar ibu bersalin yang 
mengalami kejadian retensio plasenta pada 
ibu  multipara sebanyak 1 orang (1,1%). 
Dan hampir seluruh ibu bersalin 
mengalami kejadian retensio plasenta pada 
ibu primipara/ grandemultipara sebanyak 
27 orang (42,2%). Nilai p-value = 0,000 (p 
< 0,05),  dengan level signifikan 5%  
(0,05), yang artinya Ha diterima dan Ho 
ditolak yaitu ada hubungan yang signifikan 
antara paritas dengan kejadian retensio 
plasenta. OR : 64,216 artinya pada paritas 
multipara mempunyai peluang risiko 
64,216 kali untuk mengalami retensio 
plasenta dibandingkan dengan paritas 
primipara/grandemultipara. 

Pembahasan 
Pengaruh Paritas Dan Retensio Plasenta 
di Rumah Sakit Umum Daerah Ade 
Muhammad Djoen Sintang tahun 2019 
Berdasarkan analisis bivariate terlihat 
bahwa hampir seluruh ibu bersalin yang 
mengalami kejadian retensio plasenta pada 
ibu Multipara sebanyak 1 orang (1,1%). 
Dan Berdasarkan hasil penelitian dengan 
menggunakan uji chi square memberikan 
hasil nilai p-value = 0,000,  dengan level 
signifikan 5%  (0,05), yang artinya Ha 

diterima dan Ho ditolak yait ada hubungan 
yang signifikan antara paritas dengan 
kejadian retensio plasenta Di Rumah Sakit 
Umum Daerah Ade Muhammad Djoen 
Sintang tahun 2019. OR (odds ratio) : 
64,216 artinya pada paritas Multipara 
mempunyai risiko 64,216  kali untuk 
mengalami retensio plasenta dibandingkan 
dengan paritas Primipara/Grandemultipara. 

Penelitian Ini sesuai dengan teori 
yang diungkapkan oleh Oxorn (2010), 
yang menjelaskan Ibu pada Multipara akan 
terjadi kemunduran dan cacat pada 
endometrium yang mengakibatkan 
terjadinya fibrosis pada bekas implantasi 
plasenta pada persalinan sebelumnya, 
sehingga vaskularisasi menjadi berkurang. 
Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan 
janin. Dan menurut Saifuddin dalam 
Eufrasia (2012), plasenta akan 
mengadakan perluasan implantasi dan vili 
khorialis akan menembus dinding uterus 
lebih dalam lagi sehingga akan terjadi 
plasenta adhesive sampai perkreta. Selain 
itu juga, pada multipara dan 
grandemultipara terjadi penurunan 
elastisitas uterus sehingga miometrium 
tidak dapat berkonsentrasi dan beretraksi 
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dengan maksimal yang mengakibatkan 
terjadinya retensio plasenta. 

Sedangkan penelitian yang 
dilakukan oleh Sari, dkk (2014) Tentang 
hubungan umur, paritas, dan manajemen 
aktif kala III dengan kejadian retensio 
plasenta di RSUD tamiang layang tahun 
2013 menyatakan bahwa sebagian ibu 
bersalin yang mengalami kejadian retensio 
plasenta yaitu sebanyak 41,1%. Pengujian 
hipotesis memberikan hasil p value = 
0,003 (p>0,05).  

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa ada hubungan paritas ibu bersalin 
dengan kejadian retensio plasenta di 
Rumah Sakit Umum Daerah Ade 
Muhammad Djoen Sintang tahun 2018 
dengan  p value = 0,000 (p <0,05), hal ini 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
oleh sari, dkk  (2014) yang menyatakan 
adanya hubungan paritas ibu bersalin 
dengan kejadian retensio plasenta di 
RSUD tamiang layang tahun 2013 dengan 
p value = 0,003 (p>0,05). 

Menurut peneliti dari hasil penelitian 
yang telah dilakukan, ibu bersalin dengan 
paritas multipara memang lebih banyak 
mengalami kejadian retensio plasenta 
dibandingkan dengan paritas primipara/ 

grandemultipara hal ini bisa disebabkan 
dari faktor tingkat pendidikan ibu yang 
rendah sehingga ibu kurang memahami 
dengan baik tentang program keluarga 
berencana jangka panjang dan jumlah anak 
ideal yang dianjurkan sesuai dengan 
program pemerintah tentang keluarga 
berencana. 

SIMPULAN  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

tentang “Analisis Karakteristik Faktor Risiko 
Terjadinya Abortus pada Ibu Hamil di Rumah 
Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen 
Sintang tahun 2019” dengan 188 responden 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Diketahui Karakteristik faktor risiko 

terjadinya abortus pada ibu hamil sebagian 
dari usia <20 dan >35 tahun yaitu 
berjumlah 98 orang (52%). 

2. Diketahui Karakteristik faktor risiko 
terjadinya abortus pada ibu hamil sebagian 
besar tidak dipengaruhi oleh berat badan 
atau tidak obesitas berjumlah 132 orang 
(70%). 

3. Diketahui Karakteristik faktor risiko 
terjadinya abortus pada ibu hamil sebagian 
kecil merupakan primipara yaitu berjumlah 
68 orang (36%). 

4. Diketahui Karakteristik faktor risiko 
terjadinya abortus pada ibu hamil sebagian 
dari jarak antar kelahiran yang terlalu dekat 
atau < 2 tahun yaitu 99 orang (53%).
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Abstract: This study aims to describe the increase in science activities and learning outcomes 
through the application of guided inquiry methods in class V SDN 23 Closing in 2017/2018. 
Subjects in this study consisted of 24 students. This type of research is classroom action 
research conducted in 2 cycles. The stages in this study include planning, action, observation 
and reflection stages. The data obtained in this study include the results of teacher and student 
observations taken from the teacher and student observation sheets in the application of 
guided inquiry methods in science subjects, the results of student learning activities taken 
from observations of student learning activities in science learning, student learning outcomes 
taken from test questions and student responses are taken from interviews. The results 
showed that in the action of cycle I and cycle II obtained the results of observation of 
teachers and students increased from 66.66% to 84.37% with an average percentage of 
77.07% with very good criteria. The results of student learning activities also occurred a 
significant increase of 35.07%, by obtaining a percentage in the first cycle of 42.01% and the 
second cycle obtained a percentage of 77.08%. Learning outcomes in this study, in cycle I 
with an average of 61.66 with classical completeness of 45.83% (11 students), while learning 
outcomes in cycle II with an average of 73.75 with classical completeness of 75% (18 
students). There is an increase in student learning outcomes from the first cycle to the second 
cycle which is 29.17%. Student responses to the use of guided inquiry methods in science 
subjects in class V SDN 23 Closes 2017/2018, giving very good responses seen in the results 
of direct interviews. Based on the results of research on learning activities in cycle I and 
cycle II, it can be concluded that the use of guided inquiry methods can increase student 
activity and learning outcomes in 23 Closing in 2017/2018. 
 
Keywords: Activities, Learning Outcome, Guided Inquiry Methods 
 
 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan aktivitas dan hasil 
belajar IPA melalui penerapan metode inkuiri terbimbing di kelas V SDN 23 Menyumbung 
tahun 2017/2018. Subjek dalam penelitian ini terdiri atas 24 orang siswa. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Adapun tahapan dalam 
penelitian ini meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi.Data 
yang diperoleh dalam penelitian ini meliputihasil observasi guru dan siswa diambil dari 
lembar observasi guru dan siswa dalam penerapan metode inkuiriterbimbing pada mata 
pelajaran IPA, hasil aktivitas belajar siswa diambil dari observasi aktivitas belajar siswa 
dalam pembelajaran IPA, hasil belajar siswa diambil dari soal tes dan respon siswa diambil 
dari hasil wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tindakan siklus I dan siklus 
II  diperoleh hasil observasi guru dan siswa terjadi peningkatan dari 66,66% menjadi 84,37% 
dengan persentase rata-rata 77,07%dengan kriteria sangat baik.Hasil aktivitas belajar siswa 
juga terjadi peningkatan yang signifikansebesar 35,07%, dengan memperoleh persentasepada 
siklus I sebesar 42,01% dan siklus II memperoleh persentase sebesar 77,08%. Hasil belajar 
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dalam penelitian ini, pada siklus I dengan rata-rata 61,66 dengan ketuntasan klasikal sebesar 
45,83% (11 siswa), sedangkan hasil belajar pada siklus II dengan rata-rata 73,75dengan 
ketuntasan klasikal sebesar 75% (18 siswa). Terdapat peningkatan hasil belajar siswa dari 
siklus pertama ke siklus kedua yaitu sebesar 29,17%. Respon siswa terhadap penggunaan 
metode inkuiri terbimbing pada mata pelajaran IPA di kelas V SDN 23 Menyumbung tahun 
2017/2018, memberikan respon sangat baik terlihat pada hasil dari wawancara langsung. 
Berdasarkan hasil penelitian pada kegiatan pembelajaran siklus I dan siklus II, maka dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan metode inkuiri terbimbingdapat meningkatkan aktivitas dan 
hasil belajar siswa di 23 Menyumbung tahun 2017/2018.  
  
Kata Kunci : Aktivitas, Hasil Belajar, Metode Inkuiri Terbimbing 
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah seni mengajar, 

karena dengan mengajarkan ilmu, 

ketrampilan dan pengalaman tertentu, 

orang akan melakukan perbuatan kreatif. 

Sekolah adalah lingkungan tempat siswa 

memperoleh pendidikan dan pengajaran 

secara formal. Dari lingkungan sekolah, 

siswa akan tumbuh berkembang secara 

formal. Dari lingkungan sekolah anak akan 

tumbuh sesuai dengan apa yang diperoleh. 

Salah satu permasalahan yang 

dihadapi bangsa dalam melakukan 

pendekatan terhadap siswa. Akibatnya 

siswa hanya diberikan hafalan yang 

membuat mereka jenuh dan tidak tertarik 

pada mata pelajaran IPA. 

Indonesia adalah rendahnya mutu 

pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 

pendidikan, khususnya pendidikan sekolah 

dasar. Kurangnya variasi model 

pembelajaran yang digunakan guru turut 

memiliki andil menurunnya pemahaman 

belajar siswa. Kenyataanya dalam proses 

belajar dan mengajar guru masih banyak 

yang kurang mampu menggunakan variasi 

model pembelajaran. Dalam mengajarkan 

IPA, selama ini guru cenderung 

menggunakan metode ceramah, disamping 

itu guru hampir tidak pernah menggunakan 

media dalam pembelajaran IPA. 

     Salah satu masalah yang ini 

dialami dalam pembelajaran IPA yaitu 

interaksi belajar siswa yang bersifat satu 

arah yang mengakibatkan kreativitas 

belajar siswa menjadi menurun. Hal ini 

terjadi karena proses pembelajaran yang 

diterapkan cenderung monoton tanpa 

adanya inovasi penggunaan metode 

pembelajaran dalam proses pembelajaran 

IPA. 

Hal ini dipengaruh oleh kurang 

terampilnya guru mengembangkan metode      

Selain itu, sumber belajar yang dipakai 

guru dalam proses pembelajaran hanya 

buku yang ada di sekolah dan tidak 

menyarankan kepada siswa untuk membeli 

buku yang lain. Sebaiknya guru meminta 

siswa untuk melakukan percobaan atau 
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pengamatan agar siswa lebih aktif dalam 

setiap proses pembelajaran. Dengan begitu 

siswa lebih mudah untuk memahami setiap 

materi yang telah diajarkan. Oleh sebab 

itu, guru dituntut dapat memilih model 

pembelajran yang dapat memicu semangat 

setiap siswa untuk secara aktif ikut terlibat 

dalam pengalaman belajarnya. Salah satu 

alternatif metode pembelajaran yang 

memungkinkan dikembangkanya 

keterampilan bepikir siswa dalam 

memecahkan masalah dengan 

menggunakan metode inkuiri terbimbing. 

Menurut Sagala (dalam Umami, 

2012: 160) bahwa “Metode inkuiri 

merupakan metode pembelajaran yang 

berupaya menanamkan dasar-dasar berfikir 

ilmiah pada diri siswa yang berperan 

sebagai subjek belajar, sehingga dalam 

proses pembelajaran ini siswa lebih 

banyak belajar sendiri, mengembangkan 

kreativitas dalam memecahkan masalah”. 

Sedangkan menurut Piaget (dalam Umami, 

2012: 160) menyatakan bahwa “Metode 

inkuiri adalah metode yang 

mempersiapkan siswa pada situasi untuk 

melakukan eksperimen sendiri secara luas 

agar melihat apa yang terjadi, ingin 

melakukan sesuatu, mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, dan mencari 

jawabannya sendiri, serta menghubungkan 

penemuan yang satu dengan penemuan 

yang lain, membandingkan apa yang 

ditemukannya dengan yang ditemukan 

peserta didik lain”. 

Berdasarkan hasil pengamatan 

praobservasi yang dilakukan peneliti pada 

saat pembelajaran IPA di kelas V SDN 23 

Menyumbung dan nilai siswa di semester 

ganjil, dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

siswa selama berlangsungnya 

pembelajaran IPA masih kategori kurang. 

Dari daftar nilai semester ganjil yang 

diamati penulis pada mata pelajaran IPA, 

nilai semester ganjil didapat nilai rata-rata 

hanya 63,3. Dari data daftar nilai semester 

ganjil dapat dianalisis bahwa siswa yang 

mencapai KKM hanya 41,7% dan yang 

belum mencapai KKM sebanyak 58,3%. 

Maka peneliti tergugah untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

kognitif siswa dengan menerapkan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing yang 

berguna untuk menciptakan keaktifan 

siswa serta dapat menumbuhkan motivasi 

siswa karena metode tersebut dapat 

menjadi pembelajaran yang menarik. 

Sehingga pembelajaran tidak didominasi 

oleh guru, dan tercipta proses 

pembelajaran yang berpusat pada siswa 

atau student centered. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka 

peneliti akan melakukan penelitian dengan 

judul “Peningkatan Aktivitas Dan Hasil 

Belajar IPA Melalui Metode Inkuiri 

Terbimbing Di Kelas V SDN 23 

Menyumbung Sintang Tahun Pelajaran 
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2017/2018”. Adapun pertanyaan penelitian 

dalam penelitian ini adalah 1)    

bagaimanakah penerapan metode inkuiri 

terbimbing pada mata pelajaran IPA di 

kelas V SDN 23 Menyumbung tahun 

2017/2018? Bagaimanakah peningkatan 

aktivitas belajar siswa melalui metode 

inkuiri terbimbing pada mata pelajaran 

IPA di kelas V SDN 23 Menyumbung 

tahun 2017/2018? 2) bagaimanakah 

peningkatan hasil belajar siswa melalui 

metode inkuiri terbimbing pada mata 

pelajaran IPA di kelas V SDN 23 

Menyumbung tahun 2017/2018? Dan 3) 

bagaimanakah respon siswa setelah 

diterapkannya pembelajaran dengan 

metode inkuiri terbimbing pada mata 

pelajaran IPA di kelas V SDN 23 

Menyumbung tahun 2017/2018? 

Meningkatkan penerapan metode inkuiri 

terbimbing pada mata pelajaran IPA di 

kelas V SDN 23 Menyumbung tahun 

2017/2018. 

Adapun tujuan penelitian 

Meningkatkan aktivitas belajar siswa 

melalui metode inkuiri terbimbing pada 

mata pelajaran IPA di kelas V SDN 23 

Menyumbung tahun 2017/2018. 

Meningkatkan hasil belajar siswa melalui 

metode inkuiri terbimbing pada mata 

pelajaran IPA di kelas V SDN 23 

Menyumbung tahun 2017/2018. 

Meningkatkan respon siswa setelah 

diterapkannya pembelajaran dengan 

metode inkuiri terbimbing pada mata 

pelajaran IPA di kelas V SDN 23 

Menyumbung tahun 2017/2018.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Prosedur 

atau proses Bentuk penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas yang umumnya disingkat 

dengan PTK (dalam bahasa inggris disebut 

Classroom Action Research disingkat 

CAR). Adalah penelitan tindakan yang 

dilakukan oleh guru dengan tujuan 

memperbaiki tujuan mutupraktik 

pembelajaran di kelasnya. PTK berfokus 

pada proses belajar-mengajar yang terjadi 

dikelas, dilakukan pada situasi alami. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun peneliti merekap hasil 

pengamatan aktivitas guru siklus I dalam 

dua kali pembelajaran dapat dilihat pada 

tabel 1 
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Tabel 1. Persentase Observasi Guru Siklus I 

Persentase Pelaksanaan 
Rata-rata 

Pertemuan I Pertemuan II 

66,66% 77, 08% 71,87% 

 

Adapun peneliti merekap hasil 

observasi siswa siklus I dalam dua kali 

pembelajaran dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Persentase Observasi Siswa Siklus I 

Persentase Pelaksanaan  
Rata-rata 

Pertemuan I Pertemuan II 

62,67% 71,70% 67,18% 

 

Adapun peneliti merekap hasil 

pengamatan aktivitas siswa siklus I                                         

dapat dilihat pada tabel 3. 

T

Tabel 3. Persentase Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

Jumlah skor yang diperoleh 484 

Jumlah Skor Maksimal 1.152 

Persentase 42,01% 

  

 

Adapun peneliti  merekap hasil 

belajar siklus I dapat dilihat pada tabel 4. 

 

Tabel 4. Hasil Belajar Siklus I 

No Hasil Belajar Siklus I 

1 Kriteria ketuntasan minimum siswa 65 

2 Nilai tertinggi 100 

3 Nilai terendah 40 

4 Nilai rata-rata 61,66 

5 Jumlah siswa yang tuntas 11 

6 Jumlah siswa yang tidak tuntas 13 

7 Persentase ketuntasan klasikal  45,83% 

8 Persentase minimum ketuntasan klasikal  70% 

9 Kategori ketuntasan secara klasikal Tidak tuntas 
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Tabel 4. menunjukkan bahwa nilai rata-

rata dari seluruh jumlah siswa 61,66 

dengan persentase ketuntasan klasikal 

yang dicapai 45,83%. Hasil tersebut 

memberikan kesimpulan bahwa belum 

memenuhi syarat ketuntasan belajar 

klasikal. Ketentuan ketuntasan belajar 

klasikal dicapai sekurang-kurangnya 70% 

dari jumlah siswa yang memperoleh nilai 

65 sesuai dengan KKM yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

pelaksanaan siklus I, dengan menyiapkan 

lembar observasi kegiatan guru dan 

aktivitas belajar siswa. Pada refleksi awal 

melalui observasi dapat ditemukan 

beberapa kelebihan dan kekurangan pada 

kegiatan pembelajaran. Kelebihan-

kelebihan tersebut antara lain: proses 

pembelajaran telah dilaksanakan secara 

terstruktur dan sistematis sesuai dengan 

rancangan pengajaran, maupun program 

pengajaran. Guru banyak menyampaikan 

informasi tentang konsep materi 

menggunakan metode ceramah dan meode 

inkuiri terbimbing dalam setiap kegiatan 

pembelajaran.  

      Adapun peneliti merekap hasil 

pengamatan aktivitas guru siklus II dalam 

dua kali pembelajaran dapat dilihat pada 

tabel 1.6. 

 

Tabel 5. Persentase Observasi Guru Siklus II 

Persentase Pelaksanaan 
Rata-rata 

Pertemuan I Pertemuan II 

80,20% 84,37% 82,28% 

 

Adapun peneliti merekap hasil 

observasi siswa siklus II dalam dua kali 

pembelajaran dapat dilihat pada tabel 6. 

 

Tabel 6. Persentase Observasi Siswa Siklus II 

Persentase Pelaksanaan 
Rata-rata 

Pertemuan I Pertemuan II 

73,95% 85,15% 79,55% 

   

 

Adapun peneliti merekap hasil 

pengamatan aktivitas siswa siklus II dapat 

dilihat pada tabel 7. 

 

 

 

Tabel 7. Persentase Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 
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Jumlah skor yang diperoleh 888 

Jumlah Skor Maksimal 1.152 

Persentase 77,08% 

 

Hal tersebut dapat dibuktikan 

melalui hasil observasi yang dilaksanakan 

pada saat penelitian, maka dapat disajikan 

berupa grafik dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

Gambar 1. Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

 

Hasil belajar siswa siklus II, 

Setelah siklus I selesai dilaksanakan dan 

diperoleh ketuntasan klasikal 45,83%. 

masuk dalam kategori tidak tuntas. Maka, 

penelitian dilanjutkan ke siklus II. Hasil 

belajar siswa siklus II dapat dilihat pada 

lampiran 18. Adapun peneliti  merekap 

hasil belajar siklus II dapat dilihat pada 

tabel 8. 

Tabel 8. Hasil Belajar Siklus II 

No Hasil Belajar Siklus II 

1 Kriteria ketuntasan minimum siswa 65 

2 Nilai tertinggi 100 

3 Nilai terendah 50 

4 Nilai rata-rata 73,75 

5 Jumlah siswa yang tuntas 18 

6 Jumlah siswa yang tidak tuntas 6 

7 Persentase ketuntasan klasikal 75% 

8 Persentase minimum ketuntasan klasikal 70% 

9 Kategori ketuntasan secara klasikal Tuntas 
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Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

pelaksanaan siklus II, dengan menyiapkan 

lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

serta hasil soal tes, ada beberapa hal yang 

direfleksikan untuk perbaikan proses 

pembelajaran, yaitu sebagai berikut: Guru 

sudah baik dalam menyampaikan masalah 

secara logis dan mudah. Guru sudah baik 

dalam memberikan contoh membuat 

rumusan masalah dengan tepat. Guru 

sudah baik menumbuhkan perhatian siswa 

pada situasi yang memungkinkan 

timbulnya berbagai alternatif pemecahan 

masalah dan tidak menyampaikan rumusan 

hipotesis secara logis dan mudah 

dipahami. Guru melibatkan siswa dalam 

memanfaatkan media. Guru memfasilitasi 

terjadinya interaksi antara siswa dan 

sumber belajar. Guru sudah baik 

mengembangkan pola pikir dan cara 

belajar aktif. Guru sudah baik dalam 

menumbuhkan minat belajar siswa. 

Aktivitas siswa sudah aktif dalam 

mengajukan pertanyaan, mengemukakan 

pendapat dalam diskusi, membuat 

rangkuman, memilih alat-alat percobaan 

atau pengamatan, memecahkan masalah 

dalam diskusi, membuat keputusan hasil 

diskusi, dan siswa masih kurang 

bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran IPA. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh 

pada setiap siklus yang sudah dilaksanakan 

dapat dilihat peningkatan seperti  pada 

tabel 9. 

 

Tabel 9. Peningkatan Hasil Belajar Kognitif Siswa 

No Hasil Tes Siklus I Siklus 

II  

1 Kriteria Ketuntasan 

Minimum Siswa 

65 65 

2 Nilai Tertinggi 100 100 

3 Nilai Terendah 40 50 

4 Nilai Rata-rata 61,66 73,75 

5 Jumlah Siswa Tuntas 11 18 

6 Jumlah Siswa Tidak Tuntas 13 6 

7 Persentase Ketuntasan 

Klasikal 
45,83% 75% 

8 Persentase Minimum 

Ketuntasan Klasikal 

70% 70% 

9 
Kategori 

Tidak 

Tuntas 

Tuntas 
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Berdasarkan tabel 9. dapat dilihat 

adanya peningkatan hasil belajar kognitif 

siswa dari siklus I dengan jumlah siswa 

tuntas 11 orang (45,83%) menjadi 18 

orang (75%) pada siklus II. Dari 

perbandingan ketuntasan di dua siklus 

tersebut dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar sebanyak 7 orang 

atau mengalami kenaikan sebesar 29,17%. 

Untuk lebih jelasnya, peneliti membuat 

grafik dalam bentuk gambar dapat dilihat 

pada gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

 

 

Setelah dilakukan wawancara, 

peneliti merekap hasil wawancara respon 

siswa dapat dilihat pada lampiran 19. Data 

hasil wawancara respon siswa mengenai 

peningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan metode inkuiri terbimbing 

di Kelas V SDN 23 Menyumbung Sintang 

Tahun Pelajaran 2017/2018 peneliti 

menyimpulkan sebagai berikut. Dengan 

menggunakan metode inkuiri terbimbing 

yang baru saja dilaksanakan, semua 

responden menjawab senang sekali. 

Pengetahuan yang didapatkan siswa 

setelah menggunakan metode inkuiri 

terbimbing pada materi yang telah 

dipelajari bermacam-macam yaitu jadi 

mengerti tentang materi gaya magnet, 

mendapatkan kekompakkan kerja sama 

tim dalam kelompok, lebih mudah paham 

tentang materi yang diajarkan, 

mendapatkan pengetahuan membuat 

rumusan masalah dan menjawabnya, 

mendapatkan suasana belajar yang 

menarik.  

