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REDAKSI MENULIS

Redaksi Menulis...

Pendidikan di Indonesia hendaknya diarahkan pada peningkatan 
kualitas kemampuan intelektual, profesional, sikap dan kepribadian, 
serta moral dari individu. Dengan masyarakat memiliki kemampuan 
ini, membuat masyarakat bermartabat di mata dunia. Kalau pada 
abad lalu kemampuan dasar yang harus dimiliki manusia untuk dapat 
mengembangkan diri dan lingkungannya ialah kemampuan membaca, 
menulis, dan berhitung, pada abad 21 ini dilengkapi dengan kemampuan 
menggunakan teknologi. Teknologi ternyata membuat kehidupan 
manusia menjadi lebih nyaman, memberikan berbagai kemudahan,  dan 
dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah yang pelik dan 
sukar. Oleh karena itu semua negara di dunia berupaya mengembangkan 
dan mendayakan teknologi maju untuk menyejahterakan bangsanya. 
Teknologi juga mempercepat globalisasi dalam berbagai bidang dan 
membuat batas antarnegara semakin terbuka dan arus informasi secara 
masif menyebar begitu dahsyat ke seluruh pelosok dunia. Teknologi 
informasi dan komunikasi mempercepat perkembangan dan peralihan 
generasi dari satu generasi ke generasi lain: baby boomer, generasi X, 
generasi Y, dan  generasi Z. 

Cara yang ampuh meninggalkan ketertinggalan ialah melalui 
belajar tanpa batas dan tanpa akhir. Ruang lingkup ilmu pengetahuan 
dan teknologi begitu luas, sedemikian luas sehingga sulit dapat dijelajahi 
dan dikuasai manusia sepanjang hidupnya. Kalau pada abad lalu, media 
cetak dan perpustakaan diandalkan sebagai sumber belajar utama 
dan terutama, pada abad 21 ini, internet menawarkan informasi yang 
melimpah-ruah dalam bidang apa saja dan perpustakaan digital pun 
berkembang pesat. Dengan menggunakan TIK, informasi sudah berada 
pada ujung jari; masalahnya ialah bagaimana cara menggunakan ujung 
jari secara terampil dan bijaksana (how to click). 

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu 
memberikan keberuntungan kepada manusia, tetapi juga menimbulkan 
berbagai masalah. Kalau ilmu pengetahuan berkembang berlipat ganda 
dalam waktu 2 – 3 tahun, produk teknologi tertentu berkembang hampir 
setiap 3 bulan. Kalau tidak belajar dan mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, orang akan semakin lama semakin jauh 
tertinggal dan terasing. Oleh karena itu, belajar harus dilakukan secara 
terus menerus sepanjang hayat dan suatu bangsa dituntut belajar 
sepanjang masa. Apalagi, dalam era globalisasi dewasa ini, persaingan 
antarbangsa adalah persaingan kecepatan belajar. Siapa yang paling 
cepat belajar dan melakukan berbagai terobosan melalui berbagai inovasi 
baru, merekalah yang memenangkan persaingan.

Dalam hubungannya dengan belajar, UNESCO mengidentifikasi 
empat pilar pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Empat 
pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO yaitu learning to know 
(belajar mengetahui), learning to do (belajar melakukan sesuatu), learning 
to be (belajar menjadi seseorang/sesuatu), serta learning to live together 
(belajar hidup bersama). Keempat pilar itu berkaitan dengan kecakapan 
atau keterampilan hidup yang diperlukan manusia dalam menjalankan 
kehidupannya secara bermartabat. Manusia memerlukan pengetahuan 
dalam berbagai bidang dan tanpa batas, memerlukan keterampilan 
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melaksanakan atau berbuat sesuatu secara produktif dan profesional, 
dan setiap manusia memerlukan kepribadian yang menjadi ciri jati 
dirinya. Di samping itu, manusia memerlukan kemampuan untuk dapat 
hidup berdampingan secara damai dengan orang lain dalam berbagai 
keanekaragaman. Untuk menguasai kecakapan/keterampilan hidup 
itu, manusia juga memerlukan keterampilan belajar secara mandiri 
sehingga mengetahui secara tepat apa yang harus dipelajari, bagaimana 
mempelajarinya, di mana dan kapan harus belajar. Lembaga pendidikan 
mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi diharapkan 
dapat membekali peserta didiknya dengan keterampilan belajar secara 
mandiri. 