 

SIMPULAN  
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Berdasarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan mengenai peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar IPA melalui 

metode inkuiri terbimbing di kelas V SDN 

23 Menyumbung Sintang tahun pelajaran 

2017/2018, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

Penerapan metode inkuiri 

terbimbing pada mata pelajaran IPA di 

kelas V SDN 23 Menyumbung tahun 

2017/2018 berlangsung dengan baik 

berdasarkan pada observasi guru dan 

siswa. Berdasarkan hasil observasi guru 

dapat dilihat pada hasil penelitian, bahwa 

terjadi peningkatan yang signifikan. Pada 

tahap observasi guru, terjadi peningkatan 

dari 66,66% menjadi 84,37% dengan 

persentase rata-rata 77,07%. Hal itu 

menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan metode 

inkuiri terbimbing mengalami peningkatan 

yang signifikan dengan kategori sangat 

baik. 

      Peningkatan aktivitas belajar siswa 

melalui metode inkuiri terbimbing pada 

mata pelajaran IPA di kelas V SDN 23 

Menyumbung tahun 2017/2018, 

berlangsung dengan baik berdasarkan pada 

observasi aktivitas belajar siswa. 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas 

belajar siswa siklus I dan II, terjadi 

peningkatan yang signifikan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil observasi yang 

dilaksanakan pada saat penelitian, terjadi 

peningkatan 35,07% yaitu dari 42,01% 

menjadi 77,08%. Dari uraian tersebut, 

menunjukkan bahwa aktivitas belajar 

siswa melalui metode inkuiri terbimbing 

pada pelaksanaan pembelajaran, 

mengalami peningkatan yang signifikan 

dengan kategori sangat baik. 

Hasil belajar siswa pada siklus I dengan 

rata-rata 61,66 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 45,83% (11 siswa), sedangkan 

hasil belajar pada siklus II dengan rata-rata 

73,75 dengan ketuntasan klasikal sebesar 

75% (18 siswa). Terdapat peningkatan 

hasil belajar siswa dari siklus pertama ke 

siklus kedua yaitu sebesar 29,17%. Jadi 

pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan metode inkuiri terbimbing 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Siswa memberikan respon yang sangat 

baik terhadap penggunaan metode inkuiri 

terbimbing pada mata pelajaran IPA di 

kelas V SDN 23 Menyumbung tahun 

2017/2018, yang mana respon siswa 

terlihat pada hasil dari wawancara 

langsung. 

     Berdasarkan uraian pembahasan 

penelitian tindakan kelas yang telah 

dilaksanakan di kelas V SDN 23 

Menyumbung Sintang tahun pelajaran 

2017/2018, maka peneliti memberi 

masukan dan saran sebagai berikut. 

Siswa diharapkan dapat mengembangkan 

pontensinya secara optimal khususnya 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
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Alam (IPA) dengan metode inkuiri 

terbimbing dapat membantu siswa berkerja 

sama dalam memecahkan masalah dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penggunaan metode inkuiri terbimbing 

dapat menjadi salah satu alternatif metode 

pembelajaran oleh guru untuk mampu 

berinovasi dangan baik sesuai dengan 

pendekatan pembelajaran yang 

dikembangkan. Dengan menggunakan 

metode inkuiri terbimbing ini, guru dapat 

melatih kemandirian siswa dengan cara 

berpikir, berbicara siswa dalam 

mengemukakan pendapat. Dengan 

menekankan pada fungsi guru sebagai 

pengusung gagasan, inovatif, dan 

motivator atau dengan kata lain 

membentuk guru menjadi guru yang 

kreatif. 

     Penggunaan metode inkuiri terbimbing 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

dipandang dapat menjawab kebutuhan 

perserta didik. Sehingga dengan demikian 

pihak sekolah diharapkan mampu untuk 

terus memahami karakteristik peserta didik 

dan dapat terus memprogramkan 

pembelajaran yang menekankan pada 

pengembangan kemampuan siswa. 

     Penggunaan metode inkuiri terbimbing 

dapat mengembangkan teori dibidang 

model-model pembelajaran dan dapat 

menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

Peningkatan hasil belajar siswa 

dengan menggunakan metode inkuiri 

terbimbing yang sederhana dan dapat 

digunakan secara lazim dalam 

pembelajaran. Maka harapan peneliti 

untuk peneliti selanjutnya mampu 

memunculkan ide-ide atau gagasan kreatif 

yang dekat dengan lingkungan siswa 

sehingga dapat menjadi sebuah metode 

pembelajaran baru yang menyenangkan. 
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Abstract: This paper aims to describe and explain the management of Islamic education in the 
development of social wisdom. Social wisdom as a local part must be revitalized and applied 
in the life of society and the nation in Indonesia. Islamic education, both in the form of 
schools and outside schools, both as a process and as a means (education), plays an important 
role in fostering social wisdom, so that it is possible to overcome the negative currents of 
global culture (the west) that are and have influenced the order of life of the people and 
nation this. However, Islamic education is a means of maturity and also the inculcation of 
responsibility for children or students. A mature and responsible person will not be willing to 
sacrifice the values, norms and customs that have become the heritage of this nation. 
Moreover, Islamic education is full of teaching values (Islam) with vertical and horizontal 
dimensions. 
 
Keywords: Management, Education, Islam, Development, Social Wisdom 
 
Abstrak: Tulisan ini  bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menjelaskan manajemen 
pendidikan Islam dalam pembangunan kearifan sosial. Kearifan sosial sebagai bagian lokal 
harus direvitalisasikan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di 
Indonesia. Pendidikan Islam, baik dalam bentuk sekolah maupun luar sekolah, baik sebagai 
sebuah proses maupun sebagai sarana (pendidikan), berperan penting dalam membina 
kearifan sosial, sehingga dimungkinkan dapat mengatasi arus negatif budaya global (barat) 
yang sedang dan telah mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa ini. 
Bagaiamanapun, pendidikan Islam adalah sarana pendewasaan dan juga penanaman tanggung 
jawab bagi anak atau peserta didik. Seorang yang dewasa dan bertanggung jawab tidak akan 
rela mengorbankan nilai-nilai, norma, dan adat istiadat yang telah menjadi warisan bangsa 
ini. Apalagi pendidikan Islam sarat dengan nilai-nilai ajaran (Islam) yang berdemensi vertikal 
dan horizontal.  
 
Kata Kunci : Manajemen, Pendidikan, Islam, Pembangunan, Kearifan Sosial 
 

PENDAHULUAN 

Manusia adalah makhluk paling 

sempurna yang diciptakan oleh Allah 

SWT. Kesempurnaan yang dimiliki 

manusia merupakan suatu konsekuensi 

fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah 

di muka bumi ini. Tujuan penciptaan 

manusia tidak lain adalah menyembah 

kepada penciptanya yaitu Allah. 

Pendidikan adalah salah satu segi 

penopang kehidupan yang penting. 

Perhatian terhadap pendidikan sangat 

diutamakan dalam kehidupan, namun 

bukanlah hal yang mudah bagi seseorang 

mailto:muhammadfaisal@gmail.com
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atau lembaga untuk melaksanakan 

pendidikan. Dunia pendidikan merupakan 

tempat yang penuh dengan lika-liku 

permasalahan. Akan tetapi yang paling inti 

di dalamnya adalah menejemen nya. 

Keberhasilan manajement akan menjadi 

barometer keberhasilan pendidikan sendiri.  

Era global telah mempengaruhi 

berbagai tata kehidupan masyarakat dan 

bangsa Indonesia (bersikap, berprilaku, 

bertutur kata berpakaian dan sebagainya). 

Nilai-nilai norma, adat istiadat yang telah 

tumbuh dan berkembang dalam kehidupan 

masyarakat dan bangsa kita telah 

digerogoti oleh budaya barat dan 

individualistik, materialistik, dan 

hedonistik. Tidak mengherankan jika 

kemudian masyarakat kita, terutama 

generasi mudanya, mulai mengabaikan 

berbagai norma dan nilai-nilai yang 

bersumber dari budaya asli Indonesia. 

Pergaulan bebas, kekerasan, kecanduan, 

amoral bukan lagi menjadi rahasia umum 

di negeri yang tercinta ini. Pola hidup 

bebas, keras, adiktif, amoral telah 

mewarnai kehidupan sebagaian generasi 

muda kita (lihat Wibowa, 2012). Oleh 

karena itu, dicarilah solusi agar kehidupan 

ala Barat ini bisa di antisivasi atau paling 

tidak dibatasi ruang geraknya. Hembusan 

wacana yang diikuti oleh implementasi 

pendidikan karakter di negeri ini, 

penguatan pendidikan agama dirumah 

tangga, disekolah dan dimasyakat, 

semuanya merupakan upaya untuk 

mengahadang arus negatif budaya global 

tersebut. Begitupun, maraknya diskusi atau 

seminar tentang “kearifan lokal” yang 

penuh dengan muatan nilai-nilai luhur, 

tidak terlepas dari upaya untuk menyikapi 

dan menjawab tantangan global. Isu lain 

yang bisa dianggap dan diarahkan untuk 

mengatasi hal yang sama ialah 

mengedepankan pembangunan “kearifan 

sosial” dinegeri ini. Dengan demikian, 

dalam tulisan ini saya mencoba 

menggambarkan bagaimana manajemen 

pendidikan Islam dalam membangun 

kearifan sosial.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Metode yang 

digunakan deskriptif. Sedangkan bentuk 

penelitian adalah studi literatur. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengertian Manajemen 

Kata manajement berasal dari 

bahasa latin, yaitu dari asal kata manusia 

yang berarti tangan dan agree yang berarti 

melakukan. Kata-kata itu digabung 

menjadi kata kerja manager yang artinya 

menangani. Managere diterjemahkan ke 

dalam bahasa Inggrisdalam bentuk kata 

kerja to manage, dengan kata benda 

management, dan manager untuk orang 

yang melakukan kegiatan manajement. 
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Menurut Ngalim Purwanto manajement 

adalah suatu proses tertentu yang terdiri 

atas perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengawasan yang 

dilakukan untuk melakukan dan mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan 

menggunakan manusia atau sumber daya 

lainnya.  

Menurut Parker manajement adalah 

seni melaksanakan pekerjaan melalui 

orang-orang (the art of getting things done 

through people). Meskipun banyak definisi 

manajement yang telah diungkapkan para 

ahli sesuai pandangan dan pendekatannya 

masing-masing sebagaimana berikut: 

a. Dalam bukunya Made Pidarta 

manajemen adalah pusat administrasi, 

administrasi berawal dan berakhir pada 

manajement. Manajement adalah inti 

administrasi, karena manajement 

merupakan bagian utama administrasi. 

Inilah yang merupakan hakikat 

manajement, suatu aktivitas yang menjadi 

pusat administrasi, pusat atau inti 

kerjasama antar anggota organisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

b. Sulistyorini dalam bukunya 

Manajemen Pendidikan Islam 

mengemukakan arti manajement sebagai 

kegiatan seseorang dalam mengatur 

organisasi, lembaga atau sekolah yang 

bersifat manusia maupun non manusia 

sehingga tujuan organisasi lembaga atau 

sekolah dapat tercapai secara efektif dan 

efesien. 

c. Sukanto Reksohadiprodjo dalam 

bukunya Dasar-dasar Manajemen 

mengartikan manajement sebagai berikut: 

manajement bisa berarti fungsi, peranana 

maupun keterampilan manajement sebagai 

fungsi meliputi usaha perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, 

pengkoordinasian dan pengawasan. 

Manajement sebagai perananan adalah 

antar pribadi pemberi informasi dan 

pengambil keputusan. Manajement dapat 

pula berarti pengembangan keterampilan 

yaitu teknis, manusiawi dan konseptual. 

Dari beberapa pendapat para ahli 

tersebut dapat disimpulkan bahwa 

manajement adalah perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan untuk 

mencapai suatu tujuan secara efektif dan 

efisien. 

B. Pendidikan Islam Bukan Pendidikan 

Barat 

Apa yang dimaksud dengan 

pendidikan dan pendidikan Islam? 

Berbagai definisi tentang pendidikan telah 

ditemukan oleh para ahli seperti John 

Dewey, M.J. Langeveld, Edgar Dalle dan 

Kingsley Price. John Dewey misalnya dia 

mengatakan bahwa pendidikan adalah 

suatu proses pembentukan kecakapan 

dasar secara intelektual dan emosional 

sesama manusia menurut M.J Langeveld, 

pendidikan adalah suatu usaha untuk 
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mempengaruhi dan membimbing anak 

kearah kedewasaan dan kemandirian 

sehingga dia menjadi cakap dalam 

melaksanakan tugas kehidupannya sendiri. 

Selanjutnya menurut Edgar Dalle 

mengatakan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat dan pemerintah melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran dan 

latihan, yang berlangsung disekolah atau 

diluar sekolah sepanjang hayat untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat 

memainkan peranan dalam berbagai 

lingkungan hidup secara tepat untuk masa 

yang akan datang. Sedangkan menurut 

Kingsley Price mengatakan bahwa 

education is the process by which the 

nonphysical possessions of cukture are 

preserved or increased in the rearing of 

the young or in instruction of adults.  

Menurut cendikiawan Islam, 

Azyumardi Azra (2000), pendidikan 

adalah suatu proses penyiapan generasi 

muda untuk menjalankan kehidupan dan 

memenuhi tujuan hidupnya secara lebih 

efektif dan efisien. Dalam undang-undang 

RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas, juga disebutkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang di perlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Berdasarkan beberapa defenisi 

diatas, pendidikan dapat diartikan atau 

ditakrifkan sebagai usaha sadar arau 

rencana yang dilakukan oleh 

seseorang/kelompok (guru,tutor,teman 

sejawat orang tua). Melalui usaha tersebut, 

anak atau peserta didik pada giliranya akan 

mampu mengembangkan potensi dirinya 

menjadi dewasa (intelektual, emosional 

dan spritual), dan bertanggung jawab 

(terhadap diri sendiri maupun diluar 

dirinya, termasuk untuk memelihara dan 

mengembangkan budayanya).  

Begitu pula banyak ahli yang 

mengedepankan pengertian pendidikan 

islam, antara lain sebagai berikut :  

1. Pendidikan Islam adalah suatu sistem 

yang memiliki komponen-komponen 

yang secara keseluruhan mendukung 

terwujudnya sosok muslim yang 

diidealkan (Ahmad Tafsir, 2004). 

2. Pendidikan Islam adalah bimbingan 

jasmani dan rohani berdasarkan 

hukum-hukum agama Islam menuju 

terbentuknya kepribadian utama 

menurut ukuran islam (Ahmad D. 

Marimba). 

3. Pendidikan Islam adalah pendidikan 

yang memiliki 4 macam fungsi, yaitu 

menyiapkan generasi muda untuk 

memegang peranan-peranan tertentu 
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dalam masyarakat di masa akan 

datang; memindahkan ilmu 

pengetahuan dari gerasi tua ke 

generasi muda; memindahkan nilai-

nilai agar terpelihara keutuhan dan 

kesatuan masyarakat; mendidik anak 

agar beramal di dunia untuk memetik 

hasilnya di akhirat (Hasan 

Langgulung). 

4. Pendidikan Islam adalah usaha yang 

dilakukan pendidik terhadap anak 

didik utnuk mengenal dan mengakui 

tempat-tempat yang besar dari segala 

sesuatu didalam tatan penciptaan, 

sehingga mengetahui tempat Tuhan 

yang tepat di dalam tatanan wujud dan 

keberadaan (Syech Muhammad An-

Naquib Al-Attas). 

Dengan demikian, pendidikan 

Islam adalah bimbingan atau pemindahan 

ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang 

dilakukan oleh orang dewasa kepada anak 

atau peserta didik agar dia/mereka 

memiliki kepribadian dan menjadi 

seorang/orang-orang muslim yang ideal. 

Dari defenisi di atas, jelas bahwa 

pendidikan Islam berbeda dengan 

pendidikan Barat (sekuler) yang semata-

mata mengandalkan hasil pemikiran 

manusia (rasionalitas) dalam membangun 

kemaslahatan umum atau humanisme 

universal. Pendidikan islam bermuara 

kepada pembentukan manusia sesuai 

dengan kodratnya yang mencakup 

hubungan vertikal dengan Sang Pencipta 

dan horizontal antara sesama mahluk-Nya 

(lihat Karim, 1991). Pendidikan islam 

didasarkan pada ajaran Islam yang 

bersumber dari nilai al-Qur’an dan al-

Sunnah serta hasil pemikiran manusia atau 

ra’yu (lihat Aly, 1999). 

 
C. Kearifan Sosial Dalam Bingkai 

Kearifan Lokal 

Orang tidak cukup hanya dengan 

mengadopsi dan beradaptasi dengan 

kearifan lokal dalam kehidupan, tapi juga 

kreatif sosial. Kreatif lokal adalah 

seperangkat nilai dan pengetahuan yang 

dipelihara secara eksklusif oleh 

sekelompok masyarakat lokal tertentu 

(Salam, 2007). Ia adalah gagasan-gagasan 

setempat yang bersifat bijaksana, penuh 

kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan 

diikuti oleh anggota masyarakatnya. 

Kearifan lokal, yang juga sering 

disamakan dengan istilah local genius, 

cultural identity, mempunyai ciri-ciri: 

mampu bertahan terhadap budaya luar, 

memiliki kemampuan mengakomodir 

unsur-unsur budaya luar, mampu 

menginterigasikan unsur budaya luar 

kedalam budaya asli, mempunyai 

kemampuan mengendalikan, dan mampu  

memberi arah pada perkembangan budaya 

( lihat Linggaharja, 2012). Tujuanya 

adalah untuk menjaga keseimbangan dan 

keharmonisan antara manusia dengan alam 
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dan lingkunganya, lebih khusus lagi 

dengan kekuatan supernatural. Pengertian 

ini kemudian mengalami pergeseran, yaitu 

segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kekhasanya budaya-budaya lokal tertentu 

yang harus diakui keberadanya (Salam, 

2007). Sebaliknya, kearifan sosial adalah 

serangkaian nilai dan/atau pengetahuan 

kebajikan yang mempengaruhi orang atau 

masyarakat dalam melalukan tindakan atau 

praktik sosial. 

Arti lain dari kearifan sosial adalah 

suatu cara mengelola relasi-relasi sosial 

dalam kehidupan bermasyarakat atau 

bahkan bernegara. Karena itu, kearifan 

sosial menyangkut kebaikan hati, tidak 

berprasangka buruk, suka menolong, 

berani karna benar, penuh perhatian 

terhadap orang lain, rela berkorban, 

memegang amanah, jujur, toleran, terbuka, 

siap berdialog dengan siapa saja, tidak 

berkhianat, bersemangat untuk hidup yang 

lebih baik, dan bisa mengapresiasi 

(pendapat, karya dan lain-lain) orang lain 

(lihat Salam, 2007). 

Berpedaan antar kedua istilah 

tersebut bisa dilihat dalam beberapa 

aktifitas sosial, misalnya dalam 

membangun sebuah rumah, tempat ibadah, 

mengadakan pesta perkawinan. Setiap 

anggota masyarakat harus 

mempertimbangkan tidak hanya 

bagaimana kebiasaan menurut budaya 

setempat (kearifan lokal), tetapi juga 

bagaimana membangun suatu pelaksanaan 

kegiatan tersebut bernuansa ramah 

lingkungan, sehingga relasi sosialnya 

(dengan tetangganya) terpelihara dengan 

bail (kearifan sosial). Meskipun demikian, 

kearifan sosial berada dalam bingkai 

kearifan lokal. 

D. Peranan Pendidikan Dalam 

Membangun Kearifan Sosial 

Sikap dan prilaku arif secara sosial 

(kearifan sosial) sebagaimana disebutkan 

diatas harus dibangun atau 

ditumbuhkembangkan dalam kehidupan 

masyrakat (Indonesia). Menurtu Deragon 

(2010), ada tujuh pilar untuk membangun 

kearifan sosial (social wisdom), yaitu 

seeing the whole, under standing, councle, 

fortitudey, knowledge, piety, dan ideation. 

Seseorang bisa berbuat arif bila mampu 

melihat sesuatu secara keseluruhan, karna 

dalam sebuah sistem terdapat struktur yang 

saling berhubungan. Karena memahami, 

dia bisa menentukan cara yang tepat 

melakukan sesuatu tindakan. Seseorang 

biasa melakukan tindakan yang tepat 

dengan mengetahui berbagai perbedaan 

dan persamaan, kelebihan dan kelemahan 

sesuatu (seperti antara budaya Indonesia 

dan budaya Barat). Seseorang yang 

memiliki keberanian yang individual akan 

mampu mempertahankan pendirianya 

meski berhadpan dengan berbagai kritikan, 

hujatan dan penolakan. Dengan 

pengetahuan, seseorang akan bisa 
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memahami makna dari sebuah tindakan 

dan selalu mencari pengetahuan tambahan 

atau pengalaman dari orang lain. 

Seseorang yang memiliki keshalehan 

biasanya juga memiliki kesantunan, 

kejujuran dan kemampuan megapresiasi 

orang lain. Seseorang akan melakukan 

kearifan karena gagasan-gagasnya yang 

cemerlang. Gagasan-gagasan besar berasal 

dari kearifan (great ideas come from of 

wisdom). 

Ketujuh pilar tersebut menjadi 

bagian penting dalam aktifitas atau proses 

pendidikan Islam. Ajaran islam tidak 

mungkin dan tidak boleh dipahami dan 

diamalkan secara terpisah atau sepotong-

sepotong, tetapi harus secara utuh dan 

keseluruhan (secara kaffah). Islam 

mengajarkan keberanian untuk 

mengatakan yang hak dan menolak yang 

batil (qul al-haq walau kana murran), 

untuk berbuat amar ma’ruf nahy mungkar. 

Islam juga menganjurkan untuk menuntut 

ilmu agar memilikin pengatahuan yang 

luas dan mendalam (Talab – al ilmi 

faridlatun’ala kulli muslimin wa muslimat, 

talab al-ilmi walau bi sin), memperbanyak 

ibadah, tafakkur dan membangun gagasan-

gagasan yang segar (munculnya para 

mujaddid dan mujtahid di dunia Islam, 

dikembangkanya metode kritis, tanya 

jawab, diskusi dan dialog dalam 

pembelajaran agama Islam). 

Disamping itu, melalui berbagai 

aktifitas pendidikan Islam, baik disekolah 

maupun diluar sekolah, baik dilembaga 

pendidikan Islam formal (seperti 

madrasah, pondok pesantren, sekolah 

bercirikan Islam), informal (keluarga), 

maupun non-formal (pengajian, majlis 

ta’lim), disadari atau tidak, semua 

komponen pendidikan (anak, guru, petugas 

administrasi, orang tua, masyarkat, dan 

pemerintah) telah dan sedang didorong 

untuk membina kearifan sosial. Bukankah 

tujuan pendidikan Islam juga untuk 

mendewasakan anak didik dan mencetak 

agar orang bisa dan mau bertanggung 

jawab? Orang yang terdidik dan memiliki 

rasa tanggung jawab tidak akan 

membiarkan atau bahkan tidak rela budaya 

yang dia warisi secara turun temurun 

dikotori oleh budaya luar yang 

bertentangan dengan ajaran leluhur dan 

agamanya. Dengan demikian, pendidikan 

islam mempunyai peranan penting dalam 

membangun kearifan sosial.  

Keluarga adalah sarana atau wadah 

bagi anak-anak dalam menuntut ilmu. 

Pendidikan (Islam) awal bagi anak 

berlangsung dirumah atau dilingkungan 

keluarga. Dilingkungan keluargalah anak 

pertama kali dikenalkan tentang keimanan, 

dibimbing dan diajarkan tentang ibadah 

(sholat, puasa, membaca al-Qur’an), 

diajarkan dan diberikan contoh teladan 

tentang ahlakul karimah. 
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Bagaimanapun, anak harus 

mendapatkan hak-haknya dilingkungan 

keluarga. Dalam ajaran Islam, hak-hak 

anak yang harus dipenuhi oleh orang tua 

ataun keluarga antara lain: (1) menjaga 

dan membarikan pelayanan dan kesehatan 

jasmani; (2) menjaga dan memberikan 

pelayanan rohani; dan (3) diberikan 

keteladanan, kasih sayang serta ahlakul 

karimah (Shomiyatun, 2011:252). Oleh 

karena itu, orang tua harus berupaya 

sedemikian rupa untuk mendidik anak-

anak mereka. Orang tua harus bisa 

menstimulasi, membimbing, mengasuh 

dan memberikan bebagai kegioatan 

pembelajaran kepada anak-anak agar 

mereka kelak memperoleh kemampuan 

dan keterampilan (lihat Shomiyatun, 

2011:254). Kemampuan dan keterampilan 

tersebut tidak saja mereka butuhkan untuk 

kehidupan di masanya, tetapi juga untuk 

masa perkembangan mereka berikutnya 

(kini dan akan datang). 

Setelah anak mencapai usia 

sekolah, iya mulai belajar dipendidikan 

formal, yang disebut sekolah atau 

madrasah. Disini pelajaran agama 

termasuk pelajaran umum diberikan 

berdasarkan kurikulum (nasional, lokal). 