Agar peserta didik mampu belajar mandiri, diperlukan upaya 
dari guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang memberikan 
pengalaman bermakna bagi siswa. Berdasarkan Undang-undang Sistem 
Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pembelajaran merupakan 
proses interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik dan 
sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Hal ini menyiratkan jika 
pembelajaran sebagai suatu proses yang bersifat kompleks dan suatu 
sistem karena melibatkan berbagai unsur. Unsur-unsur pembelajaran 
seperti tujuan, media, guru, siswa, metode, sampai evaluasi merupakan 
hal-hal yang harus ada dalam suatu proses pembelajaran. Penelitian yang 
dilakukan oleh Gusti Yarmi tentang Pembelajaran Menulis di Sekolah 
Dasar menunjukkan keterlibatan metode pembelajaran Whole Language 
dalam rangka melatih siswa agar terampil dan gemar menulis. Dengan 
adanya metode pembelajaran, proses pembelajaran menjadi berpusat 
pada siswa dan tidak hanya menekankan pada teori dan hapalan tetapi 
juga praktik. 

Pendidikan juga dikatakan sebagai kunci keadilan gender dalam 
masyarakat karena mentransfer norma-norma yang ada di masyarakat. 
Oleh karena itu, penting untuk mengupayakan terwujudnya keadilan 
gender di dalam lembaga pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh 
Arita Marini berjudul Pengarusutamaan Gender dalam Kegiatan Belajar 
dan Pembelajaran pada Sekolah Dasar di DKI Jakarta menunjukkan 
30 Sekolah Dasar yang diteliti telah mengupayakan terwujudnya 
keadilan gender di dalam lembaga pendidikan. Hal ini dapat dilihat 
ketika pemilihan ketua kelompok di dalam pembelajaran; pemberian 
kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat,  pengajuan 
pertanyaan antara murid laki-laki dan perempuan, pendistribusian 
perhatian yang merata di dalam pembelajaran, pemberian layanan 
remedial dan pengayaan, maju ke depan kelas yang menunjukkan 
bakat, menjawab pertanyaan, dan peran yang dilakukan; bahasa yang 
digunakan dalam menyampaikan pesan pembelajaran; pendekatan 
pembelajaran yang mendorong potensi; penghargaan yang diberikan; 
jenis kegiatan olahraga; pemberian kesempatan untuk menjadi ketua 
kelompok diskusi; penilaian hasil belajar; serta partisipasi di dalam 
kegiatan pembelajaran.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Ponidin, Aridhotul 
Haqiyah dan Dani Nur Riyadi yang berjudul Pengaruh Gaya Mengajar 
dan Motivasi Belajar terhadap Keterampilan Servis Atas Bola Voli. 
Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh yang lebih efektif antara 
penerapan gaya mengajar inklusi dan komando terhadap keterampilan 
servis atas bola voli. Hasil penelitian menunjukkan bagi siswa yang 
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memiliki motivasi belajar tinggi maka keterampilan servis atas bola voli 
lebih tinggi jika diajarkan dengan gaya mengajar inklusi sedangkan bagi 
siswa yang motivasi belajarnya rendah, keterampilan servis atas bola 
voli lebih tinggi jika diajarkan dengan gaya mengajar komando. 

Selain motivasi yang mendukung keberhasilan proses 
pembelajaran seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada juga faktor 
psikologis yang perlu bagi diri peserta didik. Penelitian yang berjudul  
Model Konseling Kelompok Cognitive Behavior untuk Meningkatkan Self 
Esteem Siswa SMK yang diteliti oleh Bakhrudin All Habsy menjelaskan 
bahwa siswa perlu untuk ditingkatkan harga dirinya melalui Konseling 
Kelompok Cognitive Behavior. Hasil penelitian menunjukkan jika terbukti 
efektif model yang dipakai untuk meningkatkan harga diri peserta didik. 

Selain faktor psikologis, minat baca dan gaya belajar juga berperan 
dalam proses pembelajaran. Minat baca dan gaya belajar dapat dijadikan 
modal dasar bagi mahasiswa terutama jurusan Kependidikan untuk 
menjadi guru profesional karena salah satu fungsi dari pendidik yaitu 
mentransformasi pengetahuan baru ke peserta didik dan juga pendidik. 
Namun, hasil penelitian membuktikan intensitas waktu yang diperlukan 
mahasiswa dalam membaca buku relatif rendah yaitu kurang dari 1 jam 
tiap harinya bahkan ada yang tidak pernah meluangkan waktu untuk 
membaca. Oleh karena itu, pendidik hendaknya dapat mempengaruhi 
peningkatan minat baca peserta didik dengan menstimulus berbagai 
kegiatan yang melibatkan aktivitas membaca. Selain itu, dengan 
diketahuinya gaya belajar peserta didik memudahkan pendidik untuk 
mendesain pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Lussy Dwiutami Wahyuni berjudul 
Minat Baca dan Gaya Belajar Mahasiswa LPTK sebagai Calon Guru 
Profesional di Era Digital menunjukkan lebih dari separuh responden 
memiliki gaya belajar visual (68%) dan hampir seluruh responden 
memiliki minat baca pada kategori sedang (70.3%) sehingga perlu usaha 
lebih tinggi untuk membangun kebiasaan membaca secara masif dan 
menghadirkan media pembelajaran yang dapat mengakomodir berbagai 
gaya belajar yang selaras dengan kegiatan membaca.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) merupakan 
penghasil tenaga pendidik untuk menuju pendidikan tinggi kelas 
dunia. Namun, hambatan yang masih ditemui yaitu dari segi 
peningkatan kualitas dosen, keterbatasan anggaran, status akreditasi 
masih B/C, jumlah mahasiswa dan dosen yang rasionya masih belum 
mencukupi; keterbatasan wadah jurnal di perguruan tinggi sendiri; 
serta keterbatasannya dalam mempublikasikan karya ilmiah. Penelitian 
yang dilakukan oleh Iskandar Agung berjudul Dinamika LPTK menuju 
Perguruan Tinggi Kelas Dunia menunjukkan masih banyaknya usaha 
yang perlu dilakukan oleh universitas untuk menuju kelas dunia. 
Pemerintah perlu secara kontinu memberikan bantuan dana untuk 
mendukung program LPTK guna menuju kelas dunia.