Akan tetapi, masa pendidikan sekolah juga 

terbatas. Rata-rata anak mengikuti 

pendidikan di sekolah atau madrasah 

sekitar 7 jam per hari atau kurang lebih 

70% anak berada dilingkungan keluarga 

dan masyarakat (lihat Wibowo, 2012). 

Untuk menambah pengetahuan atau 

belajar agama, seseorang (anak, orang 

dewasa atau orang tua) bisa melakukan 

didalam luar sekolah dan diluar 

lingkungan keluarga, yaitu dimasyarakat, 

baik yang dilaksanakan di masjid, di surau 

maupun di rumah kyai atau ulama. Proses 

pendidikan Islam tidak mengenal 

pembatasan (tempat, waktu, dan usia). 

Pendidikan islam berlangsung sepanjang 

hayat. ”Talab al-ilmi min al-mahdi ila al-

lahdi”. Dengan demikian, tri pusat 

pendidikan (Islam), yaitu keluarga, 

sekolah dan masyarakat, berperan penting 

dalam membangun kearifan sosial. 

Pendidikan Islam bukan sebuah 

aktifitas atau proses semata. Didalam 

aktifitas/proses tersebut terdpat tujuan 

yang ingin dicapai. Ada beberapa tujuan 

dalam pendidikan Islam. Al-Ghazali, 

sebagaimana dikutip oleh Djamaluddin 

dan Aly (1998) mengatakan bahwa tujuan 

pendidikan Islam adalah untuk membentuk 

insan paripurna atau insan kamil. Arifin 

(1998) dalam tulisan yang sama 

menyebutkan bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah untuk merealisasikan cita-cita 

ajaran Islam (membawa misi bagi 

kesejahteraan umat manusia sebagai 

hamba Allah lahir dan batin di dunia dan 

di akhirat). Menurut Muhammad ‘Athiyah 

al-Abrasyi sebagaimana dikutip oleh (Aly, 

1999), tujuan pendidikan Islam adalah 
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tercapainya ahlak yang sempurna atau 

keutamaan. Ahmad D. Mariba, yang juga 

dikutip dari Aly (1999), mengatakan 

bahwa tujuan pendidikan Islam adalah 

untuk terbentuknya kepribadian muslim. 

Sedangkan menurut Omar al-Taumi, yang 

juga dikutip dari kedua penulis pertama 

diatas, tujuan pendidikan Islam adalah 

untuk membina pribadi muslim yang 

berpadu pada perkembangan spiritual, 

jasmani, emosi, intelektual dan sosial. 

Bagaimanpun, tujuan ini telah 

membangunkan inspirasi tentang peranan 

pendidikan Islam dalam bentuk manusia 

pari purna atau insan kamil, yaitu sosok 

muslim (anak) yang cerdas, berilmu, 

berahlak mulia, memiliki kepekaan sosial, 

dan sifat-sifat positif lainya untuk 

kemaslahatan umat manusia. 

Tujuan pendidikan Islam di atas 

sejalan dengan tujuan di Indonesia 

sebagaimana diintrodusir oleh Bapak 

Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantoro, 

dan yang tertuang dalam Undang-Undang 

RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS. Beliau mengatakan bahwa 

pendidikan tidak hanya bertujuan 

membentuk peserta didik untuk pandai, 

pintar, berpengetahuan dan cerdas, tetapi 

juga untuk membentuk manusia yang 

berbudi pekerti luhur, berkepribadian, dan 

bersusila (Wibowo, 2012). Dalam 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 

pada pasal 3, dinyatakan bahwa 

pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berahlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Dalam kedua konteks inilah, 

pendidikan Islam menjadi sangat penting 

bagi kehidupan masyarakat dan bangsa 

Indonesia. Sosok anak bangsa dan muslim 

ideal yang ingin dilahirkan oleh lembaga 

atau pendidikan Islam telah mendoroang 

dan memberi inspirasi bagi setiap individu, 

kelompok, masyarakat, bangsa dan umat 

islam untuk membangun relasi-relasi 

sosial sehingga tercipta persatuan, 

kesatuan dan keharmonisan sosial di negri 

ini. Dengan menumbuh kembangkan 

kearifan sosial diantara sesama anggota 

masyarakat, sesama umat islam, insya 

Allah kita akan semakin kokoh dalam 

menghadapi arus globalisasi dan berbagai 

tantangan zaman.  

 

SIMPULAN  

Dari paparan, akhirnya saya dapat 

menarik kesimpulan bahwa pendidikan 

Islam adalah suatu proses pendewasaan 

dan kepemilikan tanggung jawab yang 

dilakukan secara sadar dan terencana. 

Pendidikan Islam berbeda dengan 

pendidikan Barat karena didasari oleh hasil 

pemikirian/telaah dari ajaran Islam yang 
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tertuang dalam al-Qur’an dan al-Hadis 

serta sarat dengan dimensi vertikal dan 

horizontal. 

Di samping suatu proses, 

pendidikan Islam adlah juga sebuah sarana 

pendidikan yang berfungsi untuk 

menyampaikan ajaran Islam. Oleh karena 

itu, pendidikan Islam mempunyai peranan 

yang penting dalam membangun kearifan 

sosial, karena ajaran (Islam) yang 

disampaikan sejalan atau bahkan 

mendoroang perkembanganya kearifan 

sosial. Bagaimanapun, kearifan sosial yang 

dikemas dalam bingkai kearifan lokal 

harus dibangun dan dikembangkan untuk 

merespon atau mengatasi tantangan 

budaya global, khususnya budaya budaya 

luar tersebut akan terus merusak tatanan 

kehidupan masyarakat dan bangsa, 

terutama kalangan generasi muda di negeri 

ini. 
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Abstract: The researcher conducts this research based on the condition of the students when 
learning speaks, students are less able to express ideas through speaking and shame activities 
to speak in front of the class due to lack of mastery of the topic of conversation and too broad 
the topic of the conversation. In addition, students are not able to focus on the things that they 
want to say as a result the students' talk is not clear and the essence of the conversation is not 
conveyed well. The purpose of this study was to determine the improvement of students' 
speaking abilities by applying the Achievement Group Student Team (TSKP) model in the 
fifth grade of the 21st National Elementary School Menyurai Sintang 2018/2019 academic 
year. The research approach used is a qualitative approach and the method used in this study 
is descriptive in the form of Classroom Action Research (CAR). The subjects in this study 
were the fifth grade students of 21 Elementary School Teluk Menyurai Sintang which 
consisted of 21 students consisting of 13 male students and 8 female students. Data collection 
techniques used are direct observation techniques, measurement techniques, direct 
communication techniques and documentation techniques. Based on the research that has 
been carried out the results of students' speaking abilities known to classical completeness in 
the first cycle amounted to 61.90% or 13 students who were declared complete and the 
second cycle was 80.95% or 17 students who were declared complete so that an increase in 
cycle I and cycle II amounting to 19.05%. 
 
Keywords: Model Student Achievement Group Team, Ability to Speak 
 
 
Abstrak: Peneliti melakukan penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi siswa pada saat 
pembelajaran berbicara, siswa kurang mampu mengekpresikan ide melalui kegiatan berbicara 
serta malu untuk berbicara didepan kelas dikarenakan kurang menguasai topik pembicaraan 
dan terlalu luas topik pembicaraan tersebut. Selain itu, siswa tidak mampu fokus kepada hal-
hal yang ingin diucap akibatnya pembicaraan siswa kurang jelas dan inti pembicaraan tidak 
tersampaikan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 
kemampuan berbicara siswa dengan penerapan model Tim Siswa Kelompok Prestasi (TSKP) 
di kelas V Sekolah Dasar Negeri 21 Teluk Menyurai Sintang tahun pelajaran 2018/2019. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan bentuk Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 21 Teluk 
Menyurai Sintang yang berjumlah 21 orang siswa terdiri dari 13 orang siswa laki-laki dan 8 
orang siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi 
langsung, teknik pengukuran, teknik komunikasi langsung dan teknik dokumentasi. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan hasil kemampuan berbicara siswa diketahui 
ketuntasan klasikal di siklus I sebesar 61,90% atau 13 orang siswa yang dinyatakan tuntas 
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dan siklus II sebesar 80,95% atau 17 orang siswa yang dinyatakan tuntas sehingga diperoleh 
peningkatan siklus I dan siklus II sebesar 19,05%.  
 
Kata Kunci : Model Tim Siswa Kelompok Prestasi, Kemampuan Berbicara 
 

PENDAHULUAN 

Tujuan mata pelajaran bahasa 

Indonesia berdasarkan pada muatan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

adalah sebagai berikut: 1) Berkomunikasi 

secara efektif dan efisien sesuai dengan 

etika yang berlaku, baik secara lisan 

maupun tulisan; 2) Menghargai dan 

bangga menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa persatuan dan bahasa 

negara; 3) Memahami bahasa Indonesia 

dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan; 4) 

Menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial; 5) 

Menikmati dan memanfaatkan karya sastra 

untuk memperluas wawasan, memperhalus 

budi pekerti serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa; 

6) Menghargai dan membanggakan sastra 

Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia. 

Peranan bahasa sangat penting 

sebab bahasa adalah alat komunikasi, 

menarik perhatian untuk membentuk serta 

mengembangkan nilai-nilai kehidupan. 

Manusia berpikir tidak hanya dengan 

otaknya, dengan bahasa manusia 

menyampaikan hasil pemikiran atau 

penalaran, sikap serta perasaan. Disamping 

itu peranan bahasa yang lebih penting 

ialah sebagai alat penerus dan pengembang 

kebudayaan. Melalui bahasa, nilai-nilai 

dalam masyarakat dapat diwariskan dari 

satu generasi ke generasi selanjutnya. 

Dengan menggunakan bahasa juga, ilmu 

dan teknologi dikembangkan.  

Kemampuan berbahasa merupakan 

kemampuan yang dimiliki oleh manusia. 

Kemampuan inilah yang membedakan 

manusia dengan binatang, serta yang 

memungkinkannya untuk berkembang. 

Tanpa bahasa tidak mungkin manusia 

dapat berfikir lanjut serta mencapai 

kemajuan dalam teknologi seperti 

sekarang ini. Pembinaan kemampuan 

menggunakan bahasa Indonesia meliputi 

aspek keterampilan menyimak, aspek 

keterampilan berbicara, aspek 

keterampilan membaca, dan aspek 

keterampilan menulis. Setiap keterampilan 

mempunyai hubungan erat dengan 

keterampilan lainnya. Keterampilan-

keterampilan tersebut hanya dapat 

diperoleh dan dikuasai dengan jalan 

praktek dan latihan yang banyak. 
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Sebagai salah satu keterampilan 

berbahasa, berbicara memang harus 

dipelajari dengan serius karena manusia 

lebih banyak berkomunikasi lisan daripada 

bahasa tulis. Seseorang dapat bertukar 

pikiran, perasaan, gagasan dan 

keinginannya melalui kegiatan berbicara,  

dengan demikian kegiatan berbicara dapat 

membangun hubungan mental emosional 

antara satu individu dengan individu 

lainnya. Dalam pembelajaran bahasa, 

harus mengajarkan atau melatih agar siswa 

dapat berbicara dengan baik dan benar, 

berbicara yang baik adalah berbicara yang 

sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. 

Hal ini bertujuan supaya seseorang ketika 

berbicara dapat menyampaikan apa yang 

disampaikan secara jelas dan lawan 

bicaranya dapat menerima pesan tersebut 

secara jelas pula. 

Realitanya, pembelajaran berbicara 

masih dianggap sebagai sesuatu 

pembelajaran yang mudah sehingga 

pembelajaran berbicara tidak dilakukan 

secara serius. Padahal pada kenyataannya 

di lapangan, masih banyak siswa yang 

kurang mampu mengekspresikan ide 

secara utuh melalui kegiatan berbicara. 

Siswa sering kali malu ketika diminta 

berbicara atau bercerita di depan kelas. Hal 

ini dimungkinkan karena rendahnya 

penguasaan siswa akan topik yang dibahas 

atau karena luasnya topik bahasa sehingga 

siswa tidak mampu memfokuskan hal-hal 

yang ingin diucapkan. Akibatnya, arah 

pembicaraan siswa kurang jelas dan inti 

dari bahasa tersebut tidak tersampaikan 

dengan baik. Dengan demikian dapat 

diindikasikan bahwa kemampuan 

berbicara siswa masih rendah. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil ulangan umum 

siswa kelas V tahun pelajaran 2017/2018 

semester 1 (Satu) yang disajikan dalam 

tabel sebagai berikut. 

Tabel 1. Hasil Ulangan Umum Kelas V 

Nilai Jumlah anak Persentase (%) 
90 – 94 
85 - 89 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 – 49 

1 
0 
2 
3 
1 
0 
2 
5 
0 
4 

5,56 
0 

11,11 
16,67 
5,56 

0 
11,11 
27,77 

0 
22,22 

Jumlah  18 100 
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Hasil pengamatan di atas diperoleh 

hasil dari 18 siswa, 7 siswa atau 39% 

sudah mencapai batas ketuntasan yaitu 

memperoleh nilai diatas 70 dan sebanyak 

11 siswa atau 61% masih di bawah standar 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), hal 

ini menunjukkan bahwa ketuntasan 

klasikal siswa kelas V pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia masih di bawah standar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali 

kelas V, ada beberapa hal yang 

melatarbelakangi nilai siswa di bawah 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), 

yaitu: (1) Siswa kurang berminat dalam 

kegiatan berbicara. Mereka masih 

kesulitan dalam menentukan batasan topik 

yang ingin disampaikan. Misalnya siswa 

ingin membicarakan masalah bencana 

alam atau tanah longsor, yang terjadi siswa 

akan berbicara terlalu panjang lebar 

(meluas) sehingga inti pembicaraan tidak 

tersampaikan. (2) Ketepatan siswa dalam 

menggunakan kata dan istilah masih 

kurang. Ketika siswa berbicara di depan 

kelas rasa gugup, grogi dan ketakutan 

keliru tentu saja ada. Sehingga kata yang 

seharusnya keluar diucapkan menjadi 

tersendat-sendat atau diulang-ulang. (3) 

Siswa kurang bisa memilih kata yang tepat 

dan selaras untuk mengungkapkan gagasan 

untuk memperoleh sesuatu yang 

diharapkan. (4) Dalam berbicara di depan 

kelas siswa kurang mampu 

mengorganisasi perkataannya sehingga 

pembicaraannya belum tepat sasaran. (5) 

Sikap ketika berbicara, dalam kegiatan 

berbicara siswa kelihatan tegang dan 

kurang rileks. Dengan situasi tersebut akan 

mempengaruhi mutu bicaranya 

(tuturannya). 

Penyebab kesulitan berbicara di 

atas tidak terlepas dari akibat penggunaan 

metode dan media yang digunakan oleh 

guru. Metode mengajar guru yang masih 

konvensional membuat pembelajaran 

berbahasa menjadi sesuatu yang 

membosankan. Kurangnya pemanfaatan 

media dalam pembelajaran membuat siswa 

menjadi kurang aktif dan kreatif. 

Kenyataan yang terjadi di lapangan, siswa 

mendengarkan ceramah guru mengenai 

teori kebahasaan termasuk di dalamnya 

teori berbicara, tetapi presentasi kegiatan 

praktiknya masih kurang. Hal itu juga 

karena guru kurang memberdayakan 

media pembelajaran yang ada dan tidak 

menggunakan media yang sesuai dengan 

metode pembelajaran yang diterapkan. 

Dalam proses pembelajaran 

berbicara ini peneliti akan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Tim 

Siswa Kelompok Prestasi (TSKP), karena 

Tim Siswa Kelompok Prestasi (TSKP) 

merupakan salah satu tipe dari model-

model pembelajaran kooperatif dengan 

menggunakan kelompok-kelompok kecil 

dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 

orang siswa secara heterogen. Model Tim 
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Siswa Kelompok Prestasi (TSKP) ini 

membuat siswa terlibat aktif secara 

menyeluruh dalam pembelajaran 

berbicara. 

Pembelajaran kooperatif tipe Tim 

Siswa Kelompok Prestasi (TSKP) istilah 

lainnya adalah Student Team Achievement 

Division  (STAD) yang dikembangkan 

oleh Robert Slavin dan teman-temannya di 

Universitas John Hopkin merupakan 

pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana dan merupakan pembelajaran 

kooperatif yang cocok digunakan oleh 

guru yang baru mulai menggunakan 

pembelajaran kooperatif. 

Jika satu kelas bekerjasama dalam 

suatu permainan, tujuan kelompok adalah 

menghasilkan suatu permainan yang 

menyebabkan anak-anak lain senang atau 

mengoperasikan kelompok itu. Namun, 

tujuan tiap anak mungkin tidak sama. 

Seorang anak mungkin ingin 

menyenangkan gurunya, yang lain ingin 

menarik perhatian kelas lain, yang lain 

betul-betul menganggap sebagai suatu 

kesempatan untuk mengerjakan tugas 

sebaik-baiknya. Namun, makin sama 

tujuan mereka maka semakin kooperatif 

pula pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan latar belakang 

masalah dan melihat masih rendahnya 

hasil belajar inilah yang membuat peneliti 

tertarik melakukan penelitian mengenai 

”Penerapan model Tim Siswa Kelompok 

Prestasi (TSKP) untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara di kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 21 Teluk Menyurai Sintang 

tahun pelajaran 2018/2019”.  

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2013: 15) metode 

penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowbaal, 

teknik pengumpulan dengan trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif 

atau kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi. Metode penelitian 

dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Bentuk dari penelitian yang 

penulis gunakan adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK), yang mana dalam penelitian 

ini peneliti terlibat langsung dan 

berinteraksi dengan orang-orang yang 

diteliti. Adapun gambar model penelitian 

tindakan adalah sebagai berikut.
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Gambar 1. Desain Alur Penelitian Tindakan Kelas (Sumber: Arikunto, 2010: 137) 

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 

21 Teluk Menyurai Sintang yang 

beralamat di Jl. M. Saad, Kec. Sintang, 

Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan 

Barat dan berdiri pada tanggal 11 Maret 

1985. Pemilihan sekolah ini bertujuan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan 

proses pembelajaran di sekolah tersebut. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini akan 

dilaksanakan pada semester ganjil tahun 

ajaran 2018/2019. Subjek penelitian dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 21 Teluk Menyurai 

Sintang yang berjumlah 21 orang terdiri 

dari 13 orang laki-laki dan 8 orang 

perempuan. Sedangkan objek penelitian 

adalah objek yang akan diteliti dan sebagai 

materi penelitian. Objek penelitian yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran Tim Siswa Kelompok 

Prestasi (TSKP). Data dan sumber data 

dalam penelitian ini terdiri dari beberapa 

sumber yakni: (1) Siswa, digunakan untuk 

mendapatkan data tentang kemampuan 

berbicara siswa serta aktivitas siswa dalam 

proses belajar mengajar. (2) Guru, 

digunakan untuk melihat tingkat 

keberhasilan implementasi model 

pembelajaran Tim Siswa Kelompok 

Prestasi (TSKP) dalam proses 

pembelajaran siswa, dan (3) Teman 

sejawat, dengan dimaksud sebagai sumber 

data untuk melihat implementasi penelitian 

Perencanaan 

Refleksi Pelaksanaan SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS II 

Pengamatan 

kesimpulan 
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tindakan kelas (PTK) secara menyeluruh, 

baik dari sisi siswa yang mengikuti proses 

belajar mengajar maupun guru yang 

melaksanakan proses pembelajaran.  

Dalam setiap penelitian di samping 

penggunaan metode yang tepat diperlukan 

pula kemampuan memilih dan bahkan juga 

menyusun teknik dan alat pengumpul data 

yang relevan. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

teknik observasi langsung, teknik 

pengukuran, teknik komunikasi langsung, 

dan teknik dokumentasi. Sedangkan alat 

pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu lembar obsevasi, 

lembar  tes, pedoman wawancara, dan 

dokumen. Pengecekan keabsahan data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi data.  

Setelah proses pengumpulan data 

tahap selanjutnya adalah tahap analisis 

data. Analisis data yag dilakukan ada tiga. 

analisis data diantaranya adalah analisis 

hasil observasi, analisis data hasil tes, dan 

analisis hasil wawancara. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sesuai dengan hasil penelitian yang 

diperoleh dari hasil analisis data dan 

diaplikasikan dengan teori yang ada, 

analisis data penelitian disesuaikan dengan 

rumusan masalah penelitian sebagai 

berikut: 

(1) Aktivitas belajar menggunakan model 

pembelajaran Tim Siswa Kelompok 

Prestasi (TSKP) dalam meningkatkan 

kemampuan berbicara siswa pada 

kelas V Sekolah Dasar Negeri 21 

Teluk Menyurai Sintang tahun 

pelajaran 2018/2019 

(a) Pembahasan Observasi Guru 

Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan pada siklus I sampai dengan 

siklus II, kegiatan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran dalam 

menerapkan model pembelajaran Tim 

Siswa Kelompok Prestasi (TSKP) pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas V 

mengalami peningkatan yang signifikan 

dan dapat dikategorikan sangat baik. Hal 

itu terlihat dari hasil pengolahan data yang 

diperoleh pada siklus I dan siklus II. 

Persentase aktivitas guru saat 

melaksanakan proses pembelajaran pada 

siklus I pertemuan 1 adalah sebesar 

77,78% dan pertemuan 2 sebesar 81,25% 

dengan rata-rata sebesar 79,52%. Hal ini 

dikarenakan masih ada beberapa hal yang 

belum bisa dilaksanakan oleh guru selama 

proses pembelajaran, diantaranya: (1) 

Tidak mengadakan apresiasi sebelum 

memulai pembelajaran, (2) Tidak meminta 

perwakilan kelompok untuk maju 

mengambil lembar kerja kelompok, (3) 

Tidak mengajak siswa membuat 

rangkuman dari materi yang telah 

dipelajari, (4) Tidak mengajak siswa 



177 

 

membuat kesimpulan bersama, dan (5) 

Tidak memberikan tindak lanjut berupa 

pekerjaan rumah. Beberapa hal tersebut 

dikarenakan guru belum bisa 

mengalokasikan waktu dengan baik 

sehingga masih ada beberapa hal yang 

tidak dapat terlaksana selama proses 

pembelajaran. Untuk mengatasi hal 

tersebut, guru berusaha mengelola alokasi 

waktu agar proses pembelajaran dapat 

terlaksana lebih baik pada siklus II.  

Hal itu terlihat pada saat proses 

pembelajaran guru sudah mampu 

mengelola kelas, mampu menarik 

perhatian siswa serta mampu 

mengalokasikan waktu menjadi lebih baik. 

Walaupun masih ada beberapa hal yang 

belum terlaksana dengan maksimal namun 

sudah terdapat peningkatan aktivitas guru 

dalam mengelola proses pembelajaran. Hal 

itu terlihat dari persentase keterlaksanaan 

hasil observasi guru pada siklus II 

pertemuan 1 sebesar 88,89% dan pada 

pertemuan 2 sebesar 93,75% dengan rata-

rata sebesar 91,32%. Meningkatnya 

kegiatan guru dalam proses pembelajaran 

juga berperan dalam meningkatkan 

kegiatan siswa didalam proses 

pembelajaran. Dengan demikian guru 

dikatakan mampu mengelola proses 

pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Tim Siswa Kelompok 

Prestasi (TSKP) dengan efektif dan masuk 

kategori sangat baik.  

(b) Pembahasan Observasi Siswa 

 Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan pada siklus I sampai dengan 

siklus II, kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa selama proses pembelajaran dalam 

penerapan model pembelajaran Tim Siswa 

Kelompok Prestasi (TSKP) pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia mengalami 

peningkatan yang signifikan dan dapat 

dikategorikan baik. Hal tersebut dapat 

dilihat dari data yang diperoleh pada siklus 

I pertemuan 1 sebesar 66,67% dan 

pertemuan 2 sebesar 84,62% dengan rata-

rata 75,65%. Pada siklus II data yang 

diperoleh pada pertemuan 1 adalah sebesar 

88,89% dan pertemuan 2 sebesar 92,31% 

dengan rata-rata sebesar 90,6%. Dengan 

demikian guru dikatakan mampu 

mengelola proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Tim 

Siswa Kelompok Prestasi (TSKP) dengan 

efektif dan masuk kategori sangat baik.  

Model pembelajaran Tim Siswa 

Kelompok Prestasi (TSKP) merupakan 

suatu model pembelajaran yang digunakan 

sebagai alat bantu dalam menjelaskan 

materi pembelajaran dan sangat cocok 

diterapkan di Sekolah Dasar khususnya 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Hal 

ini terbukti berdasarkan hasil penelitian 

dari alat pengumpulan data yang berupa 

lembar observasi aktivitas siswa pada 

siklus I dan siklus II di kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 21 Teluk Menyurai Sintang. 
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Berdasarkan hasil observasi terhadap 

aktivitas siswa pada siklus I, masih ada 

siswa yang pasif sehingga tidak berani 

mengajukan pertanyaan walaupun siswa 

tersebut belum memahami materi yang 

dijelaskan, terlihat dari persentase hasil 

observasi aktivitas belajar siswa pada 

siklus I yaitu 75,65%. Hal ini dikarenakan 

siswa belum terlalu antusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran sehingga 

masih ada beberapa hal yang belum 

terlaksanakan. Adapun kegiatan yang 

belum terlaksana, yaitu: (1) Tidak 

mencatat poin-poin penting dari penjelasan 

guru, (2) Tidak memahami materi yang 

disampaikan karena tidak memperhatikan 

guru, (3) Tidak bertanya apabila ada yang 

belum dipahami, (4) Tidak membuat suatu 

kesimpulan bersama guru, dan (5) Tidak 

mendapatkan tindak lanjut berupa 

pekerjaan rumah. 

Untuk mengatasi hal tersebut, guru 

memberikan motivasi kepada siswa agar 

lebih fokus dalam mengikuti proses 

pembelajaran selanjutnya. Hal ini cukup 

berhasil meningkatkan aktivitas siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Terbukti pada siklus II aktivitas siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran 

lebih meningkat dengan rata-rata 90,6%. 

Peningkatan ini terlihat dari keaktifan 

siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Peningkatan aktivitas siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran juga 

berpengaruh terhadap kemampuan 

berbicara siswa. Sehingga siswa mampu 

memperoleh hasil belajar yang 

memuaskan. 

(2) Peningkatan kemampuan berbicara 

siswa dengan penggunaan model 

pembelajaran Tim Siswa Kelompok 

Prestasi (TSKP)  pada kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 21 Teluk 

Menyurai Sintang Tahun Pelajaran 

2018/2019 

Kemampuan berbicara adalah 

kemampuan atau kata-kata untuk 

menyampaikan gagasan, pikiran, pendapat 

serta sebagai alat untuk mengetahui 

apakah pembicara mempersiapkan diri 

dengan baik dalam menyampaikan bahan 

pembicaraan dihadapan para 

penyimaknya. Jadi seseorang akan 

dikatakan mampu berbicara jika memiliki 

keberanian dan kemampuan untuk 

menyampaikan apa yang menjadi gagasan, 

pikiran, dan pendapatnya, dan dapat 

dipahami oleh pendengar atau penyimak.  

Pelajaran Berbicara di Sekolah 

selama ini cenderung di abaikan, 

disebabkan oleh adanya anggapan-

anggapan yang salah terhadap pendidikan 

kemampuan berbicara itu sendiri. Sebagian 

dari kita sepakat bahwa pendidikan telah 

berakhir ketika sudah bisa membaca dan 

menulis, yaitu ketika selesainya 

pengajaran membaca dan menulis 

permulaan, sekitar kelas tiga sekolah dasar 
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(SD). Sehingga pada jenjang sekolah yang 

lebih tinggi, pendidikan berbicara tidak 

mendapat perhatian. Akibatnya kebiasaan 

berbicara yang buruk terus berkembang 

sampai dewasa. Berbicara yang baik dan 

benar akan membantu proses pendidikan 

untuk mencapai tujuannya, maka 

kehadiran pembelajaran berbicara 

menentukkan keberhasilan pendidikan. 

Pembelajaran berbicara memudahkan 

siswa untuk dapat memahami tujuan 

berbicara. Dalam keadaan bagaimana pun 

berbicara tidak bisa di lepas begitu saja 

karena merupakan bagian dari kebutuhan 

hidup manusia yang tak dapat dipisahkan. 

Berdasarkan hasil tes kemampuan 

berbicara siswa secara umum pada siklus I 

dan siklus II dikelas V Sekolah Dasar 

Negeri 21 Teluk Menyurai Sintang 

menunjukan bahwa terjadi peningkatan 

sebesar 19,05%. Berdasarkan hasil data 

yang diperoleh pada siklus I siswa yang 

dinyatakan tuntas sebanyak 13 orang siswa 

atau 61,90% dari 21 orang siswa yang 

menjadi subjek penelitian. Sedangkan pada 

siklus II diketahui siswa yang dinyatakan 

tuntas 17 orang siswa atau 80,95% dari 21 

orang siswa yang menjadi subjek 

penelitian.  

Berdasarkan hasil tes belajar siswa, 

secara umum menunjukkan bahwa 

peningkatan kemampuan berbicara 

menggunakan model pembelajaran Tim 

Siswa Kelompok Prestasi (TSKP) sangat 

signifikan. Hal ini dapat dilihat dari 

perolehan nilai setiap aspek-aspek pada 

siklus I dan siklus II dijabarkan sebagai 

berikut: (a) Peningkatan aspek penilaian 

lafal menunjukkan pada siklus I 

memperoleh skor 140 atau rata-rata 

perolehan sebesar 55,56 dan pada siklus II 

memperoleh skor 196 atau rata-rata yang 

diperoleh sebesar 77,78 dari skor ideal 

252. Peningkatannya sebesar 22,22 atau 56 

poin, (b) Peningkatan aspek penilaian 

kosakata menunjukkan pada siklus I 

memperoleh skor 181 atau rata-rata 

perolehan sebesar 71,83 dan pada siklus II 

memperoleh skor 209 atau rata-rata yang 

diperoleh sebesar 82,94 dari skor ideal 

252. Peningkatannya sebesar 11,11 atau 28 

poin, (c) Peningkatan aspek penilaian 

struktur menunjukkan pada siklus I 

memperoleh skor 173 atau rata-rata 

perolehan sebesar 68,65 dan pada siklus II 

memperoleh skor 194 atau rata-rata yang 

diperoleh sebesar 76,98 dari skor ideal 

252. Peningkatannya sebesar 8,33 atau 21 

poin, (d) Peningkatan aspek penilaian 

materi menunjukkan pada siklus I 

memperoleh skor 183 atau rata-rata 

perolehan sebesar 72,62 dan pada siklus II 

memperoleh skor 211 atau rata-rata yang 

diperoleh sebesar 83,73 dari skor ideal 

252. Peningkatannya sebesar 11,11 atau 28 

poin, (e) Peningkatan aspek penilaian 

kelancaran menunjukkan pada siklus I 

memperoleh skor 183 atau rata-rata 
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perolehan sebesar 72,62 dan pada siklus II 

memperoleh skor 204 atau rata-rata yang 

diperoleh sebesar 80,95 dari skor ideal 

252. Peningkatannya sebesar 8,33 atau 21 

poin, dan (f) Peningkatan aspek penilaian 

gaya menunjukkan pada siklus I 

memperoleh skor 168 atau rata-rata 

perolehan sebesar 66,67 dan pada siklus II 

memperoleh skor 172 atau rata-rata yang 

diperoleh sebesar 68,25 dari skor ideal 

252. Peningkatannya sebesar 1,58 atau 4 

poin. 

(3) Respon siswa terhadap peningkatan 

kemampuan berbicara menggunakan 

model pembelajaran Tim Siswa 

Kelompok Prestasi (TSKP) di kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 21 Teluk 

Menyurai Sintang Tahun Pelajaran 

2018/2019 

 Respon siswa terhadap peningkatan 

kemampuan berbicara menggunakan 

model pembelajaran Tim Siswa Kelompok 

Prestasi (TSKP) pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia di kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 21 Teluk Menyurai Sintang Tahun 

Pelajaran 2018/2019 melalui hasil 

wawancara pada pada siklus II diuraikan 

sebagai berikut: 1) Siswa senang dengan 

penggunaan model pembelajaran Tim 

Siswa Kelompok Prestasi (TSKP) dalam 

berbicara. 2) Siswa merasa senang 

menggunakan model pembelajaran Tim 

Siswa Kelompok Prestasi (TSKP) ini 

karena siswa bisa belajar bersama teman-

teman dan bekerja  sama dalam kelompok. 

3) Tanggapan siswa mengenai proses 

pembelajaran berbicara dengan 

menggunakan model pembelajaran Tim 

Siswa Kelompok Prestasi (TSKP) sangat 

senang karena proses pembelajarannya 

terasa berbeda dan menyenangkan, santai 

tetapi tetap serius. 4) Tanggapan siswa 

mengenai hambatan ketika mengikuti 

pelajaran berbicara dengan menggunakan 

model pembelajaran Tim Siswa Kelompok 

Prestasi (TSKP), siswa merasa tidak ada 

hambatan dengan menggunakan model 

pembelajaran Tim Siswa Kelompok 

Prestasi (TSKP). 5) Tanggapan mengenai 

kemudahan dalam memahami materi 

pelajaran saat guru menggunakan model 

pembelajaran Tim Siswa Kelompok 

Prestasi (TSKP), siswa merasa mengalami 

kemudahan karena guru menyampaikan 

materi dengan langsung dan selalu mejadi 

falisitator. 6) Siswa mengungkapkan rasa 

percaya diri dan lebih mudah 

megungkapkan pemikiran yang ada. 7) 

Siswa mengungkapkan pengalaman belajar 

menggunakan model pembelajaran Tim 

Siswa Kelompok Prestasi (TSKP) terasa 

berbeda dengan pengalaman belajar yang 

biasanya karena guru hanya memberikan 

bicara dengan membaca teks bacaan. 8) 

Tanggapan siswa mengenai pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Tim 

Siswa Kelompok Prestasi (TSKP), siswa 

menginginkan agar guru lebih sering 
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mengunakan model-model pembelajaran 

bervariasi seperti salah satunya model 

pembelajaran Tim Siswa Kelompok 

Prestasi (TSKP) dalam pembelajaran agar 

suasana belajar lebih menyenangkan.  

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan tentang 

upaya meningkatkan kemampuan 

berbicara siswa dengan menerapkan model 

pembelajaran Tim Siswa Kelompok 

Prestasi (TSKP) di kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 21 Teluk Menyurai Sintang, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) 

Dengan melihat hasil observasi kegiatan 

guru dan siswa pada penerapan model 

pembelajaran Tim Siswa Kelompok 

Prestasi (TSKP) di kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 21 Teluk Menyurai Sintang Tahun 

Pelajaran 2018/2019 terlihat baik. Hal ini 

terlihat dari hasil observasi guru pada 

siklus I dengan rata-rata 79,52% dan siklus 

II  meningkat menjadi 91,32% serta 

kegiatan siswa pada siklus I dengan rata-

rata 75,65% menjadi 90,6% pada siklus II.  

(2) Berdasarkan hasil tes kemampuan 

berbicara siswa diketahui ketuntasan 

klasikal di siklus I sebesar 61,90% atau 13 

orang siswa yang dinyatakan tuntas dan 

siklus II sebesar 80,95% atau 17 orang 

siswa yang dinyatakan tuntas sehingga 

diperoleh peningkatan siklus I dan siklus II 

sebesar 19,05%, dan (3) Berdasarkan hasil 

wawancara siswa memberikan respon 

sebagai berikut: a) Siswa senang dengan 

penggunaan model pembelajaran Tim 

Siswa Kelompok Prestasi (TSKP) dalam 

berbicara. b) Siswa merasa senang karena 

siswa bisa belajar bersama teman-teman 

dan bekerja sama dalam kelompok. c) 

Siswa sangat senang karena proses 

pembelajarannya terasa berbeda dan 

menyenangkan, santai tetapi tetap serius. 

d) Siswa merasa tidak ada hambatan 

dengan menggunakan model pembelajaran 

Tim Siswa Kelompok Prestasi (TSKP). e) 

Siswa merasa mengalami kemudahan 

karena guru menyampaikan materi dengan 

langsung dan selalu mejadi falisitator. f) 

Siswa merasa percaya diri dan lebih 

mudah megungkapkan pemikiran yang 

ada. g) Siswa mengungkapkan pengalaman 

belajar menggunakan model pembelajaran 

Tim Siswa Kelompok Prestasi (TSKP) 

terasa berbeda dengan pengalaman belajar 

yang biasanya karena guru hanya 

memberikan bicara dengan membaca teks 

bacaan. h) Siswa menginginkan agar guru 

lebih sering mengunakan model-model 

pembelajaran bervariasi dalam 

pembelajaran agar suasana belajar lebih 

menyenangkan. 

Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai peningkatan kemampuan 

berbicara siswa dengan menerapkan model 

pembelajaran Tim Siswa Kelompok 

Prestasi (TSKP) di kelas V Sekolah Dasar 
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Negeri 21 Teluk Menyurai Sintang tahun 

pelajaran 2018/2019, maka saran yang 

dapat diberikan yaitu: (1) Guru disarankan 

untuk dapat menggunakan menerapkan 

model pembelajaran Tim Siswa Kelompok 

Prestasi (TSKP) dalam meningkatkan 

kemampuan berbicara khususnya pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia baik 

dikelas V maupun pada kelas lainnya, serta 

untuk alternatif lainnya dalam model 

pembelajaran dalam proses pembelajaran, 

(2) Siswa diharapkan dapat mengikuti 

proses pembelajaran dengan baik dan lebih 

termotivasi agar tujuan dari belajar itu 

sendiri dapat tercapai dan dapat menjadi 

pengembangan potensi diri baik individu 

maupun kelompok yang dapat berguna ke 

depannya, (3) Sekolah disarankan dapat 

memaksimalkan peenggunaan serta 

pengembangan model-model pembelajaran 

dalam proses pembelajaran berlangsung 

guna meningkatkan mutu pembelajaran 

serta dapat meningkatkan minat peserta 

didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran, (4) Peneliti diharapkan 

dapat menggali lebih banyak lagi inovasi 

dalam pengajaran sehingga proses 

pembelajaran dikelas tidak bersifat pasif 

melainkan pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa maupun guru, 

dan (5) Bagi peneliti lain disarankan untuk 

mampu menerapkan model pembelajaran 

Tim Siswa Kelompok Prestasi (TSKP) dan 

lebih kreatif dalam mengembangkan serta 

melaksanakan proses pembelajaran. 
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Abstract: Corpus-based research assumes that validity of linguistics forms and structures is 
derived from linguistic theory, and the primary goal of research is to analyse the systematic 
patterns of variation and use for those pre-defined linguistic features. The corpus is a 
collection of (1) machine-readable; (2) authentic data (including transcripts of spoken data); 
(3) sampled to be (4) representative of a particular language or language variety. Therefore, 
corpus linguistic is the study of langugae by means of naturally occuring language sample; 
taken from real word context. Their analysis is usually carried out with specialized software 
program on a computer; in this research, the researcher is using AntConc program from 
Laurance Anthony to analyze the using of Academic Word List (AWL). With those great 
advantages which corpus based research has, the researcher inteds to apply this method in 
this research to analyze the use of Academic Word List (AWL), the researcher would like to 
investigate; (1) the pattern of the Part of Speech (POS) tagset; (2) the most dominant POS 
tagset appears during this research. The findings are the most dominant POS tagset is Noun 
18, 23%, IN 15,8%, Det 12,8%, and V 6,3%. Furthermore, there were ten (10) dominant 
words based on the higest tokens appeared in this research. 
 
Keywords: POS, Corpus, AWL, Recount Text 
 
 
Abstrak: Penelitian berbasis Corpus mengasumsikan bahwa validitas bentuk dan struktur 
linguistik berasal dari teori linguistik, dan tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis 
pola variasi dan penggunaan sistematis untuk fitur-fitur linguistik yang telah ditentukan 
sebelumnya. Korpus adalah kumpulan (1) dapat dibaca mesin; (2) data otentik (termasuk 
transkrip data lisan); (3) disampel menjadi (4) representatif dari bahasa tertentu atau variasi 
bahasa. Oleh karena itu, linguistik corpus adalah studi tentang langugae dengan cara sampel 
bahasa yang terjadi secara alami; diambil dari konteks kata nyata. Analisis mereka biasanya 
dilakukan dengan program perangkat lunak khusus pada komputer; dalam penelitian ini, 
peneliti menggunakan program AntConc dari Laurance Anthony untuk menganalisis 
penggunaan Academic Word List (AWL). Dengan kelebihan-kelebihan besar yang dimiliki 
oleh penelitian berbasis corpus, peneliti bermaksud menerapkan metode ini dalam penelitian 
ini untuk menganalisis penggunaan Academic Word List (AWL), peneliti ingin menyelidiki; 
(1) pola tagset Part of Speech (POS); (2) tagset POS paling dominan muncul selama 
penelitian ini. Temuannya adalah tagset POS yang paling dominan adalah Noun 18, 23%, IN 
15,8%, Det 12,8%, dan V 6,3%. Selain itu, ada sepuluh (10) kata dominan berdasarkan token 
tertinggi muncul dalam penelitian ini.  
 
Kata Kunci : POS, Corpus, AWL, Recount Text 
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INTRODUCTION 

Over the years SLA research has 

changed considerably. In the early years 

SLA studies, researchers focused on 

examining learner errors by using Error 

Analysis (EA). Eventhough SLA research 

has developed over the years, many 

researchers still use this. The expansion of 

SLA inquiry nowadays has created many 

types of research method. For instance, in 

this research the researcher will apply 

corpus-based study to solve students’ 

problem in Academic Word List (AWL). 

A second language is typically an official 

or society dominant language needed for 

education, employment, and other basic 

pusposes (Saville-Troike, 2012, p.4). It 

was clear, that SLA is highly important in 

academic field. That statement reinforcing 

that SLA research is very significance to 

conduct.  

 The emergence of SLA research in 

academic field relies on the context of 

SLA including the relationship between 

the learner and the teacher, as well as the 

learner and the text (Narang, Pruya, & 

Chaundhry. 2016, p.23). Nevertheless, 

SLA research is still of great importance as 

it provides information how learners 

acquire a L2. Naturally, some L2 learners 

learn faster than others, but it is still of 

interest to investigate SLA in order to find 

different methods than can be used to 

make L2 learning more effiicient. As 

mentioned earlier, by investigating and 

learning more about students’ ability in 

using Academic Word List (AWL) 

regarding the frequency or the distribution 

of those words, and the Pos Tagging, 

Then, as a lecturer, it is possible to provide 

and help the students in improving the L2 

learning.  

 Corpus-based research assumes 

that validity of linguistics forms and 

structures is derived from linguistic theory, 

and the primary goal of research is to 

analyse the systematic patterns of variation 

and use for those pre-defined linguistic 

features (Biber. 2012, p.1). The corpus is a 

collection of (1) machine-readable; (2) 

authentic data (including transcripts of 

spoken data); (3) sampled to be (4) 

representative of a particular language or 

language variety (McEnery, Xiao, & Tono, 

2006, p.5). Therefore, corpus linguistic is 

the study of langugae by means of 

naturally occuring language sample; taken 

from real word context. Their analysis is 

usually carried out with specialized 

software program on a computer; in this 

research, the researcher is using AntConc 

program from Laurance Anthony to 

analyze the using of Academic Word List 

(AWL).  
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 The term corpus had long been in 

use to refer to a collection or binding 

together of written works of similar nature 

(McCarthy & O’Keeffe, 2010, p.5). 

Corpora are large collections of computer-

readable texts are used to investigate 

language (Malhberg, 2005, p.13). Corpus 

refers to a machine-readable collection of 

(spoken or written) texts that were 

produced in a natural communicative 

setting, and collection of texts is compiled 

with the intention (1) to be representative 

and balanced with respect to a particular 

linguistics variety or register or genre and 

(2) to be analyzed linguistically (Gries, 

2009, p.7). Corpus linguistics is invaluable 

for non-native teachers, because the great 

advantage of the corpus linguistic method 

is that language researchers do not have to 

rely on their own or other native spekaers’ 

intuition. Rather, they can draw on a large 

amount of authentic, naturally occuring 

data produced by a variety of speakers or 

writers. Moreover, the essential qualities 

of corpus include machine-readability, 

authenticity and representativeness (Aston 

& Burnard, 1998, p.5) 

With those great advantages which 

corpus based research has, the researcher 

inteds to apply this method in this research 

to analyze the use of Academic Word List 

(AWL), the researcher would like to 

investigate; (1) the pattern of the Part of 

Speech (POS) tagset; (2) the most 

dominant POS tagset appears during this 

research.  

 

METHODOLOGY 

In this part, the researcher 

discussed the design of research, subject of 

research, technique and tools of data 

collecting, and data analysis applied to the 

current research work. In establishing the 

research design, every researcher needs to 

focus in their research questions or 

problems (Dewintha, 2017). As discussed 

in the beginning, corpus linguistics which 

is primarily defined as its preffered 

method; the dominant data source 

naturalistic spoken and written data (as 

presented in corpora), and accordingly the 

major methodological tool is corpus 

analysis (Krug & Schluter, 2013, p.10).  

 Therefore, it is very important to 

determine the design of research to lead 

the researcher still keep on the track during 

this study. The aim of all scientific is to 

advance knowledge in their field, to 

provide new or better understanding of 

certain phenomena, to solve intellectual 

puzzles and/or to solve practical problems 

(Blaikie, 2003, p.1). Then, the design of 

this research is quantitative study. The 

main purpose of quantitative research is to 

develop explanations for phenomena 

(Plooy, 2002, p.23). Then, many experts 

say that quantitative modes is the 

dominant method of research applied in 
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social science (Newman & Benz, 1998, 

p.10). Along with this, the researcher’s 

attention focused on the method analysis. 

The analyzing phase id the most important 

to get the valid result. The analysis in 

quantitative involves statistics and 

deductive in nature (Killam, 2013, p.22). 

Moreover, in order to improve the the 

quality of corpus investigations, researcher 

need to establish a framework for the way 

we examine our data (analytical method 

applied), and a method of describing and 

classifying our data (corpus) (Asmussen, 

2000, p.41).  

 The research is quantitative; 

particularly Corpus-Based Study which is 

to examine the students’ writing in term of 

using POS and AWL. The subject of this 

research, therefore, was the students’ 

writing. The students were not English 

Student major in Universitas Nahdlatul 

Ulama Kalimantan Barat. The 

generalization in result will be the main 

concern in concluding the findings. 

Applying AntConc as the main tools as the 

tools of data collecting will help researcher 

gather the data result. AntConc consists 

collocates tools, cluster/n-grams tools, 

word list tool, and keyword list tools. 

Those tools will make researcher easier to 

analyze the huge of data corpus. 

Purposeful sampling is applied in this 

research. The logic and power of 

purposeful sampling lies in selecting 

information-rich cases for study in depth. 

Information-rich cases are those from 

which one can learn a great deal about 

issues of central importance to the 

purposes of research, thus the term 

purposeful sampling (Patton, 1990, p.169). 

 The method of analysis is by using 

Corpus-Based Analysis, specially using 

analyzing program – AntConc. The 

following steps were; 1) collect students’ 

work (determining unit analysis); 2) 

transcript all documents into plain text 

(transcript); 3) Transform those 

documents into POS Tagging (coding); 4) 

Sorting the data unit (sorting); and 5) 

Ready to analyze using AntConc Program 

(Analyzing). The researcher also use table 

of specification to make a good judgement 

to state every single type of tagset using 

Brown Corpus Tagset, and also identified 

the AWL using The Coxhead’s AWL 

Sublist.. 

 

FINDINGS AND DISCUSSIONS 

The findings of the research were 

taken from the results of analyses of 

collected data. The data were collected 

using AntConc program. It covered 

concordance, word list and keyword list. 

This study applied deep analysis for each 

atgset to enrich the information regarding 

the corpus. The tokens and word frequency 
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for every single tagset will be shown 

accurately and more detail. The data result 

which shown the tokens of the word 

frequency will be devided into three 

categories (1) the most frequent word; (2) 

the frequent word (fx >100); and (3) The 

rare word (fx >50). The most frequent 

word means; the word stands in first rank 

in each tagset. Then the frequent word 

means word which has frequencies above 

one hundred (100) and the rare words 

means; word which has frequencies above 

fifty (50) but less than one hundred (100) 

tokens. 

Noun as the most frequent tagset 

appeared in this research. The whole 

frequency was 18,23%. It consists of NN 

with 244 tokens, NNS with 41 tokens, NP 

with 37 tokens, and NPS with 0 tokens. 

The following result can be seen in Table 

1. Table of Noun. 

 

 

Table 1. Table of Noun 

Tagset Description Tokens Whole Frequency 

NN Noun, Singular, 
Common 

244 

18,23 % 
NNS Noun,Plural, Common 41 
NP Noun, Singular, Proper 37 
NPS Noun, Plural, Proper 0 
    
 

These are the table of NP, and NNS 

Table 2 Table of NP Frequent Word

Total Words Token The Most Frequent Word 
6 Yogyakarta 

 

Table 3 Table of NNS Frequent Word 

Total Words 
Token 

The Most Frequent 
Word 

fx >100  
(frequent word) 

fx <50 
(rare word) 

198 Students (600) data 
 

235 are 97 

 

The thisd place is Det or 

Determiner with 12,8%. The following 

detail can be seen in table 4. 
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Table 4 Table of Determiner 

Tagset Description Tokens Whole Frequency 
DT Determiner, Singular 3640 

12,8% 
AT Article 3004 
CD Numeral, Cardinal 1470 
PP$ Determiner, Possessive 84 
 

Table 5 Table of DT Frequent Word 

Total Words 
Token 

The Most Frequent 
Word 

fx >100 (frequent word) 
fx <50 (rare 

word) 
7 the (2724) this 

a 
 

571 
209 

- 

 

The second place as the most 

dominant tagset is IN or Preposition. The 

whole frequency is 15,8%. 