Di era serba teknologi ini sebagai persiapan menuju kelas 
dunia, mahasiswa perlu melibatkan teknologi di dalam proses belajar 
dan pembelajarannya. Perangkat teknologi yang dimiliki mahasiswa 
paling banyak yaitu handphone. Namun, penggunaan handphone kurang 
dimanfaatkan untuk pembelajaran termasuk dosen. Penelitian yang 
dilakukan oleh Ika Lestari dan Gusti Yarmi berjudul Pemanfaatan 
Handphone di Kalangan Mahasiswa  menunjukkan jika mahasiswa lebih 
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menggunakan handphone untuk keperluan media sosial dibandingkan 
kegiatan belajar dan pembelajaran. Program aplikasi yang paling banyak 
dibuka seperti Instagram, line, facebook, dan media sosial lainnya. 

Adapula penelitian lainnya dilakukan oleh Fitri Lestari Issom 
& Raisata Makbulah berjudul Pengaruh Stres Situasi Kerja terhadap 
Psychological Well-Being Pada Guru Honorer Madrasah Ibtidaiyah di 
Kota Tangerang menunjukkan terdapat pengaruh antara stres situasi 
kerja terhadap psychological well-being pada guru honorer. 

Hasil-hasil penelitian dari isi Perspektif edisi ini diharapkan 
redaksi dapat mendorong berkembangnya berbagai penelitian di bidang 
pembelajaran baik level sekolah dasar, SMP, SMA, maupun perguruan 
tinggi pada khususnya dan pendidikan pada umumnya.

Redaksi Menulis...
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PEMBELAJARAN MENULIS DI SEKOLAH DASAR

Gusti Yarmi
e-mail: gustiyarmi@ymail.com 

PGSD Universitas Negeri Jakarta
Jalan Setiabudi 1 No. 1 Jakarta Selatan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman guru mengenai penerapan  pembelajaran 
menulis di Sekolah Dasar Islam Jerapah Kecil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 
menggunakan metode etnografi model Spradley.  Penelitian ini  dilaksanakan pada bulan Maret-Juli 2013. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran menulis di Sekolah Dasar Islam Jerapah Kecil 
memiliki keunikan dalam tujuan pembelajaran menulis. Siswa diharapkan memiliki keterampilan menulis 
melalui praktik menulis secara kontekstual dan senang serta gemar menulis. Melalui kegiatan menulis, 
guru menanamkan sikap positif pada diri siswa. Pembelajaran menggunakan pendekatan komunikatif 
dan whole language serta sangat menekankan pembelajaran berpusat pada siswa. Keterampilan menulis 
siswa dilatih melalui berbagai kegiatan di dalam dan di luar sekolah. Guru menilai kemampuan siswa 
tidak hanya berorientasi pada hasil tetapi juga proses mencakup aspek kognitif dan sikap atau penanaman 
karakter. Memanfaatkan sumber belajar yang bervariasi, salah satunya museum, dapat mengembangkan 
sikap positif pada siswa melalui kegiatan menulis.

Kata Kunci: menulis, kemampuan menulis, tujuan menulis, pendekatan komunikatif, pendekatan the 
whole language.

LEARNING  WRITING IN PRIMARY SCHOOL
Abstract: The aims of this study is to find out the teacher’s understanding of the application of learning to writing 
in Islamic Primary School Jerapah Kecil, East Jakarta. Using ethnographic methods (Spradley model), this quali-
tative study was conducted in March-July 2013. The results of this study indicate that the teaching of writing in 
Islamic Primary School Jerapah Kecil has a unique in the learning objective. The students are expected  to have 
writing skills through contextual writing practice and to enjoy writing. Through various writing activities the 
teacher builds positive attitude on the students. Beside the communicative and the whole language approaches, the 
teaching also implements student-centered approach. The students’ writing skills are developed through several 
kinds of writing activities at school and out of school. The students’ writing performance is asseesed not only based 
on their product but also writing process. Then assessment covers cognitive and affective aspects.  Using a variety 
of learning resources in writing, such as museum, can develop the students’ positive attitudes.