Table 6 Table of Preposition Word List 

No. IN Words List Tokens 
1 Of 1499 
2 In 1012 
3 By 242 
4 On 242 
5 As 228 
6 With 120 
7 For 107 
8 From 99 
9 Through 88 
10 At 62 
11 About 34 
12 After 27 
13 between 26 
14 Because 16 
15 Into 15 
16 During 13 
17 Before 12 
18 Toward 10 
19 Up 8 
20 Among 4 
21 Below 3 
22 Next 3 
23 Until 3 
24 Above 2 
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25 although 2 
26 Within 2 
27 Despite 1 
28 If 1 
29 To 1 
30 Since 1 

 

Table  7 Table of IN Frequent Word List 

Total Words 
Token 

The Most 
Frequent Word 

fx >100 (frequent 
word) 

fx <50 (rare word) 

30 of (1499) in 
by 
on 
as 
with 
for 

1012 
242 
242 
228 
120 
107 

from 
through 

at 

99 
88 
62 

 

The fourth place is Verb. The 

following detail can be seen in the Table 8 

Table of verb. 

Table 8 Table of Verb 

Tagset Description Word Tokens Whole Frequency 

VB verb be, base form 77 

6,3% 

VBD verb be, past form 846 
VBG verb be, gerund/participle 4 

VVN verb, past participle 941 

VVG verb, gerund/participle 1084 

VBZ verb be, pres, 3rd p. Sing 588 
VVZ verb, present, 3d p.sing 219 
VVP verb, present, non-3rd p. 116 
VBP verb be, pres non-3rd p. 95 
VHD verb have, past 35 

VHP 
verb have, pres non-3rd 
per.have 

23 

VHZ verb have, pres 3rd per.sing  20 
VBN verb be,  past participle 13 
VH verb have, base form 7 
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VHG verb have, gerund/participle 7 
 

Table 9 Table of The Most Frequent Verb Tagset 

Rank Tagset Freq 
1 VVG 1084 
2 VVN 941 
3 VBD 846 

 

To answer the next research 

question, the following will be shown in 

the table 10 table of the most dominant 

word. 

 

Table 10 Table of the most dominant word 

Sublist AWL Tokens Rank 
1 Research 748 1 
2 Text 230 2 
3 Technique 156 3 
4 Cycle 154 

4 
7 Grade 154 
9 Found 40 5 
6 Interval 16 6 
8 Drama 11 7 
5 Equivalent 9 8 
10 Odd 2 9 

 

CONCLUSION  

In this section, the researcher try to 

conclude what happened in this study. The 

results shown, Noun as the higest 

frequency as the first place, then the 

Preposition, Determiner, and Verb with the 

whole frequencies mentioned in previous 

discussions. Non English Students in this 

case still have the lack of acedmic words 

in their writing. The researchers assumes 

by applying the use of AntConc as the 

language analyser program can help 

studnets to solve their problem in term of 

choosing the academic words. Because of 

the rapid changing of the technology, 

teachers, lectures, even students can not 

denied learning with such of language 

analyses program becomes most helpful 

than learning traditionally or manually 

(Dewintha, 2017, p.109).. 

 

REFERENCES 
Asmussen, J. 2000. Towards a 

methodology for corpus-based 
studies of linguistics change: 
contrastive observations and their 
possible diachronic 
interpretations. Journal of 
methodology and steps towards 
the construction of EPEC, a 
corpus of written Basque tagged 



192 
 

at morphological and syntactic 
levels for automatic processing. 
Corpus linguistics around the 
world.Amsterdam: Rodopi. 

 
Aston & Burnard. 1998. The BNC 

Handbook: Exploring the British 
National Corpus with SARA. 
Edinburgh: Edinburgh University 
Press. 

 
Biber. 2012. Corpus-based and corpus-

driven analyses of language 
variation and use. The Oxford 
Handbook of Lingusitic Analysis. 

 
Blaikie, N. 2003. Analyzing quantitative 

data: from description to 
explanation. London, Thousand 
Oaks, New Delhi. SAGE 
Publications. Retrived from 
https://books.google.co.id/books?i
d=2c0N782mxnMC&printsec=fro
ntcover&dq=quantitative+data&h
l=en&sa=X&sqi=2&redir_esc=y#
v=onepage&q=quantitative%20da
ta&f=false. 

 
Dewintha, R. 2017. Corpus-Based Lexical 

Study on Academic Word List. 
FKIP Untan. Pontianak. 

 
Gries, S. 2009. Quantitative corpus 

linguistics with R: a practical 
introduction. New York & 
London. Routledge Taylor and 
Francis Group. Retrieved from 
https://books.google.co.id/books?i
d=Q7eSAgAAQBAJ&pg=PA222
&dq=quantitative+corpus-
base+study&hl=en&sa=X&redir_
esc=y#v=onepage&q=quantitativ
e%20corpus-
base%20study&f=false. 

 
Killam, L. 2013. Research terminology 

simplified: paradigms, axiology, 
ontology, epistemology and 
methodology. Sudbury. Author. 
Retrieved from 

https://books.google.co.id/books?i
d=tLMRAgAAQBAJ&pg=PA22
&dq=terminologies+in+quantitati
ve+research&hl=en&sa=X&redir
_esc=y#v=onepage&q=terminolo
gies%20in%20quantitative%20re
search&f=false 

 
Krug, M. & Schluter, J. 2013. Research 

methods in language variation 
and change. New York, NY: 
Cambridge University Press. 
Retrieved from 
https://books.google.co.id/books?i
d=bZM2AQAAQBAJ&pg=PR24
&dq=tool+and+techniques+of+da
ta+collecting+in+corpus-
based+research&hl=en&sa=X&re
dir_esc=y#v=onepage&q=tool%2
0and%20techniques%20of%20da
ta%20collecting%20in%20corpus
-based%20research&f=false 

 
Malhberg, M. 2005. English general 

nouns: a corpus theoretical 
approach. Amsterdam: John 
Benjamin Publishing Company. 

 
McCarthy, M. & O’Keeffe, A. 2010. What 

are corpora and how have they 
envolved? The Routledge 
handbook of corpus linguistics. 
London: Routledge. Retrieved 
from 
https://books.google.co.id/books?i
d=giaMAgAAQBAJ&printsec=fr
ontcover&dq=handbook+of+corp
us+linguistics&hl=en&sa=X&red
ir_esc=y#v=onepage&q=handboo
k%20of%20corpus%20linguistics
&f=false. 

 
McEnery, T., Xiao, R. & Tono, Y. 2006. 

Corpus-based language studies: 
and advance resource book. 
United States of America, USA: 
Routledge Applied Linguistics. 
Retrieved from 
https://books.google.co.id/books?i
d=h4jvexlSum8C&pg=PA5&dq=

https://books.google.co.id/books?id=2c0N782mxnMC&printsec=frontcover&dq=quantitative+data&hl=en&sa=X&sqi=2&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20data&f=false
https://books.google.co.id/books?id=2c0N782mxnMC&printsec=frontcover&dq=quantitative+data&hl=en&sa=X&sqi=2&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20data&f=false
https://books.google.co.id/books?id=2c0N782mxnMC&printsec=frontcover&dq=quantitative+data&hl=en&sa=X&sqi=2&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20data&f=false
https://books.google.co.id/books?id=2c0N782mxnMC&printsec=frontcover&dq=quantitative+data&hl=en&sa=X&sqi=2&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20data&f=false
https://books.google.co.id/books?id=2c0N782mxnMC&printsec=frontcover&dq=quantitative+data&hl=en&sa=X&sqi=2&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20data&f=false
https://books.google.co.id/books?id=2c0N782mxnMC&printsec=frontcover&dq=quantitative+data&hl=en&sa=X&sqi=2&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20data&f=false
https://books.google.co.id/books?id=Q7eSAgAAQBAJ&pg=PA222&dq=quantitative+corpus-base+study&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20corpus-base%20study&f=false
https://books.google.co.id/books?id=Q7eSAgAAQBAJ&pg=PA222&dq=quantitative+corpus-base+study&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20corpus-base%20study&f=false
https://books.google.co.id/books?id=Q7eSAgAAQBAJ&pg=PA222&dq=quantitative+corpus-base+study&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20corpus-base%20study&f=false
https://books.google.co.id/books?id=Q7eSAgAAQBAJ&pg=PA222&dq=quantitative+corpus-base+study&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20corpus-base%20study&f=false
https://books.google.co.id/books?id=Q7eSAgAAQBAJ&pg=PA222&dq=quantitative+corpus-base+study&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20corpus-base%20study&f=false
https://books.google.co.id/books?id=Q7eSAgAAQBAJ&pg=PA222&dq=quantitative+corpus-base+study&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20corpus-base%20study&f=false
https://books.google.co.id/books?id=Q7eSAgAAQBAJ&pg=PA222&dq=quantitative+corpus-base+study&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20corpus-base%20study&f=false
https://books.google.co.id/books?id=tLMRAgAAQBAJ&pg=PA22&dq=terminologies+in+quantitative+research&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=terminologies%20in%20quantitative%20research&f=false
https://books.google.co.id/books?id=tLMRAgAAQBAJ&pg=PA22&dq=terminologies+in+quantitative+research&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=terminologies%20in%20quantitative%20research&f=false
https://books.google.co.id/books?id=tLMRAgAAQBAJ&pg=PA22&dq=terminologies+in+quantitative+research&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=terminologies%20in%20quantitative%20research&f=false
https://books.google.co.id/books?id=tLMRAgAAQBAJ&pg=PA22&dq=terminologies+in+quantitative+research&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=terminologies%20in%20quantitative%20research&f=false
https://books.google.co.id/books?id=tLMRAgAAQBAJ&pg=PA22&dq=terminologies+in+quantitative+research&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=terminologies%20in%20quantitative%20research&f=false
https://books.google.co.id/books?id=tLMRAgAAQBAJ&pg=PA22&dq=terminologies+in+quantitative+research&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=terminologies%20in%20quantitative%20research&f=false
https://books.google.co.id/books?id=tLMRAgAAQBAJ&pg=PA22&dq=terminologies+in+quantitative+research&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=terminologies%20in%20quantitative%20research&f=false
https://books.google.co.id/books?id=bZM2AQAAQBAJ&pg=PR24&dq=tool+and+techniques+of+data+collecting+in+corpus-based+research&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=tool%20and%20techniques%20of%20data%20collecting%20in%20corpus-based%20research&f=false
https://books.google.co.id/books?id=bZM2AQAAQBAJ&pg=PR24&dq=tool+and+techniques+of+data+collecting+in+corpus-based+research&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=tool%20and%20techniques%20of%20data%20collecting%20in%20corpus-based%20research&f=false
https://books.google.co.id/books?id=bZM2AQAAQBAJ&pg=PR24&dq=tool+and+techniques+of+data+collecting+in+corpus-based+research&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=tool%20and%20techniques%20of%20data%20collecting%20in%20corpus-based%20research&f=false
https://books.google.co.id/books?id=bZM2AQAAQBAJ&pg=PR24&dq=tool+and+techniques+of+data+collecting+in+corpus-based+research&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=tool%20and%20techniques%20of%20data%20collecting%20in%20corpus-based%20research&f=false
https://books.google.co.id/books?id=bZM2AQAAQBAJ&pg=PR24&dq=tool+and+techniques+of+data+collecting+in+corpus-based+research&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=tool%20and%20techniques%20of%20data%20collecting%20in%20corpus-based%20research&f=false
https://books.google.co.id/books?id=bZM2AQAAQBAJ&pg=PR24&dq=tool+and+techniques+of+data+collecting+in+corpus-based+research&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=tool%20and%20techniques%20of%20data%20collecting%20in%20corpus-based%20research&f=false
https://books.google.co.id/books?id=bZM2AQAAQBAJ&pg=PR24&dq=tool+and+techniques+of+data+collecting+in+corpus-based+research&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=tool%20and%20techniques%20of%20data%20collecting%20in%20corpus-based%20research&f=false
https://books.google.co.id/books?id=bZM2AQAAQBAJ&pg=PR24&dq=tool+and+techniques+of+data+collecting+in+corpus-based+research&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=tool%20and%20techniques%20of%20data%20collecting%20in%20corpus-based%20research&f=false
https://books.google.co.id/books?id=bZM2AQAAQBAJ&pg=PR24&dq=tool+and+techniques+of+data+collecting+in+corpus-based+research&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=tool%20and%20techniques%20of%20data%20collecting%20in%20corpus-based%20research&f=false
https://books.google.co.id/books?id=giaMAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=handbook+of+corpus+linguistics&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=handbook%20of%20corpus%20linguistics&f=false
https://books.google.co.id/books?id=giaMAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=handbook+of+corpus+linguistics&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=handbook%20of%20corpus%20linguistics&f=false
https://books.google.co.id/books?id=giaMAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=handbook+of+corpus+linguistics&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=handbook%20of%20corpus%20linguistics&f=false
https://books.google.co.id/books?id=giaMAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=handbook+of+corpus+linguistics&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=handbook%20of%20corpus%20linguistics&f=false
https://books.google.co.id/books?id=giaMAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=handbook+of+corpus+linguistics&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=handbook%20of%20corpus%20linguistics&f=false
https://books.google.co.id/books?id=giaMAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=handbook+of+corpus+linguistics&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=handbook%20of%20corpus%20linguistics&f=false
https://books.google.co.id/books?id=giaMAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=handbook+of+corpus+linguistics&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=handbook%20of%20corpus%20linguistics&f=false
https://books.google.co.id/books?id=h4jvexlSum8C&pg=PA5&dq=tool+and+techniques+of+data+collecting+in+corpus-based+research&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=tool%20and%20techniques%20of%20data%20collecting%20in%20corpus-based%20research&f=false
https://books.google.co.id/books?id=h4jvexlSum8C&pg=PA5&dq=tool+and+techniques+of+data+collecting+in+corpus-based+research&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=tool%20and%20techniques%20of%20data%20collecting%20in%20corpus-based%20research&f=false


193 
 

tool+and+techniques+of+data+co
llecting+in+corpus-
based+research&hl=en&sa=X&re
dir_esc=y#v=onepage&q=tool%2
0and%20techniques%20of%20da
ta%20collecting%20in%20corpus
-based%20research&f=false. 

 
Narang, Pruya, & Chaundhry. 2016. 

Second Language acquisition in 
multilingual and mixed ability 
Indian Classrooms. India: 
Springer. 

 
Patton, M. 1990. Qualitative evaluation 

and research methods. (pp. 169-
186). Beverly Hills, CA: Sage. 

 
Plooy, GM. 2002. Communication 

research: techniques, methods 
and applications. Lansdowne. 
Juta & Co.Ltd. Retrieved from 
https://books.google.co.id/books?i
d=yaw4wSWWSJ0C&pg=PA194
&dq=quantitative+frequency+cou
nting&hl=en&sa=X&redir_esc=y
#v=onepage&q=quantitative%20f
requency%20counting&f=false. 

 

Saville-Troike. 2012. Introducing Second 
Language Acquisition, 2nd ed. 
New York, NY: Cambridge 
University Press.. 

https://books.google.co.id/books?id=yaw4wSWWSJ0C&pg=PA194&dq=quantitative+frequency+counting&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20frequency%20counting&f=false
https://books.google.co.id/books?id=yaw4wSWWSJ0C&pg=PA194&dq=quantitative+frequency+counting&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20frequency%20counting&f=false
https://books.google.co.id/books?id=yaw4wSWWSJ0C&pg=PA194&dq=quantitative+frequency+counting&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20frequency%20counting&f=false
https://books.google.co.id/books?id=yaw4wSWWSJ0C&pg=PA194&dq=quantitative+frequency+counting&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20frequency%20counting&f=false
https://books.google.co.id/books?id=yaw4wSWWSJ0C&pg=PA194&dq=quantitative+frequency+counting&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20frequency%20counting&f=false
https://books.google.co.id/books?id=yaw4wSWWSJ0C&pg=PA194&dq=quantitative+frequency+counting&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20frequency%20counting&f=false


194 

 

POLA ASUH ORANG TUA PADA PAUD HARAPAN KITA SUBSUKU DAYAK INGGAR 
SILAT KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANG 
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Prodi PG PAUD STKIP Persada Khatulistiwa Sintang 

        E-mail: adpriyadi@ymail.com & sudarto.niarto@gmail.com  
 

Abstract. This study aims to describe the parenting patterns of PAUD Harapan Kita Subsuku Dayak 
Inggar Silat, Kayan Hilir District, Sintang Regency. The method used in this research is descriptive, with 
qualitative research forms and the approach used in this research is the perspective approach. Data 

collection techniques used in this study were direct observation in the field, direct interviews with 

informants. The results showed that parenting patterns in Early Childhood Education of Inggar Silat 
Sub-Dayak Sub-District of Sungai Garong Village included (1) Parental parenting which is categorized 
as democratic parenting is a parent who tries to direct the child to behave rationally, by giving an 
explanation to the child first, (2) that almost the average Dayak Inggar Silat parents of Sungai Garong 

Village, Kayan Hilir Subdistrict, Sintang Regency want their children to be useful children for the 

community, nation and state, (3) The socioeconomic status turns out to be very influential on the 
educational patterns applied by parents, the level of parental education which affects the child's 
educational patterns. Parents' educational background can influence the mindset of parents in educating 
their children. 

Keywords: parenting, PAUD 
 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola asuh orag tua pada PAUD Harapan Kita 
Subsuku Dayak Inggar Silat Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif, dengan bentuk penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan perspektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah observasi langsung ke lapangan, wawancara langsung kepada informan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pola asuh orang tua pada Pendidikan Anak Usia Dini Subsuku Dayak Inggar Silat 
Desa Sungai Garong meliputi: (1) pola asuh orang tua yang dikategorikan ke dalam pola asuh demokratis 
adalah orang tua yang berusaha untuk mengarahkan anak agar dapat bertingkah laku secara rasional, 
dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu pada anak (2) bahwa hampir rata-rata orang tua Dayak 
Inggar Silat Desa Sungai Garong Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang menginginkan anakanya 
menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara (3) Status sosial ekonomi ternyata 
sangat mempengaruhi pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua, tingkat pendidikan orang tua yang 
berpengaruh terhadap pola pendidikan anak. Latar belakang pendidikan orang tua dapat mempengaruhi 
pola pikir orang tua dalam mendidik anak-anaknya 

Kata kunci: pola asuh, PAUD 

 

PENDAHULUAN 

Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan tentang Kurikulum 2013 
Pendidikan Anak Usia Dini pasal (1) 
menyatakan bahwa suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 
usia 6 (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. 

Bangsa yang maju tentu merupakan cita-
cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di 
dunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum 
bahwa maju atau tidaknya suatu negara salah 
satunya dipengaruhi oleh faktor 
pendidikan.Begitu pentingnya pendidikan, 
sehingga suatu bangsa itu maju atau tidak maka 
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umumnya dilihat dari pendidikan. Apabila 
output dari proses pendidikan ini gagal maka 
sulit dibayangkan bagaimana suatu bangsa dapat 
mencapai kemajuan. Bagi suatu bangsa yang 
ingin maju, pendidikan harus dipandang sebagai 
sebuah kebutuhan sama halnya dengan 
kebutuhan-kebutuhan lainnya. 

Pendidikan merupakan hal yang sangat 
penting, tetapi entah mengapa banyak sekali 
warga di Indonesia ini yang tidak mengenyam 
bangku pendidikan sebagaimana mestinya, 
sebagaimana halnya yang terjadi pada anak usia 
Dini pada Subsuku Dayak Inggar Silat 
Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang. 
Berdasarkan hasil praobservasi pada bulan Juli 
tahun 2018 yang dilakukan dienam Desa yaitu 
Desa Sungai Garong, yang ada di kecamatan 
Kayan Hilir Kabupaten Sintang ditemukan 46 
orang anak usia dini tidak melanjutkan sekolah 
lagi atau putus sekolah. Salah satu yang menjadi 
alasan mereka tidak sekolah lagi adalah karena 
orang tuanya bekerja ladang sehingga tidak ada 
yang menunggu anaknya.Adanya anak usia dini 
yang putus sekolah atau bahkan tidak bersekolah 
diduga erat kaitannya dengan pemahaman orang 
tua tentang pola pendidikan, termasuk pola asuh 
yang diterapkan. Oleh karena itu, pola asuh anak 
usia dini pada masyarakat Subsuku Dayak 
Inggar Silat Kecamatan Kayan Hilir. 

Petranto (Suarsini, 2013, p. 66) 
menyatakan bahwa pola asuh orang tua 
merupakan pola perilaku yang diterapkan pada 
anak bersifat relatif konsisten dari waktu ke 
waktu.Pola perilaku ini dirasakan oleh anak, dari 
segi negatif maupun positif.Pola asuh yang 
ditanamkan tiap keluarga berbeda, hal ini 
tergantung pandangan dari tiap orang tua. 
Gunarsa (2002) menyatakan bahwa pola asuh 
merupakan cara orangtua bertindak sebagai 
orangtua terhadap anak-anaknya di mana mereka 
melakukan serangkaian usaha aktif. 

Pola asuh merupakan hal yang 
fundamental dalam pembentukan karakter. 
Teladan sikap orang tua sangat dibutuhkan bagi 
perkembangan anak-anak karena anak -anak 
melakukan modeling dan imitasi dari lingkungan 
terdekatnya. Keterbukaan antara orang tua dan 
anak menjadi hal penting agar dapat 
menghindarkan anak dari pengaruh negatif yang 
ada di luar lingkungan keluarga. Orang tua perlu 

membantu anak dalam mendisiplinkan diri 
(Sochib, 2000). 

Setiap keluarga memiliki pola asuh yang 
berbeda dalam mendidik seorang anak dan 
biasanya diturunkan oleh pola asuh yang 
diterima dari orang tua sebelumnya. Pola asuh 
dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara 
anak dengan orangtua yang meliputi pemenuhan 
kebutuhan fisik (seperti makan, minum dan lain-
lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa 
aman, kasih sayang dan lain -lain), serta 
sosialisasi norma-norma yang berlaku di 
masyarakat agar anak dapat hidup selaras 
dengan lingkungannya (Latifah, 2011). Dengan 
kata lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi 
orang tua dengan anak dalam rangka pendidikan 
karakter anak. Jadi gaya yang diperankan orang 
tua dalam mengembangkan karakter anak sangat 
penting, apakah ia otoriter, demokratis atau 
permisif. 

Bentuk-bentuk pola asuh orang tua 
mempengaruhi pembentukan kepribadian anak 
setelah ia menjadi dewasa. Hal ini dikarenakan 
ciri-ciri dan unsur-unsur watak seorang individu 
dewasa sebenarnya jauh sebelumnya benih-
benihnya sudah ditanam tumbuhkan kedalam 
jiwa seorang individu sejak awal, yaitu pada 
masa ia masih kanak-kanak. Artinya, perlakuan 
orang tua kepada anak-anak nya sejak masa 
kecil akan berdampak pada perkembangan sosial 
moralnya dimasa dewasanya. Perkembangan 
sosial moral inilah yang akan membentuk watak 
sifat dan sikap anak kelak meskipun ada 
beberapa faktor lain yang berpengaruh dalam 
pembentukan sikap anak yang tercermin dalam 
karakter yang dimilikinya. 

Dariyo (Anisa, 2005, p. 21) menyatakan 
bahwa pola asuh demokratis ini, di samping 
memiliki sisi positif dari anak, terdapat juga sisi 
negatifnya, di mana anak cenderung merongrong 
kewibawaan otoritas orang tua, karena segala 
sesuatu itu harus dipertimbangkan oleh anak 
kepada orang tua.  

Gunarsa (2000) mengemukakan bahwa 
dalam menanamkan disiplin kepada anak, orang 
tua yang menerapkan pola asuh demokratis 
memperlihatkan dan menghargai kebebasan 
yang tidak mutlak, dengan bimbingan yang 
penuh pengertian antara anak dan orang tua, 
memberi penjelasan secara rasional dan objektif 
jika keinginan dan pendapat anak tidak sesuai. 
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Dalam pola asuh ini, anak tumbuh rasa tanggung 
jawab, mampu bertindak sesuai dengan norma 
yang ada. 

Dalam praktiknya di masyarakat, tidak 
digunakan pola asuh yang tunggal, dalam 
kenyataan ketiga pola asuh tersebut digunakan 
secara bersamaan di dalam mendidik, 
membimbing, dan mengarahkan anaknya, 
adakalanya orang tua menerapkan pola asuh 
otoriter, demokratis dan permissif.Dengan 
demikian, secara tidak langsung tidak ada jenis 
pola asuh yang murni diterapkan dalam 
keluarga, tetapi orang tua cenderung 
menggunakan ketiga pola asuh tersebut. Hal ini 
sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 
Dariyo (Anisa, 2005, p. 32) menyatakan bahwa 
pola asuh yang diterapkan orang tua cenderung 
mengarah pada pola asuh situasional, di mana 
orang tua tidak menerapkan salah satu jenis pola 
asuh tertentu, tetapi memungkinkan orang tua 
menerapkan pola asuh secara fleksibel, luwes, 
dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang 
berlangsung saat itu. 

Pola asuh permisif dapat diartikan 
sebagai pola perilaku orang tua dalam 
berinteraksi dengan anak, yang membebaskan 
anak untuk melakukan apa yang ingin di lakukan 
tanpa mempertanyakan. Pola asuh ini tidak 
menggunakan aturan-aturan yang ketat bahkan 
bimbinganpun kurang diberikan, sehingga tidak 
ada pengendalian atau pengontrolan serta 
tuntutan kepada anak. Kebebasan diberikan 
penuh dan anak diijinkan untuk member 
keputusan untuk dirinya sendiri, tanpa 
pertimbangan orang tua dan berperilaku menurut 
apa yang diinginkannya tanpa ada kontrol dari 
orang tua.  

Gunarsa (2002) mengemukakan bahwa 
orang tua yang menerapkan pola asuh permissif 
memberikan kekuasaan penuh pada anak, tanpa 
dituntut kewajiban dan tanggung jawab, kurang 
kontrol terhadap perilaku anak dan hanya 
berperan sebagai pemberi fasilitas, serta kurang 
berkomunikasi dengan anak. Dalam pola asuh 
ini, perkembangan kepribadian anak menjadi 
tidak terarah, dan mudah mengalami kesulitan 
jika harus menghadapi larangan-larangan yang 
ada di lingkungannya. 

Prasetya (Anisa, 2005) menyatakan 
bahwa pola asuh permissif atau biasa disebut 
pola asuh penelantar yaitu di mana orang tua 

lebih memprioritaskan kepentingannya sendiri, 
perkembangan kepribadian anak terabaikan, dan 
orang tua tidak mengetahui apa dan bagaimana 
kegiatan anak sehari-harinya. Dariyo (Annisa, 
2005) juga mengatakan bahwa pola asuh 
permissifyang diterapkan orang tua, dapat 
menjadikan anak kurang disiplin dengan aturan-
aturan sosial yang berlaku. Namun bila anak 
mampu menggunakan kebebasan secara 
bertanggung jawab, maka dapat menjadi seorang 
yang mandiri, kreatif, dan mampu mewujudkan 
aktualitasnya. 

Menurut Gunarsa (2002), pola asuh 
otoriter yaitu pola asuh di mana orang tua 
menerapkan aturan dan batasan yang mutlak 
harus ditaati, tanpa memberi kesempatan pada 
anak untuk berpendapat, jika anak tidak 
mematuhi akan diancam dan dihukum. Pola asuh 
otoriter ini dapat menimbulkan akibat hilangnya 
kebebasan pada anak, inisiatif dan aktivitasnya 
menjadi kurang, sehingga anak menjadi tidak 
percaya diri pada kemampuannya. Dariyo 
(Anisa, 2005), menyebutkan bahwaanak yang 
dididik dalam pola asuh otoriter, cenderung 
memiliki kedisiplinan dan kepatuhan yang semu 

 

METODE  

  Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif. Sejalan 
dengan penjelasan tersebut, Subana dan Sudrajat 
(2005, p. 89) menyatakan bahwa penelitian 
deskriptif menuturkan dan menafsirkan data 
yang berkenaan dengan fakta, keadaan, dan 
fenomena yang terjadi saat penelitian 
berlangsung dan menyajikannya apa adanya. 
Nawawi (2005, p. 63) menyatakan bahwa 
metode deskriptif diartikan sebagai prosedur 
pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
menggambarkan/melukiskan keadaan 
subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, 
Masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang 
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 
sebagaimana adanya. 
  Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut; 
(1) observasi langsung ke lapangan, (2) 
wawancara langsung kepada informan. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah deskriptif kualitatif. Melalui teknik ini 
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peneliti mendeskripsikan hasil penelitian. 
Langkah-langkah yang digunakan dalam 
menganalisis data yaitu menggunakan teknik 
analisis model interaktif (interactive model of 
analysis). Pada model analaisis interaktif ini 
peneliti bergerak pada tiga komponen, yaitu 
reduksi data (data reduction), penyajian data 
(data display) dan penarikan kesimpulan 
(verification). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

             Pada penelitian ini, teknik analisis data 
ada tiga bagian yaitu pola asuh yang diterapkan 
orang tua pada PAUD Harapan Kita, 
pemahaman orang tua tentang pola asuh pada 
PAUD Harapa Kita Subsuku Dayak Inggar Silat, 
serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
pola asuh pendidikan anak usia dini Subsuku 
Dayak Inggar Silat Kecamatan Kayan Hilir 
Kabupaten Sintang. 

Hasil wawancara peneliti dengan 
informan yang bernama Thomas. Thomas adalah 
seorang Kepala Keluarga yang berusia 36 tahun 
serta mempunyai tiga orang anak. Beliau 
menyatakan bahwa hanya berpendididkan 
Sekolah Dasar dan istrinya bernama Garu yang 
berusia 35 tahun dan tidak tamat Sekolah Dasar. 
Pekerjaan pak Thomas dan Ibu Garu adalah 
Petani. Hasil wawancara peneliti dengan pak 
Thomas adalah bahwa beliau mengatakan “ pola 
asuh yang sering diterapkan di rumah adalah 
pola asuh demokratis”. 

Orang tua yang menerapkan pola asuh 
demokratis memperlihatkan dan menghargai 
kebebasan yang tidak mutlak, dengan bimbingan 
yang penuh pengertian antara anak dan orang 
tua, memberi penjelasan secara rasional dan 
objektif jika keinginan dan pendapat anak tidak 
sesuai. Dalam pola asuh ini, anak tumbuh rasa 
tanggung jawab, mampu bertindak sesuai 
dengan norma yang ada. 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa 
orang tua yang dikategorikan ke dalam pola asuh 
demokratis adalah orang tua yang berusaha 
untuk mengarahkan anak agar dapat bertingkah 
laku secara rasional, dengan memberikan 
penjelasan terlebih dahulu pada anak. Orang tua 
memberikan penjelasan mengenai tuntutan dan 
disiplin yang ditetapkan, tetapi tetap 

menggunakan wewenangnya atau memberikan 
hukuman jika dianggap perlu. Orang tua 
memberlakukan serangkaian standar dan 
peraturan yang dilakukan secara sungguh – 
sungguh dan konsisten. Orang tua demokratis 
menggunakan kontrol yang tinggi disertai 
kehangatan yang tinggi. 

Selanjutnya peneliti juga melakukan 
wawancara dengan kepala keluarga yang lain 
yang bernama Budiman berusia 28 tahun 
pekerjaan petani tidak tamat Sekolah Dasar. 
Beliau juga mengatakan bahwa “ pola asuh anak 
adalah dengan cara pola asuh demokratis. Kami 
ingin bahwa anak kami bisa sekolah tinggi, 
menjadi orang sukses, tidak seperti kami yang 
hanya bekerja tani saja dan tidak tamat Sekolah. 

Pemahaman orang tua tentang pola asuh 
adalah bahwa hampir rata-rata orang tua Dayak 
Inggar Silat Desa Sungai Garong Kecamatan 
Kayan Hilir Kabupaten Sintang menginginkan 
anakanya menjadi anak yang berguna bagi 
masyarakat, bangsa, dan Negara. Memperbaiki 
kedaan ekonomi keluarga atau orang tua yang 
rata-rata pekerjaan orang tuannya adalah petani. 
Walaupun sebagian besar orang tua di di Desa 
Sungai Garong berpendidikan rendah, namun 
mereka umumnya sangat memahami bahwa 
pendidikan bagi anak itu sebenarnya sangat 
penting. 

Selain mewawancari para orang tua, 
peneliti juga mengadakan wawancara dengan 
guru yang mengajar di Desa Sungai Garong. 
Salah seorang guru yang juga menjadi informan 
peneliti yaitu Herina mengatakan bahwa: 
“terhadap pendidikan anak para orang tua 
umumnya terserah anak, jika anaknya mau 
sekolah disekolahkan, tetapi jika anaknya tidak 
mau sekolah orang tua juga tidak memaksa 
Terhadap pendidikan anak umumnya terserah 
anak, jika anaknya mau sekolah disekolahkan, 
tetapi jika anaknya tidak mau orang tua juga 
tidak memaksa” Herina. 

Dari beberapa orang informan yang 
diwawancarai tersebut dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa warga dayak Inggar Silat di 
Desa Sungai Garong Kecamatan Kayan Hilir 
umumnya sudah memahami betapa pentingnya 
pendidikan bagi anak, baik bagi orang tua yang 
masih berusia muda atau sudah berusia tua, baik 
bagi mereka yang mempunyai anak sedikit 
maupun bagi orang tua yang mempunyai anak 
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banyak, baik mereka yang tidak pernah 
mengenyam pendidikan maupun bagi mereka 
yang pernah mengenyam pendidikan. 

Faktor yang mempengaruhi pola asuh 
Subsuku Dayak Inggar Silat Kecamatan Kayan 
Hilir Kabupaten Sintang adalah pola perilaku 
yang diterapkan pada anak dan bersifat relative 
konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku ini 
dapat dirasakan oleh anak, dari segi negative 
maupun positif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan tentang adanya beberapa faktor 
yang berpengaruh terhadap pola pendidikan 
anak di antaranya (1) Status sosial ekonomi 
ternyata sangat mempengaruhi pola pendidikan 
yang diterapkan oleh orang tua. Salah seorang 
informan yaitu Imis yang sudah berusia 65 
tahun. Kepada peneliti Agus mengatakan bahwa: 
“anak kami dua, keduanya sekolah. Satu orang 
lulus SD dan satu orang lagi sampai SMA, tetapi 
tidak sampai lulus. Tidak ada uangnya 
menyekolahkan anak jauh-jauh, lebih baik 
bertani saja membantu kami di sini). Dari 
pernyataan informan tersebut dapat diketahui 
bahwa karena keterbatasan ekonomilah yang 
menyebabkan menyuruh anak untuk tidak 
melanjutkan sekolah. (2) tingkat pendidikan 
orang tua yang berpengaruh terhadap pola 
pendidikan anak. Latar belakang pendidikan 
orang tua dapat mempengaruhi pola pikir orang 
tua dalam mendidik anak-anaknya. Sebagaimana 
yang dikemukakan oleh salah seorang informan 
yaitu Baki. Baki berpendidikan sampai dengan 
SD, sedangkan isterinya tidak tamat SD. Baki 
mempunyai empat orang anak.  
     
Pembahasan 

Petranto (Suarsini, 2013) menyatakan 
bahwa pola asuh orang tua merupakan pola 
perilaku yang diterapkan pada anak bersifat 
relatif konsisten dari waktu ke waktu.Pola 

perilaku ini dirasakan oleh anak, dari segi 
negatif maupun positif.Pola asuh yang 
ditanamkan tiap keluarga berbeda, hal ini 
tergantung pandangan dari tiap orang tua. 
Gunarsa (2002) menyatakan bahwa pola asuh 
merupakan cara orangtua bertindak sebagai 
orangtua terhadap anak-anaknya di mana mereka 
melakukan serangkaian usaha aktif 

Pola asuh merupakan hal yang 
fundamental dalam pembentukan karakter. 
Teladan sikap orang tua sangat dibutuhkan bagi 
perkembangan anak-anak karena anak -anak 
melakukan modeling dan imitasi dari lingkungan 
terdekatnya. Keterbukaan antara orang tua dan 
anak menjadi hal penting agar dapat 
menghindarkan anak dari pengaruh negatif yang 
ada di luar lingkungan keluarga. Orang tua perlu 
membantu anak dalam mendisiplinkan diri 
(Sochib, 2000) 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pola 
asuh orang tua pada masyarakat Subsuku Dayak 
Inggar Silat Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten 
Sintang dapat ditarik kesimpulan bahwa pola 
asuh orang tua yang dikategorikan ke dalam pola 
asuh demokratis adalah orang tua yang berusaha 
untuk mengarahkan anak agar dapat bertingkah 
laku secara rasional, dengan memberikan 
penjelasan terlebih dahulu pada anak. 
Memahami betapa pentingnya pendidikan bagi 
anak, baik bagi orang tua yang masih berusia 
muda atau sudah berusia tua, baik bagi mereka 
yang mempunyai anak sedikit maupun bagi 
orang tua yang mempunyai anak banyak, baik 
mereka yang tidak pernah mengenyam 
pendidikan maupun bagi mereka yang pernah 
mengenyam pendidikan.
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Abstract: Islamic religious education achievement of elementary school students in grade IV 
Binjai City, in terms of teacher factors include: the ability to manage the teaching and 
learning process of Islamic Education Teachers and the evaluation techniques applied. 
Achievements in either category ranged from 76-100 or 50.2%. shows that the ability of 
managing the teaching and learning process daoat explains the variance in the achievement of 
Islamic education of elementary school students by 27.5% and the evaluation techniques 
applied by Islamic Religious Education Teachers can explain the variance of Islamic religious 
education learning achievement of elementary school students by 24.7%. This study shows 
that the achievements of Islamic education in elementary school students, between students 
taught by Islamic religious education teachers with expert and senior work experience are not 
significantly different. This happens because between Islamic Religious Education Teachers 
with expert and senior work experience together. Therefore the Islamic Religious Education 
Teacher with senior work experience may not necessarily have taken the Diploma-II 
equivalency, or the Islamic Religious Education Teacher with expert work experience may 
have participated in the Diploma-II equivalency. 
 
Keywords: Learning Achievement of Islamic Religious Education Elementary School 
Students, Islamic Religious Education Teachers 
 
Abstrak: Prestasi pendidikan agama Islam siswa SD kelas IV Kota Binjai, yang ditinjau dari 
faktor guru meliputi: kemampuan pengelolaan proses belajar mengajar GPAI dan teknik 
evaluasi yang diterapkan. Prestasi dalam kategori baik direntang 76-100 atau 50,2%. 
menunjukkan bahwa kemampuan pengelolaan proses belajar mengajar daoat menjelaskan 
varians prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa SD sebesar 27.5% dan teknik evaluasi 
yang diterapkan GPAI dapat menjelaskan garians prestasi belajar pendidikan agama Islam 
siswa SD sebesar 24.7%. Hal penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi pendidikan agama 
Islam siswa SD, antara siswa yang diajar oleh GPAI dengan pengalaman kerja ahli dan senior 
tidak berbeda secara signifikan. Hal ini terjadi karena antara GPAI dengan pengalam kerja 
ahli dan senior bersama-sama. yang Dengan demikian GPAI dengan pengalaman kerja senior 
belum tentu telah megnikuti penyetaraan D-II, atau GPAI dengan pengalaman kerja ahli 
mungkin telah mengikuti penyertaraan  D-II. 
 
Kata Kunci : Prestasi Belajar PAI Siswa SD, Guru PAI 
 

PENDAHULUAN 

Tujuan pendidikan agama Islam di 

sekolah dasar bagaimana pada kurikulum 

pendidikan agama Islam, seharusnya sudah 

dapat membangun pondasi kemampuan 

dasar kepada peserta didik tentang agama 

Islam untuk mengembangkan kehidupan 

mailto:manurungisma@gmail.com
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beragama sehingga manusia muslim yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, 

serta berakhlak mulia. Keberhasilan 

belajar ditentukan oleh banyak faktor, 

khusus untuk sekolah dasar faktor 

terpenting dalam keberhasilan/prestasi 

adalah guru, sebab siswa sekolah dasar 

adalah siswa yang belum dapat mandiri, 

dalam hal ini merencanakan proses 

belajarnya, tergantung kepada guru. 

Peranan GPAI dalam pengelolaan 

proses belajar mengajar dan teknik 

evaluasi berpengaruh terhadap prestasi 

belajar pendidikan agama Islam siswa SD.  

Prestasi belajar merupakan hasil 

belajar mengajar, yaitu perubahan tingkah 

laku pada diri subjek didik setelah 

memperoleh pengalaman belajar dalam 

jangka waktu tertentu, yang dapat 

berbentuk jangka pendek (penguasaan 

bahan pelajaran serta sikap yang bekaitan 

dengan bidang studi itu) dan jangka 

panjang (pembentukan kepribadian jika 

subjek didik sudah dewasa). Enam faktor 

psikologis yang mempengaruhi hasil 

belajar, yaitu: motivasi, kosentrasi, reaksi, 

organisasi bahan pelajaran, repetisi yang 

jika dipersatukan pencapaian pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap dapat diperoleh 

dengan lebih mudah. 

Salah satu upaya untuk 

memudahkan siswa belajar adalah 

pengembangan proses belajar mengajar 

yang sesuai dengan tingkat motivasi 

berprestasi peserta didik. Selanjutnya 

pengajaran akan semakin efektif atau 

semakin berkualitas bila PBM itu semakin 

sesuai dengan karakteristik siswa yang 

diajar. Keberhasilan belajar berkaitan 

dengan penyampaian sikap dengan 

melakukan sistem informasi dan 

komunikasi tentang materi secara timbal 

balik diantara dua sisi pelaku dalam PBM, 

yakni mencakup kemampuan guru dan 

kemampuan siswa dalam menerima materi 

pelajaran. Memperhatikan besarnya 

peranan guru dalam proses belajara 

mengajar, maka seorang guru di samping 

menguasai materi pelajaran yang diajarkan 

juga memiliki kemampuan dalam 

mengajar. 

Selain itu dalam proses belajar 

mengajar guru harus mampu menguasai 

teknik evaluasi dimana hal ini penting 

untuk mengetahui sejauh mana prestasi 

siswa yang dicapai dari hasil belajar dan 

hal apa yang harus dilakukan dalam 

pembenahan. Pada prinsipnya kunci pokok 

untuk memperoleh ukuran data hasil 

belajar siswa adalah mengetahui garis-

garis besar indikator (petunjuk adanya 

prestasi tertentu) dikaitkan dengan jenis 

prestasi yang hendak diungkapkan. 

GBPP materi pendidkan agama 

Islam untuk kelas IV SD di Kota Binjai:  

A. Al-Qur’an, tentang:  

1) Pengenalan huruf al-Qur’an 

2) Tanda baca 
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3) Tajwid 

B. Keimanan, tentang  

1) Iman kepada Allah 

2) Iman kepada Malaikat  

3) Iman kepada Rasul  

C. Akhlak, tentang: 

1) Adab berbicara  

2) Adab terhadap orang terkena 

musibah  

3) Sifat-sifat terpuji  

4) Makanan dan minuman halal dan 

haram 

D. Ibadah, tentang : 

1) Shalatu fardhu 

2) Shalat Jum’at 

E. Do’a, tentang:  

1) Do’a keselamatan 

2) Do’a sesudah shalat  

 

Kemampuan GPAI dalam 

mengajar dapat diperoleh melalui 

pendidikan dan pelatihan juga diperoleh 

melalui pengalaman. Pengalaman kerja 

pun perlu dipersyaratkan, antara lain 

dengan pengalaman kerja maka pihak 

pemakai tidak perlu lagi melaksanakan 

latihan kerja, atau bila perlu hanya 

dilaksanakan sekedar saja. Untuk kerja 

yang bersifat rutin dan tidak bamnyak 

membutuhkan pendidikan. Tetapi untuk 

tingkat keahlian perlu tingkat pendidikan 

dari pada pengalaman. 

Dengan demikian keberadaan 

GPAI di SD memiliki masa kerja yang 

berbeda, seperti masa kerja 0-9 tahun 

memiliki pengalaman yang dapat 

diseterakan dengan tenaga kerja junior, 

masa kerja 10-19 tahun memiliki 

pengalaman yang dapat disetarakan 

dengan tenga kerja ahli, dan masa kerja 20 

tahun ke atas yang dapat disetarakan 

dengan tenaga kerja senior. 

Latar belakang pendidikan GPAI di 

Kota Binjai adalah PGAN dan D-II. Maka 

yang dimaksud dengan tenaga kerja 

terdidik dalam hal ini adalah GPAI yang 

mempunyai jenjang pendidikan tertinggi 

D-II, dan tenaga kerja tidak terdidik adalah 

GPAI yang mempunyai jenjang pendidkan 

tertinggi PGAN. Hal ini didasarkan pada 

penjenjangan pendidikan berturut-turut 

PGA, D-I, D-II, D-III, S1, S2, dan S3. 

Dengan demikian melalui perbandingan 

rasional bahwa pengetahuan dan 

pemahaman serta aplikasinya lulusan D-II 

lebih terdidik dibandingkan dengan 

lulusan PGAN. 

Dari uraian diatas, maka penelitian 

ini akan mengungkapkan pengajaran 

bidang studi agama Islam terutama pada 

permasalahan-permasalahan dan faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi 

pendidikan agama Islam siswa SD, 

kontribusi atau pengaruh profesional guru 

agama Islam. Kemudian dirumuskan 

masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana 

hubungan profesionalisme guru 
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pendidikan agama Islam (GPAI) dengan 

prestasi siswa SD Negeri di Kota Binjai. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

136 SD negeri (Biasa dan Inpres) di kota 

Binjai, yang berada pada Kecamatan 

Binjai Kota: 20 sekolah, 140 kelas, dengan 

20 orang GPAI, Binjai Utara : 39 sekolah, 

234 kelas, dengan 60 orang GPAI, Binjai 

Selatan: 31 sekolah, 217 kelas, dengan 39 

orang GPAI, Binjai Timur: 27 sekolah, 

189 kelas, dengan 45 GPAI, Binjai Barat: 

19 sekolah, 133 kelas, dengan 25 orang 

GPAI. Masing-masing sekolah pada saat 

ini mempunyai 1 ruang kelas untuk kelas 

V dengan jumlah siswa sebanyak 20370 

orang. 

Dari perhitungan didapat besarnya 

sampel 49 sekolah/kelas V dari 136 

sekolah/kelas V, terdiri dari: 7 

sekolah/kelas V di Binjai Kota, 14 

sekolah/kelas V Binjai Utara, 11 

sekolah/kelas V Binjai Selatan, 10 

sekolah/kelas V Binjai Timur, dan 7 

sekolah/kelas V Binjai Barat. 

Data ubahlah prestasi belajar 

pendidikan agama islam siswa SD 

dikumpulkan melalui tes tertulis dan 

lembar isian observasi, data ubahan 

pengelolaan proses belajar mengajar 

dikumpulkan melalui observasi dengan 

lembaran isian, dan data ubahanlatar 

belakang pendidikan dan pengalaman 

kerja GPAI dikumpulkan melalui data 

inventaris. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prestasi pendidikan agama Islam 

siswa SD kelas IV Kota Binjai sangat baik 

hal ini terlihat dengan secara keseluruhan 

berada di atas rerata ideal, dan sebanyak 

50.2 % atau 768 orang siswa memiliki 

prestasi di atas rerata data.  

Dari hasil analisis korelasi 

diperoleh sumbangan ubahan pengelolaan 

proses belajar mengajar GPAI sebesar 

27.5% terhadap prestasi pendidikan agama 

Islam siswa SD kelas IV Kota Binjai. 

Sumbangan ini cukup berarti dan dengan 

demikian varians ini membuktikan bahwa 

bila ingin meningkatkan proses belajar 

mengajar GPAI sangat perlu menjadi 

perhatian. 

Melalui analisis regresi sederhana 

diperoleh sumbangan ubahan Teknik 

evaluasi GPAI sebesar 247 % terhadap 

Pretasi pendidikan agama Islam siswa SD 

kelas IV Kota Binjai. Sumbangan ini 

cukup berarti dan dengan demikian varians 

ini membuktikan bahwa bila ingin 

meningkatkan pretasi pendidikan agama 

Islam siswa SD, maka kemampuan Teknik 

evaluasi GPAI perlu menjadi perhatian.  

Melalui analisis regresi ganda 

bahwa sumbangan Pengelolaan proses 

belajar mengajar dan Teknik evaluasi 

secara bersama-sama sebesar 27.5% 
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terhadap prestasi pendidikan agama siswa 

SD kelas IV Kota Binjai, sumbangan ini 

cukup berarti. Dengan memperhatikan 

persamaan regresinya arah PBM sebesar 

0.983 dan evaluasi sebesar 0.004, hal ini 

menunjukkan bahwa secara bersama – 

sama Teknik evaluasi GPAI perlu 

mendapat perhatian serius. 

Melalui analisis korelasi parsial 

bahwa koefisien korelasi antara 

pengelolaan PBM (ry12) dengan prestasi 

pendidikan agama Islam siswa SD sebesar 

0.192 dan berarti, selanjutnya koefisien 

korelasi parsial antara teknik evaluasi (ry12) 

dengan prestasi pendidikan agama Islam 

siswa SD sebesar 0.014 dan tidak berarti. 

 

SIMPULAN 

Prestasi pendidikan agama Islam 

siswa dapat dikatakan baik, terlihat dari 

rentang nilai 76 sampai 100 atau 50.2 % 

siswa memiliki prestasi diatas rerata. Hal 

ini menunjukkan bahwa prestasi 

pendidikan agama Islam siswa SD baik.  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kemampuan pengelolaan proses 

belajar mengajar daoat menjelaskan 

varians prestasi belajar pendidikan agama 

Islam siswa SD sebesar 27.5% dan teknik 

evaluasi yang diterapkan GPAI dapat 

menjelaskan garians prestasi belajar 

pendidikan agama Islam siswa SD sebesar 

24.7%. 

Prestasi pendidikan agama Islam 

siswa berbeda secara signifikan antara 

siswa SD yang diajar oleh GPAI lulusan 

PGA dengan D-II. Sejalan dengan itu latar 

belakang pendidikan GPAI Kota Binjai 

pada dasarnya adalah PGA. Latar belakang 

pendidikan GPAI untuk D-II 

penempuhannya bukan reguler, tetapi 

melalui program penyertaraan dari IAIN-

SU yang bekerja sama dengan Depag 

dimulai tahun 1992, yang ternyata 

membawa dampak yang positif, bahwa 

dengan penempuhan penyetaraan D-II 

dapat meningkatkan prestasi pendidikan 

agama Islam siswa SD yang diajarnya.  

Hal penelitian ini menunjukkan 

bahwa prestasi pendidikan agama Islam 

siswa SD, antara siswa yang diajar oleh 

GPAI dengan pengalaman kerja ahli dan 

senior tidak berbeda secara signifikan. Hal 

ini terjadi karena antara GPAI dengan 

pengalam kerja ahli dan senior bersama-

sama. yang Dengan demikian GPAI 

dengan pengalaman kerja senior belum 

tentu telah megnikuti penyetaraan D-II, 

atau GPAI dengan pengalaman kerja ahli 

mungkin telah mengikuti penyertaraan D-

II. 
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Abstract: This study aims to describe the profile of understanding the Strengthening of 
Character Education (PPK) of students in Elementary Teacher Education Study Program, 
Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. 
This research used a qualitative approach with a survey method. The sample selection in this 
study used a purposive sampling technique. The research sample is student of PGSD in 1st 
semester who have taken Character Education courses (2 SKS) in the academic year 
2018/2019 with a minimum final score is B. Data was collected using a questionnaire 
containing statements about the deepening of the value of PPK in the industrial era 4.0 and 
the data were analyzed by qualitative descriptive. The results showed that the average 
percentage of students' understanding of PPK profile was at a percentage of 77%. This 
indicates that the students' understanding of PPK is in the good category. Thus, it can be 
concluded that student of PGSD have contributed to supporting the industrial revolution 4.0 
through understanding PPK, in addition to having academic intelligence. The results of this 
study are expected to be useful for educators and education personnel to conduct similar 
research related to the value of PPK, especially in supporting the progress and development 
of the era and technology. 
 
Keywords: Strengthening of Character Education, Industrial Revolution 4.0 
 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil pemahaman Penguatan 
Pendidikan Karakter (PPK) mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat 
(PGSD FKIP UNU Kalbar). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode survei. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling. Sampel penelitian adalah mahasiswa PGSD semester 1 yang telah menempuh mata 
kuliah Pendidikan Karakter (2 SKS) pada tahun akademik 2018/2019 dengan nilai akhir 
minimal B. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket yang berisi pernyataan mengenai 
pendalaman nilai PPK dalam era industri 4.0 dan data dianalisis secara kualitatif deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata persentase profil pemahaman PPK mahasiswa PGSD 
berada pada persentase 77 %. Hal ini menandakan bahwa pemahaman PPK mahasiswa 
berada pada kategori baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa PGSD 
telah turut berkontribusi dalam mendukung revolusi industri 4.0 melalui pemahaman PPK, 
selain memiliki kecerdasan akademik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
para pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan penelitian serupa yang terkait 
dengan nilai PPK, khususnya dalam mendukung kemajuan serta perkembangan zaman dan 
teknologi. 
 
Kata Kunci: Penguatan Pendidikan Karakter, Revolusi Industri 4.0 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan zaman dan teknologi 

menjadi suatu hal yang tidak bisa 

dihindari, termasuk di Indonesia. Peranan 

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

pun menjadi kebutuhan primer dalam 

mendukung keselarasan dan 

perkembangan yang terjadi. Laju 

perkembangan tersebut menandakan 

bahwa negara kita telah memasuki era 

revolusi industri. Hadirnya revolusi 

industri menjadi sejarah perkembangan 

terpenting dalam kehidupan manusia 

selama tiga abad terakhir yang bersifat 

berkelanjutan dalam membangun 

kehidupan dunia modern (Stearns, 2013). 

Era revolusi industri saat ini yang 

berkembang dikenal sebagai Revolusi 

Industri 4.0. Pesatnya perkembangan 

teknologi yang terjadi pada revolusi 

industri ini mempengaruhi banyak bidang, 

termasuk dalam bidang pendidikan. 

Prinsip dasar industri 4.0 adalah 

penggabungan mesin, alur kerja, dan 

sistem, dengan menerapkan jaringan 

cerdas di sepanjang rantai dan proses 

produksi untuk mengendalikan satu sama 

lain secara mandiri (Liffler & Tschiesner, 

2013). Prinsip dasar tersebut dapat berjalan 

optimal jika individu memiliki bekal 

keterampilan tertentu yang dibutuhkan 

pada abad 21. Keterampilan-keterampilan 

pada abad 21 yang dibutuhkan seperti 

pemecahan masalah, berpikir kritis, 

berpikir kreatif,  manajemen, komunikasi, 

kecerdasan emosional, pengambilan 

keputusan, pelayanan publik, negosiasi, 

serta metakognitif. Puncreobutr (2016) 

menuliskan jika tugas untuk 

mengembangkan keterampilan yang 

diperlukan bergantung pada individu itu 

sendiri; kemampuan manajemen 

pembelajaran untuk menggabungkan 

pengetahuanm keterampilan, dan 

kemampuan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Penguatan industri 4.0 pada bidang 

pendidikan memberikan cukup banyak 

peluang agar proses pembelajaran menjadi 

lebih bermakna dan sesuai dengan tuntutan 

perkembangan zaman. Proses 

pembelajaran yang semulanya bersifat 

konvensional dapat bertransformasi 

menjadi kontekstual dengan 

memanfaatkan teknologi digital. Teknologi  

digital yang dimaksud dapat 

memanfaatkan perangkat komputer, 

laptop, maupun telepon pintar. 

Pendidikan pada industri 4.0 

memberikan kemudahan dalam akses 

informasi serta proses pembelajaran 

menjadi inovatif dan dinamis. Peserta 

didik dapat memanfaatkan segala 

informasi dengan cara yang sangat praktis 

berbasis digital. Seperti yang diungkapkan 

oleh Halili (2019) bahwa untuk mengatasi 
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kebutuhan revolusi industri 4.0 dalam 

pendidikan, lembaga pendidikan harus 

terus mengintegrasikan metode inovatif 

untuk meningkatkan proses belajar 

mengajar. Adanya revolusi industri 4.0 

tentunya memengaruhi landasan 

terciptanya inovasi-inovasi dalam bidang 

pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

revolusi industri 4.0 seharusnya bukan 

menjadi hambatan dalam mewujudkan 

pendidikan yang progresif dan berkualitas. 

Mewujudkan pendidikan yang 

progresif dan berkualitas pada industri 4.0 

tidak hanya sebatas hanya memiliki dan 

menerapkan keterampilan-keterampilan 

pada abad 21. Peserta didik harus 

memahami bahwa selain keterampilan-

keterampilan pada abad 21 yang 

dibutuhkan untuk mendukung 

keberlangsungan industri 4.0, mereka juga 

harus menanamkan nilai pendidikan 

karakter dalam dirinya. Pembangunan 

karakter dalam dunia pendidikan menjadi 

sebuah keharusan. Hal ini dikarenakan 

peserta didik dituntut tidak hanya memiliki 

kecerdasan akademik, namun juga 

seharusnya memiliki budi pekerti maupun 

sopan santun baik, yang nantinya akan 

bermanfaat bagi dirinya sendiri dan 

lingkungan masyarakat. Penguatan 

pendidikan karakter sejatinya didapatkan 

anak sejak dalam lingkungan keluarga. 

Keluarga sebagai lembaga non formal 

pendidikan menjadi tempat pertama 

pembinaan karakter seseorang.  

Kemendiknas (2011) 

mendefinisikan pendidikan karakter 

sebagai usaha menanamkan kebiasaan-

kebiasaan yang baik (habituation) 

sehingga peserta didik mampu bersikap 

dan bertindak bersadarkan nilai-nilai yang 

telah menjadi kepribadiannya. Sedangkan 

Philips (2008) mendefinisikan karakter 

sebagai kumpulan tata nilai yang menuju 

pada suatu sistem, yang melandasi 

pemikiran, sikap, dan perilaku yang 

ditampilkan. Namun, permasalahan 

mengenai tata nilai di negeri ini masih 

menjadi fenomena yang cukup disoroti, 

seperti tindak kekerasan, penyalahgunaan 

narkoba, tawuran, ketidakjujuran, dan 

lainnya. Fenomena ini seharusnya dapat 

berkurang bahkan tidak terjadi lagi seiring 

dengan masuk dan berkembangnya 

revolusi industri 4.0. Peserta didik 

semestinya dapat melatih keterampilan 

dalam dirinya agar selaras dengan 

perkembangan teknologi sehingga dapat 

menjadi individu yang siap dan andal 

dalam menyongsong masa depan. 

Berkembangnya revolusi industri 

4.0 tidak hanya sebatas membutuhkan 

kecakapan dan keterampilan dalam 

penguasaan teknologi digital. Namun 

alangkah baiknya jika diiringi dengan 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). 

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 
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tentang Penguatan Pendidikan Karakter 

yang disebutkan dalam Pasal 1 

bahwasanya Penguatan Pendidikan 

Karakter yang selanjutnya disingkat PPK 

adalah Gerakan pendidikan di bawah 

tanggung  jawab satuan pendidikan untuk 

memperkuat karakter peserta didik melalui 

harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, 

dan olah raga dengan pelibatan dan kerja 

sama antara satuan pendidikan, keluarga, 

dan masyarakat sebagai bagian dari 

Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM). 

PPK sebagai sebuah kebijakan 

dalam bidang pendidikan yang bertugas 

untuk memperkuat proses internalisasi 

nilai-nilai Pancasila dalam menciptakan 

generasi yang berkarakter unggul 

(Pratama, 2018). Penerapan PPK 

memberikan manfaat positif dalam rangka 

memperkuat pembentukan karakter peserta 

didik sehingga dapat mempengaruhi proses 

pendidikan yang berdampak pada 

pemerolehan preestasi peserta didik. 

Pada peraturan Presiden Nomor 87 

Tahun 2017 tentang PPK dalam Pasal 3 

dituliskan bahwa PPK dilaksanakan 

dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila 

dalam pendidikan karakter terutama 

meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, 

disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial, dan bertanggungjawab.   

Berdasarkan 18 nilai karakter 

tersebut, kemudian dikristalisasi menjadi 5 

nilai karakter utama, yaitu religius, 

nasionalis, mandiri, gotong royong, dan 

integritas. Adapun penjelasannya menurut 

Kemendikbud (2016) adalah sebagai 

berikut. 

1) Religius: Nilai karakter religius 

mencerminkan keberimanan terhadap 

Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan 

dalam perilaku  melaksanakan ajaran 

agama dan kepercayaan yang dianut, 

menghargai perbedaan agama, 

menjunjung tinggi sikap toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama dan 

kepercayaan lain, hidup rukun dan 

damai dengan pemeluk agama lain; 

2) Nasionalis: Nilai karakter nasionalis 

merupakan cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang 

tinggi terhadap bahasa,  lingkungan 

fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsa, menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara diatas 

kepentingan diri dan kelompoknya; 

3) Mandiri: Nilai karakter mandiri 

merupakan sikap dan perilaku tidak 

bergantung pada orang lain dan 

mempergunakan segala tenaga, pikiran, 

waktu untuk merealisasikan harapan, 

mimpi dan citacita. Subnilai mandiri 
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antara lain etos kerja (kerja keras), 

tangguh tahan banting, daya juang, 

profesional, kreatif, keberanian, dan 

menjadi pembelajar sepanjang hayat; 

4) Gotong Royong: Nilai karakter gotong 

royong mencerminkan tindakan 

menghargai semangat kerja sama dan 

bahu membahu menyelesaikan 

persoalan bersama, menjalin 

komunikasi dan persahabatan, memberi 

bantuan/ pertolongan pada orang-orang 

yang membutuhkan; 

5) Integritas: Nilai karakter integritas 

merupakan nilai yang mendasari 

perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan, memiliki 

komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai 

kemanusiaan dan moral (integritas 

moral). 

Pada tahun 2010 pemerintah telah 

mencanangkan penerapan pendidikan 

karakter bagi semua tingkat pendidikan 

mulai sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi. Penerapan PPK juga berlangsung 

dalam proses perkuliahan di Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP), Universitas Nahdlatul Ulama 

Kalimantan Barat (UNU Kalbar). Bentuk 

penerapan PPK di PGSD dilakukan 

melalui pelaksanaan mata kuliah 

Pendidikan Karakter yang ditempuh 

mahasiswa pada semester 2. 

 Penyelenggaran mata kuliah 

Pendidikan Karakter telah sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku di Program Studi 

PGSD. Pendidikan karakter diharapkan 

mampu membentuk pribadi mahasiswa di 

lingkungan PGSD menjadi lebih baik, 

terutama dalam berlangsungnya era 

industri 4.0. Melalui mata kuliah 

Pendidikan Karakter, mahasiswa PGSD 

dapat memiliki keseimbangan antara 

kecerdasan akademik dan tata nilai 

karakter guna menghadapi tantangan dan 

perkembangan zaman pada era industri 4.0 

ini. Agar menjadi individu yang 

berkualitas dengan cara berkontribusi aktif 

dalam inovasi teknologi dan pendidikan, 

mahasiswa PGSD juga harus menaati dan 

menerapkan aturan nilai yang berlaku di 

masyarakat. Hal ini bertujuan agar 

jalannya industri 4.0 bisa optimal, baik 

dari segi kecerdasan maupun budaya 

karakter yang dimiliki. 

 Implementasi PPK dalam 

mendukung revolusi industri 4.0 pada 

mahasiswa PGSD menjadi hal yang 

menarik untuk diteliti. Peneliti ingin 

mengetahui respon mahasiswa PGSD 

mengenai pemahaman mereka mengenai 

wawasan revolusi industri 4.0 serta 

keterkaitannya dengan pendidikan 

karakter. Hal ini dilakukan karena lahir 

dan berkembangnya budaya karakter turut 
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memengaruhi kondisi pendidikan di era 

industri 4.0. Peserta didik yang terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran 

diharapkan memiliki kepiawaian dalam 

pengelolaan teknologi digital disertai nilai-

nilai karakter yang baik. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelian 

kualitatif dengan metode survei. Penelitian 

kualitatif (qualitative research) adalah 

suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individual maupun kelompok 

yang mengarah pada penyimpulan 

(Sukmadinata, 2005). Sedangkan metode 

survei adalah penelitian yang dilakukan 

pada populasi besar maupun kecil, tetapi 

data yang dipelajari adalah data dari 

sampel yang diambil dari populasi 

tersebut, sehingga ditemukan kejadian-

kejaidan relatif, distribusi, dan hubungan-

hubungan antar variabel, sosiologis, 

maupun psikologis (Sugiyono, 2009). 

Pada penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah mahasiswa Program Studi 

PGSD FKIP UNU Kalbar. Sampel 

penelitian diambil dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Teknik 

purposive sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009). 

Kriteria responden yang dipilih adalah 

mahasiswa pada semester 1 yang telah 

menempuh mata kuliah Pendidikan 

Karakter (2 SKS) pada tahun akademik 

2018/2019 dengan nilai akhir minimal B. 

Adapun jumlah mahasiswa yang menjadi 

sampel sebanyak 20 orang. 

Penelitian ini dilakukan bulan Juli 

2019. Data penelitian dikumpulkan 

melalui teknik angket. Angket merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 

2009). Pada penelitian ini angket diberikan 

untuk mengukur dan mengetahui PPK 

mahasiswa yang terbagi dalam 5 nilai 

karakter, yaitu religius, nasionalis, 

mandiri, gotong royong, dan integritas. 

 Analisis data diperoleh melalui 

angket yang akan dihitung skornya dan 

dilihat persentasenya. Perhitungan angket 

PPK dalam mendukung era industri 4.0 

akan menggunakan skala Likert. Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok tentang kejadian atau gejala 

sosial (Riduwan, 2008). Data yang 

diperoleh berupa skala kualitatif akan 

dikonversi menjadi skala kuantitatif. Skor 

untuk setiap pernyataan yang diberikan 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 1: Skala Likert 

Pernyataan 
Positif Nilai Negatif Nilai 

Selalu (SL) 4 Selalu (SL) 1 
Sering (SR) 3 Sering (SR) 2 
Kadang-
kadang (KK) 

2 Kadang-
kadang (KK) 

3 

Tidak pernah 
(TP) 

1 Tidak pernah 
(TP) 

4 

Sumber: (Mulyatiningsih, 2011) 

Berikutnya skor angket yang telah dihitung 

akan diubah ke dalam bentuk persentase 

(%) dengan menggunakan rumus yang 

mengacu pada Ali (1998) berikut. 

P = 
   x 100% 

Keterangan: 

P : Persentase (jumlah responden 

yang dicari) 

f : Frekuensi jawaban responden 

n : Jumlah responden 

100 % : Bilangan tetap 

 

Setelah data dianalisis kemudian 

diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif 

atau narasi guna menggambarkan hasil 

dari penelitian yang telah dilakukan. 

Interpretasi tersebut menggunakan tabel 

rentang persentase deskriptif seperti 

berikut. 

Tabel 2: Persentase Deskripsi 

Rentang 
Persentase 

Kualitas 

≥ 76 % Baik 

56 % - 75 % Cukup 

≤ 55 % Rendah/kurang 

Sumber: (Arikunto, 2006) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi mengenai tanggapan mahasiswa 

sebagai responden dilakukan dengan 

menggunakan angket. Mahasiswa diminta 

untuk mengisi angket yang memuat 

pernyataan-pernyataan mengenai 

implementasi PPK dalam mendukung 

revolusi industri 4.0. Pernyataan-

pernyataan dalam angket yang diberikan, 

memuat 10 pernyataan yang terbagi atas 5 

pernyataan positif dan 5 pernyataan 

negatif. 

Cara penghitungan skor untuk 

angket yang diberikan yaitu dengan 

menggunakan skala Likert, dengan opsi 

pilihan Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-
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kadang (KK), dan Tidak Pernah (TP). 

Jumlah responden dalam angket ini 

sebanyak 20 mahasiswa pada semester 1 

yang telah menempuh mata kuliah 

Pendidikan Karakter (2 SKS) pada tahun 

akademik 2018/2019. 

 Adapun rekapitulasi penghitungan 

analisis butir tanggapan angket tiap 

pernyataan terkait PPK dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 3. Analisis Butir Tanggapan Angket Mahasiswa Mengenai Pemahaman PPK 
 

Nomor Butir SL SR KK  TP 
% % % % 

1 (+) 45 45 10 0 
2 (-) 0 0 0 100 
3 (+) 15 5 55 25 
4 (-) 0 5 55 40 
5 (+) 20 35 40 5 
6 (-) 0 5 60 35 
7 (+) 60 35 5 0 
8 (-) 0 0 75 25 
9 (+) 0 15 55 30 
10  (-) 5 0 55 40 

Sumber: (Penulis, 2019) 

Selain melakukan penghitungan pada tiap 

pernyataan dalam angket yang telah 

diberikan, tanggapan mahasiswa mengenai 

nilai PPK juga dapat dilihat berdasarkan 5 

nilai PPK. Adapun keseluruhan pernyataan 

tersebut dikelompokkan menjadi 5 

substansi pernyataan berdasarkan nilai-

nilai PPK, yaitu religius, integritas, 

nasionalis, mandiri, gotong royong. 

Adapun skor rata-rata data angket 

tanggapan mahasiswa mengenai 

pemahaman PPK adalah sebagai berikut. 

Tabel 4. Interpretasi Skor Data Angket Tanggapan Mahasiswa Mengenai Pemahaman 
PPK 

 
No. Substansi 

Pernyataan 
Skor Rata-

rata 
Persentase Rata-

rata (%) 
Kategori 

1. Religius 183.75 91.88 Baik 
2. Integritas 136.25 68.13 Cukup 
3. Nasionalis 151.25 75.63 Baik 
4. Mandiri 170 85 Baik 
5. Gotong Royong 128.75 64.38 Cukup 

Rata-rata 154 77 Baik 

Sumber: (Penulis, 2019) 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 

bahwa hasil penelitian pemahaman PPK 

mahasiswa PGSD FKIP UNU Kalbar 

dalam mendukung revolusi industri 4.0 

yaitu sebesar 77 % dengan kategori baik. 

Adapun deskripsi perkategori nilai PPK 

akan dijelaskan sebagai berrikut. 

1. Religius 

Pada karakter religius, persentase rata-

rata yang diperoleh adalah 91.88 % 

dengan kategori baik. Mahasiswa PGSD 

berasal dari latar belakang agama yang 

berbeda, dan tiap agama tentunya 

mengajarkan hal-hal yang baik. Begitu 

pula dalam proses pembelajaran, nilai 

karakter religius menjadi suatu yang 

penting dalam menciptakan karakter 

mahasiswa yang baik. Cakupan nilai 

karakter religius yaitu hubungan 

individu dengan Tuhan, individu 

dengan sesama, dan individu dengan 

alam semesta (lingkungan). Hal ini 

dapat dikaitkan dalam upaya 

mendukung revolusi industri 4.0 

khususnya pada bidang pendidikan. 

Sebagai individu yang berkualitas, 

tentunya dalam menghadapi 

perkembangan zaman yang semakin 

canggih berbantuan teknologi, kita tidak 

boleh meninggalkan kewajiban kita 

dalam beribadah dan selalu mengingat 

Tuhan dalam setiap pekerjaan yang kita 

lakukan. Oleh karena itu, nilai karakter 

religius turut mendukung 

perkembangan revolusi industri 4.0. 

2. Integritas 

Pada karakter integritas, persentase rata-

rata yang diperoleh adalah 68.13 % 

dengan kategori cukup. Nilai karakter 

integritas berkaitan dengan individu 

yang dapat dipercaya (perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan), penuh 

komitmen, dan setia terhadap nilai-nilai 

moral yang berlaku di lingkungan 

masyarakat. Hadirnya revolusi industri 

4.0 tentunya menjadi tantangan baru 

bagi tiap individu dalam menjaga dan 

mempertahankan integritasnya. 

Tergerusnya nilai karakter integritas 

dan moral di zaman serba canggih tidak 

menutup kemungkinan dapat terjadi jika 

tidak ada upaya menyikapinya. Prasetyo 

dan Trisyanti (2018) menuliskan jika 

selain menyiapkan daya saing yang 

unggul, perlu dibangun kesadaran dan 

kedewasaan masyarakat dalam 

menyikapi perlembangan dunia saat ini, 

terutama di zaman post truth, ketika 

informasi yang mengalir deras tanpa 

kejelasan kebenarannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa integritas individu 

sangat dibutuhkan agar kita dapat 

menjadi sosok yang tidak mudah 

terpengaruh pada informasi yang belum 

jelas atau palsu (hoax) sehingga kita 

dapat menjadi individu yang dapat 

dipercaya oleh masyarakat. 
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3. Nasionalis 

Pada karakter nasionalis, persentase 

rata-rata yang diperoleh adalah 75.63 % 

dengan kategori baik. Nilai karakter 

nasionalis tidak boleh luntur bahkan 

hilang dalam revolusi industri 4.0. 

Sebagai warga negara Indonesia, 

tentunya kita harus tetap setia dan 

bangga pada tanah air serta 

berkewajiban menjaga segala apapun 

yang ada di negeri ini. Hadirnya era 

industri 4.0 tentunya tidak boleh 

menggeser kebudayaan dan kecintaan 

kita pada bangsa ini. Seharusnya, 

melalui revolusi industri 4.0 kita dapat 

memperkenalkan budaya bangsa pada 

seluruh penjuru dunia melalui bantuan 

teknologi dan internet tentunya. 

4. Mandiri 

Pada karakter mandiri, persentase rata-

rata yang diperoleh adalah 85 % dengan 

kategori baik. Nilai karakter mandiri 

dalam mendukung revolusi industri 4.0 

bertujuan agar individu memiliki sikap 

profesional serta menjadi pembelajar 

yang tidak pernah lelah dalam 

mempelejari hal-hal baru. Kemudahan 

dalam mengakses informasi menjadi 

peluang untuk menambah banyak 

keterampilan yang diperlukan dalam 

abad 21 ini. Kemandirian juga 

ditunjukkan dalam hal tidak mudah 

bergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang digeluti.  

5. Gotong Royong 

Pada karakter gotong royong, 

persentase rata-rata yang diperoleh 

adalah 64.38 % dengan kategori cukup. 

Gotong royong telah menjadi budaya 

warga negara Indonesia sejak dahulu. 

Nilai karakter gotong royong 

mencerminkan kerja sama yang 

profesional dilandasi dengan rasa 

tolong-menolong, solidaritas, empati, 

anti kekerasan, anti diskriminasi, serta 

mengutamakan musyawarah dalam 

mencapai mufakat. Dalam revolusi 

industri 4.0 tentunya sikap seperti ini 

dibutuhkan agar tidak terjadi 

perselisihan dan intoleransi dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

 

SIMPULAN 

Mahasiswa sebagai generasi muda penerus 

bangsa merupakan agen perubahan yang 

memiliki kontribusi penting dalam 

mewujudkan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang selaras 

dan seimbang. Hadirnya revolusi industri 

4.0 seharusnya dapat menjadi peluang 

dalam menjaga tatanan nilai karakter 

melalui Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK). Judiani (2010) menyatakan bahwa 

pembangunan karakter dan pendidikan 

karakter menjadi suatu keharusan karena 

pendidikan tidak hanya menjadikan peserta 

didik menjadi cerdas, juga mempunyai 

budi pekerti dan sopan santun, sehingga 
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keberadaannya sebagai anggota 

masyarakat menjadi bermakna baik bagi 

dirinya maupun orang lain. 

 Keseimbangan antara kecerdasan 

akademik dan nilai karakter menjadi hal 

yang penting dalam mendukung revolusi 

industri 4.0. Masyarakat tidak hanya 

diberikan kemudahan dalam bekerja dan 

belajar melalui kecanggihan teknologi dan 

kemudahan akses informasi, namun juga 

diharapkan dapat menjaga nilai-nilai 

karakter yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah agar dapat terwujud pula 

karakter bangsa yang diinginkan. Pada 

mahasiswa PGSD FKIP UNU Kalbar, satu 

di antara upaya untuk menjaga nilai-nilai 

karakter tersebut yakni melalui pelaksanan 

mata kuliah Pendidikan Karakter. 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan pula bahwa 

mahasiswa PGSD telah turut berkontribusi 

dalam mendukung revolusi industri 4.0 

melalui pemahaman PPK, selain memiliki 

kecerdasan akademik. Jadi, 

berkembanganya era industri 4.0 

khususnya dalam bidang pendidikan tetap 

harus mengakomodasi dan 

mempertahankan nilai-nilai karakter.  
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Abstract: Researchers conducting this research against the background of research results in 
the field of running are still lacking. In general, students who are assigned to face difficulties 
and weight in doing short-distance running movements of 30 meters. Students also consider 
this short distance running to be less interesting to do. For male students prefer soccer games, 
and for female students prefer to play other games and from the results of special athletic 
learning to run short distances fast and not enthusiastic in running short distances. The role of 
running is very important for students in providing game learning exercises that is, ball 
games to improve students, in short distance running. The purpose of this study was to study 
the improvement in learning outcomes of running short distances 30 meters through ball 
games in fifth grade students of SDN 21 Sungai Raya District Kubu Raya District 2018/2019 
Academic Year. The classroom action research design in this study planned the design of the 
Kemmis & Taggart model, where each cycle in this study consisted of four stages namely, (1) 
planning, (2) action, (3) examination, and (4) reflection. The data of this study were collected 
from several sources, namely: 1. Class V students, to obtain data through ball games to 
improve student learning outcomes in grade V SD Negeri 21 Sungai Raya District Kubu 
Raya District 2018/2019 Academic Year. 2. Teachers as researchers to see the level of 
learning outcomes through ball games in fifth grade students of SDN 21 Sungai Raya District 
Kubu Raya District 2018/2019 Academic Year. An increase in the percentage of mastery 
learning from the first cycle of 26.67% increased in cycle 2 to 86.67%. This is due to the 
results of reflections in cycle I that see the lack of planning of the learning game ball system 
and the class management system that fix it can be corrected in cycle 2. In addition, students 
who lack participation in my cycle can make improvements to the involvement of students in 
cycle 2. 
 
Keywords: Basket Ball Game, Learning outcomes 

 
Abstrak: peneliti melakukan penelitian ini dilatar belakangi bahwa hasil belajar dalam bidang 
lari masih sangatlah kurang. Pada umumnya, siswa-siswi disekolah merasa kesulitan dan 
berat dalam melakukan gerakan lari jarak pendek 30 meter. siswa juga menganggap lari jarak 
pendek ini kurang menarik untuk dilakukan. Bagi  siswa putra lebih memilih permainan 
sepak bola, dan bagi siswa putri lebih memilih untuk melakukan permainan yang lain dan 
dari hasil pembelajaran atletik khususnya untuk lari jaraknenapendek hasil yang peneliti 
amati siswa belum begitu baik dalam mengikuti lari jarak pendek, kesalahan yang mendasar 
siswa kurang begitu cepat dan tidak semangat dalam melakukan lari jarak pendek. Peran lari 
sangat penting untuk keberhasilan siswa dalam memberikan latihan pembelajaran berupa 
permaian yaitu, permainan bola keranjang agar meningkatkan lari siswa, dalam melakukan 
lari jarak pendek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

mailto:khairulmuna123@gmail.com%20m.rian.subekti@gmail.com
mailto:atriwibowo70@yahoo.com
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lari jarak pendek 30 meter melalui permainan bola keranjang pada siswa kelas V SD Negeri 
21 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tahun Pelajaran 2018/2019. Desain 
penelitian tindakan kelas pada penelitian ini mengacu rancangan model Kemmis & Taggart, 
dimana masing-masing siklus pada penelitian ini terdiri dari empat tahapan yaitu, (1) 
perencanaan, (2) tindakan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Data penelitian ini dikumpulkan 
dari beberapa sumber yaitu : 1. Siswa kelas V, untuk mendapatkan data melalui permainan 
bola keranjang untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 21 Kecamatan 
Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tahun Pelajaran 2018/2019. 2. Guru sebagai peneliti 
untuk melihat tingkat keberhasilan hasil belajar melalui permainan bola keranjang pada siswa 
kelas V SD Negeri 21 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tahun Pelajaran 
2018/2019. Terjadi peningkatan persentase ketuntasan belajar dari siklus I sebesar 26.67% 
meningkat pada siklus 2 menjadi 86.67%. Hal ini disebabkan karena hasil refleksi pada siklus 
I yang melihat kekurangan keterbatasan penerapan permainan bola keranjang  dalam 
pembelajaran dan sistem manajemen kelas sehingga kekurangan tersebut dapat diperbaiki 
pada siklus 2. Selain itu, identifikasi peserta didik yang kurang terlibat pada siklus I dapat 
dilakukan perbaikan pelibatan peserta didik pada siklus 2.  
 
Kata Kunci :Permainan Bola Keranjang, Hasil Belajar 
 
PENDAHULUAN 

Pendidikan sebagai suatu proses 

pembinaan manusia yang berlangsung 

seumur hidup, pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan yang diajarkan di 

sekolah memiliki peranan sangat penting, 

yaitu memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk terlibat langsung dalam 

berbagai pengalaman belajar melalui 

aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan 

yang terpilih yang dilakukan secara 

sistematis. Pembekalan pengalaman 

belajar itu diarahkan untuk membina 

pertumbuhan fisik dan pengembangan 

psikis yang lebih baik, sekaligus 

membentuk pola hidup sehat dan bugar 

sepanjang hayat. 

Pendidikan memiliki sasaran 

pedagogis, oleh karena itu pendidikan 

kurang lengkap tanpa adanya pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan, karena 

gerak sebagai aktivitas jasmani adalah 

dasar bagi manusia untuk mengenal dunia 

dan dirinya sendiri yang secara alami 

berkembang searah dengan perkembangan 

zaman. 

Pendidikan yang hanya dikaitkan 

dengan aspek kemampuan kognitif. 

Pandangan ini telah membawa akibat 

terabaikannya aspek-aspek moral, akhlak, 
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budi pekerti, seni, psikomotor, serta life 

skill. Dengan diterbitkannya Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan akan 

memberikan peluang untuk 

menyempurnakan kurikulum yang 

komprehensif dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan nasional. 

Pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan jasmani didalamnya diajarkan 

beberapa macam cabang olahraga yang 

ada dalam kurikulum pendidikan jasmani. 

Salah satu cabang olahraga yang diajarkan 

dalam pendidikan jasmani yaitu atletik. 

Seorang guru pendidikan jasmani dan 

kesehatan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran atletik, harus memperhatikan 

perkembangan anak, karakteristik anak, 

kemampuan anak dan kesukaan anak serta 

tujuan yang harus dicapai. Dalam cabang 

olahraga atletik terdiri dari empat nomor 

yaitu jalan, lari, lompat dan lempar. 

Atletik salah satu  materi pelajaran 

yang ada dalam mata pelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan disekolah 

baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 

Gerakan-gerakan dalam atletik seperti 

jalan, lari, lompat, dan lempar. Istilah 

“atletik” berasal dari bahasa Yunani yaitu 

“athlon” yang berarti berlomba atau 

bertanding. Atletik adalah aktivitas 3 

jasmani atau latihan fisik yang berisikan 

gerakan-gerakan alamiah atau wajar 

seperti jalan, lari, lompat dan lempar. 

Atletik memegang peranan penting dalam 

pengembangan kondisi fisik, dan sering 

menjadi dasar pokok untuk pengembangan 

maupun peningkatan prestasi yang optimal 

bagi cabang olahraga yang lain. 

Perlombaan lari jarak pendek kerap 

disebut sebagai sprint (lari jarak pendek) 

atau dash (lari cepat). Seorang pelari jarak 

pendek biasanya dipanggil dengan sebutan 

sprinter andal. Nomor lari jarak pendek 

yang diperlombakan pada event 

internasional, jika diadakan dilapangan 

terbuka (outdoor) meliputi nomor lari 100 
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meter, 200 meter dan 400 meter adapun 

lari jarak pendek yang dilaksanakan 

dilapangan tertutup (indor) adalah lari 50 

meter, 60 meter, 200 meter, 400 meter. 

Harapan untuk siswa SD kelas V 

SD Negeri 21 Kecamatan Sungai Raya 

Kabupaten Kubu Raya kebanyakan dari  

mereka cenderung masih suka bermain. 

Untuk itu guru harus mampu 

mengembangkan pembelajaran yang 

efektif, disamping harus memahami dan 

memperhatikan karakteristik dan 

kebutuhan siswa. Pada masa usia tersebut 

seluruh aspek perkembangan manusia baik 

itu kognitif, psikomotorik dan afektif 

mengalami perubahan. Perubahan yang 

paling mencolok adalah pertumbuhan dan 

pekembangan fisik dan psikologis. Agar 

standar kompetensi pembelajaran 

pendidikan jasmani dapat terlaksana sesuai 

dengan pedoman, maksud dan juga tujuan 

sebagai mana yang ada dalam kurikulum, 

maka guru pendidikan jasmani harus 

mampu membuat pembelajaran yang 

efektif dan menyenangkan. Untuk itu perlu 

adanya modifikasi pendekatan, variasi 

maupun media dalam pembelajaran, 

Termasuk pembelajaran atletik lari jarak 

pendek 30 meter. 

 Pengamatan awal yang dilakukan 

di SD Negeri 21 Kecamatan Sungai Raya 

Kabupaten Kubu Raya, menunjukkan 

bahwa hasil belajar dalam bidang lari 

masih kurang. Pada umumnya, siswa-siswi 

disekolah merasa kesulitan dan berat 

dalam melakukan gerakan lari jarak 

pendek 30 meter. siswa juga menganggap 

lari jarak pendek ini kurang menarik untuk 

dilakukan. Bagi  siswa putra lebih memilih 

permainan sepak bola, dan bagi siswa putri 

lebih memilih untuk melakukan permainan 

yang lain. Fasilitas dan alat penunjang 

olahraga lari di SD Negeri 21 Sungai Raya 

tidak sesuai dengan tahap pertumbuhan 

dan perkembangan siswa, hal ini tentu 

semakin memperparah keadaan 

pembelajaran lari disekolah tersebut. 

Selain hal itu, tidak sedikit siswa yang 

hanya duduk - duduk saja dan tidak aktif 

mengikuti pembelajaran lari. 
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Siswa kelas V SD Negeri 21 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu 

Rayabelum begitu baik dalam melakukan 

lari jarak pendek 30 meter. siswa kelas V 

SD Negeri 21 Kecamatan Sungai Raya 

Kabupaten Kubu Rayamengikuti 

pembelajaran atletik kususnya untuk lari 

jarak pendek hasil yang peneliti amati 

siswa belum begitu baik dalam mengikuti 

lari jarak pendek, kesalahan yang 

mendasar siswa kurang begitu cepat dan 

tidak semangat dalam melakukan lari jarak 

pendek. Berdasarkan penjelasan 

mengamati siswa kelas V SD Negeri 21 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu 

Rayabelum baik dalam melakukan lari 

jarak pendek. Peran lari sangat penting 

untuk keberhasilan siswa dalam 

memberikan latihan pembelajaran berupa 

permaian yaitu, permainan bola keranjang 

agar meningkatkan lari siswa, dalam 

melakukan lari jarak pendek. 

Berdasarkan penilaian tersebut 

maka peneliti akan berupaya untuk 

meninggatkan hasil belajar lari jarak 

pendek 30 meter mengguakan permainan 

bola keranjang, yang peneliti lihat 

sebelumnya memang belum baik untuk 

mengikuti pembelajaran lari jarak pendek 

30 meter. Permainan bola keranjang, 

menggunakan alat sederhana yaitu; 

Keranjang, cone dan bola kecil jumlah 2 

buah (dalam permainan setiap siswa 

mengambil 1 bola kecil untuk 

dimainkan/dipindahkan). Permainan bola 

keranjang adalah suatu permainan yang 

dilakukan dengan induvidu atau beregu 

dengan cara berlari 

membawa/memindahkan bola yang 

kemudian dimasukan kedalam keranjang, 

dengan permainan bola keranjang ini bisa 

memperoleh hasil belajar untuk siswa 

kelas V SD Negeri 21 Kecamatan Sungai 

Raya Kabupaten Kubu Raya. 

Berdasarkan penjelasan diatas 

maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Melalui Permainan Bola 

Keranjang pada Siswa Kelas V SD Negeri 
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21 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten 

Kubu Raya Tahun Pelajaran 2018/2019” 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah Penelitian Tindakan Kelas, Pada 

bentuk penelitian tindakan kelas yang 

memandang guru sebagai peneliti 

memiliki ciri penting yaitu sangat 

berperannya guru itu sendiri dalam proses 

penelitian tindakan kelas. Dalam bentuk 

ini, tujuan utama penelitian ialah 

meningkatkan praktek pembelajaran 

dikelas dimana guru terlibat secara penuh 

dalam proses perencanaan, aksi (tindakan) 

dan refleksi. 

Desain penelitian tindakan kelas 

pada penelitian ini mengacu rancangan 

model Kemmis & Taggart, dimana 

masing-masing siklus pada penelitian ini 

terdiri dari empat tahapan yaitu, (1) 

perencanaan, (2) tindakan, (3) 

pengamatan, dan (4) refleksi. Keempat 

tahapan tersebut merupakan satu siklus 

atau putaran, artinya sesudah tahap ke-4 

kembali lagi ketahap pertama dan 

seterusnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Penelitian Tindakan Model kemmis dan taggart 
(sumber: Kemmis, S. dan Taggart, R., 1988:32)
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Data penelitian ini dikumpulkan 

dari beberapa sumber yaitu : 1. Siswa 

kelas V, untuk mendapatkan data melalui 

permainan bola keranjang untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 

SD Negeri 21 Kecamatan Sungai Raya 

Kabupaten Kubu Raya Tahun Pelajaran 

2018/2019. 2. Guru untuk melihat tingkat 

keberhasilan hasil belajar melalui 

permainan bola keranjang pada siswa kelas 

V SD Negeri 21 Kecamatan Sungai Raya 

Kabupaten Kubu Raya Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini antara lain, 

Wawancara, Observasi, Studi Dokumen 

dan Tes Lari Jarak Pendek 

 

No Nama 
Waktu 

Nilai 
I II  III  

1             

2           

3           

Tabel 1, Penilaian Lari Jarak Pendek (Sprint) 30 Meter 
(Dr. Albertus Fenanlampir,M.Pd, AIFO dan Dr. Muhammad Muhyi Faruq, 2015) 

 

LAKI-LAKI

NO NORMA PRESTASI 

1 BAIK SEKALI 3.58 – 3.91 

2 BAIK 3.92 – 4.34 

3 SEDANG 4.35 – 4.72 

4 KURANG 4.73 – 5.11 

5 KURANG SEKALI 5.12 – 5.50 
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PEREMPUAN 

NO NORMA PRESTASI (DETIK) 

1 BAIK SEKALI 4.06 – 4.50 

2 BAIK 4.51 – 4.96 

3 SEDANG 4.97 – 5.40 

4 KURANG 5.41 – 5.86 

5 KURANG SEKALI 5.86 – 6.30 

 

Keterangan :  

- Rentang nilai baik sekali= Lebih dari 90 

– 100. 

- Rentang nilai baik = Lebih dari 80 – 90. 

- Rentang nilai sedang= Lebih dari 70 – 

80. 

-  Rentang nilai kurang sekali = Lebih dari 

60 – 70. 

- Siswa siap berdiri dibelakang garis start. 

- Dengan abaa-aba “siap”, siswa siap 

berlari dengan start berdiri. 

- Dengan aba-aba “ya”, siswa berlari 

secepat-cepatnya dengan menepuh jarak 

30 meter sampai melewati garis akhir. 

- Kecepatan lari dihitung dari saat aba-aba 

“ya”. 

- Pencatat waktu dilakukan sampai dengan 

pesepuluh detik (0,1 detik), bila 

memungkinkan dicatat sampai dengan 

perseratus detik (0,1 detik)  

Dari 3 kali percobaan, yang akan 

digunakan adalah waktu terbaik. 

Teknik Analisis Data dalam 

penelitian Tindakan Kelas ini yaitu 

Sumber data didapat dari hasil data 

melalui tes dan Observasi dan deskripsi 

data mengenalkan permainan bola 

keranjang pada siswa kelas V untuk 

mempraktekannya dan Verifikasi data. 

Teknik Keabsahan data didapatkan 

melalui diskusi antara murit guru dan 

peneliti selama berdiskusi bias 
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memberikan ide atau gagasan dan saran 

untuk penelitian ini. 

Kriteria keberhasilan dalam 

penelitian  ini adalah jika hasil belajar 

siswa berada diatas kriteria ketuntasan 

minimal yang telah ditentukan yaitu 

dengan nilai 70. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan klasifikasi akhir, pada 

observasi siklus 1 dan 2 bahwa hasil 

belajar siswa berupa peningkatan hasil 

belajar lari jarak pendek dengan media 

bola pelastik  dijelaskan pada tabel di 

bawah : 

Siklus Skor perolehan peserta 

didik 

Tuntas Tidak Tuntas 

 Min Maks Rata-rata F % F % 

Siklus 1 

Siklus 2 

60 

65 

80 

85 

65.2 

72.03 

8 

26 

26.67 

86.67 

22 

4 

73.33 

13.33 

Tabel 2 Perbandingan Skor tiap Siklus 
(Sumber : data diolah dari hasil penelitian

Dari tabel  di atas menunjukkan 

bahwa rata-rata skor perolehan peserta 

didik dari siklus I ke siklus 2 terjadi 

peningkatan rata-rata sekitar 6,83 

sedangkan ketuntasan belajar peserta didik 

dari siklus I ke siklus 2 peningkatan 

persentasenya sekitar 60%. Hal ini berarti 

indikator kinerja yang ada terpenuhi yaitu 

terjadi peningkatan kemampuan lari jarak 

pendek siswa kelas V SD Negeri 21 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu 

Raya Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan 

menggunakan media bola keranjang. 

Hasil belajar peserta didik selama 

penelitian dapat ditampilkan dalam bentuk 

grafik baik grafik skor rata-rata maupun 

grafik persentase ketuntasan belajar yang 

dapat dilihat pada grafik sebagai berikut: 
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Grafik 1, skor rata-rata siklus 1 dan siklus 2 

 

Grafik 2 Ketuntasan Belajar 

 

Siklus Skor perolehan peserta 

didik 

Tuntas Tidak Tuntas 

 Min Maks Rata-rata F % F % 

Siklus 1 60 80 65.2 8 26.67 22 73.33 

65,2 

72,03 

Siklus 1 Siklus 2 

Rata-rata 

Rata-rata 

8 

22 

26 

4 

Tuntas Tidak Tuntas 

Chart Title 

Siklus 1 Siklus 2 
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Siklus 2 65 85 72.03 26 86.67 4 13.33 

Tabel 3 Keseluruhan Siklus 

Terjadi peningkatan kemampuan 

lari jarak pendek dari siklus I dengan rata-

rata 65.2 meningkat menjadi rata-rata 

72.03 pada siklus 2 disebabkan sistem 

manajemen kelas yang lebih baik serta 

pembelajaran tolak peluru dengan media 

bola keranjang  yang lebih efektif kepada 

seluruh peserta didik sehingga 

memungkinkan peserta didik untuk 

mendapatkan pengalaman langsung 

(operasional konkret) yang memungkinkan 

peserta didik untuk melibatkan emosi dan 

banyak indera sehingga minat belajar 

peserta didik meningkat. 

Terjadi peningkatan persentase 

ketuntasan belajar dari siklus I sebesar 

26.67% meningkat pada siklus 2 menjadi 

86.67%. Hal ini disebabkan karena hasil 

refleksi pada siklus I yang melihat 

kekurangan keterbatasan penerapan 

permainan bola keranjang  dalam 

pembelajaran dan sistem manajemen kelas 

sehingga kekurangan tersebut dapat 

diperbaiki pada siklus 2. Selain itu, 

identifikasi peserta didik yang kurang 

terlibat pada siklus I dapat dilakukan 

perbaikan pelibatan peserta didik pada 

siklus 2. 

Berdasarkan hasil observasi atau 

pengamatan yang dilakukan, selain terjadi 

peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2, 

terjadi pula perubahan sikap peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Perubahan 

tersebut merupakan data kualitatif yang 

diperoleh dari lembar observasi (terlampir) 

yang dicatat pada setiap siklus. 

SIMPULAN  

Pembelajaran melalui permainan 

bola keranjang dapat meningkatkan hasil 

belajar gerak dasar lari jarak pendek pada 

siswa kelas V SD Negeri 21 Kecamatan 

Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh 

pada saat penelitian ada beberapa saran 

yang perlu disampaikan agar dijadikan 
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sebagai dasar bahan pertimbangan demi 

meningkatkan kemampuan gerak dasar lari 

cepat. Adapaun saran-saran yang dapat 

disampaikan antara lain: (1) Sebaiknya 

pempelajaran melaui bermain dapat 

diterapkan secara optimal kepada siswa 

dalam proses pembelajaran. (2) Bagi siswa 

hendaknya pembelajaran melalui 

permainan bola keranjang sebagai media 

pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan kongnitf, afektif, dan 

psikomotor siswa. (3) Pembelajaran 

melalui permainan bola keranjang dapat 

diterapkan oleh guru-guru pendidikan 

jasmani di sekolah dasar lainnya, 

khususnya pembelajaran gerak dasar lari 

cepat. 

DAFTAR PUSTAKA 

Anggani Sudono. 2000. Belajar dan Alat 
Permainan. Jakarta : PT 
Grasindo. 

Dadan Heryana, Giri Verianti 2010. Pusat 
Perbukuan Kementrian 
Pendidikan Nasional. 

Dimyati dan Mudjiono. 2002. Belajar dan 
Pembelajaran. Jakarta: Rineka 
Cipta. 

Surya Adi Saputra. 2007. Penggunaan 
Media Pembelajaran Pendidikan 
Jasmani. Jakarta: PT Grasindo. 

Sutoto, DKK. 1991. Pendidikan 
Permainan Anak dan Aktifitas 
Ritmik. Jakarta: Depdikbut. 

Teguh Sutanto. 2016. Buku Pintar 
Olahraga. Jakarta: Pustaka Baru 
Press. 

Winerndra Adi, Dkk. 2008. Seri Olahraga 
Atletik. Yogyakarta: Pustaka 
Insan Madani. 

Yoyo Bahagia, 2003. Pembelajaran 
Atletik. Dapartemen Pendidikan 
Nasional. 

 



 