Keywords : writing objectives, writing skills, writing activities, communicative approach, whole language approach.

PENDAHULUAN
Di era globalisasi ini, tulis-menulis merupakan 

salah satu media yang sangat potensial untuk 
mentransformasikan ide dan pikiran dalam cakupan 
yang sangat luas. Hal ini dinyatakan oleh Saddhono 
dan Slamet (2014: 201), melalui jasa internet misalnya 
informasi apapun bisa diakses setiap orang di 
belahan dunia manapun. Melalui media massa cetak, 
opini siapa saja dengan mudah bisa mempengaruhi 
pembaca yang jauh dari jangkauan kemajuan 
teknologi informasi sekali pun. Agar informasi yang 
disampaikan dapat dipahami pembaca dengan tepat, 
diperlukan kemampuan menulis yang memadai. 
Pendapat ini diperkuat lagi oleh Leonhardt (2001: 27) 

yang menyatakan bahwa saat ini keberhasilan pada 
hampir semua bidang pekerjaan ditentukan salah 
satunya oleh kemampuan menulis. 

Mengingat peran strategi kegiatan menulis 
seperti dinyatakan di atas, pihak sekolah harus 
mengakomodasi dalam proses pembelajaran yang 
dapat meningkatkan keterampilan menulis. Agar 
kompetensi menulis tercapai, pembelajaran menulis 
sebaiknya dirancang dengan baik dan menggunakan 
pendekatan yang tepat. Pembelajaran bahasa 
diharapkan tidak hanya sekedar menghafal kaidah-
kaidah bahasa, tetapi membekali siswa dengan 
kemampuan berkomunikasi yang bermakna dan 
kontekstual. Untuk itu, kegiatan berbahasa yang 
dilatihkan kepada siswa, utamanya siswa  SD adalah 

Penelitian
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kegiatan berbahasa yang real atau nyata dan bukan 
artifisial. Pembelajaran yang dilaksanakan harus 
melibatkan siswa secara aktif. Pembelajaran menulis 
idealnya tidak diajarkan dengan hanya menekankan 
pada teori dan hafalan tetapi harus bersifat praktik 
secara kontekstual. 

Ditemukan fenomena di Sekolah Dasar Islam 
Jerapah Kecil, sekolah yang diistilahkan oleh kepala 
sekolah dan guru-gurunya dengan “Laskar Pelangi 
Jilid 2” ini sangat fokus untuk mengembangkan 
berbagai potensi yang ada dalam diri siswanya 
termasuk menulis melalui berbagai kegiatan yang 
melibatkan siswa secara aktif. Selain itu, sekolah 
ini juga sangat menekankan pada penanaman sikap 
siswanya. Pengembangan kemampuan menulis yang 
dilakukan secara kontekstual tidak hanya melalui 
proses pembelajaran tetapi juga melalui kegiatan pagi 
dan berbagai kegiatan sekolah lainnya yang selalu 
dipadukan dengan kegiatan menulis. 

Untuk mengembangkan keterampilan menulis 
dan menjadikan menulis sebagai sebuah kegemaran 
diperlukan kondisi yang mendukung. Kondisi belajar 
seperti yang dikemukakan Cambourne (1995: 184) 
merupakan pengembangan penelitian linguistik, 
yaitu studi pemerolehan bahasa. Bila guru dapat 
memahami dan mengaplikasikan teori itu, siswa akan 
memiliki perubahan dalam keterampilan dan strategi 
pengembangan keaksaraan.

Cambourne (1995:184-187) menjelaskan bahwa 
istilah kondisi  adalah keadaan tertentu (melakukan, 
berperilaku, menciptakan), yang merupakan 
kesatuan utuh dan bersinergi, yang memengaruhi 
dan dipengaruhi antara yang satu dan yang lain. 
Kondisi-kondisi tersebut adalah (1) penenggelaman 
(immersion); (2) pemodelan (demonstration); (3) 
keterlibatan (engagement); (4) harapan (expectation); 
(5) tanggung jawab (responsibility); (6) penggunaan/
pengkaryaan (employment); (7) penghampiran 
(approximation); dan (8) tanggapan (response). 
Kedelapan kondisi tersebut diuraikan sebagai 
berikut.

Penenggelaman mengacu pada keadaan yang 
dipenuhi, diselimuti, dibanjiri, didalami, atau terus-
menerus di dalam objek yang dipelajari. Pemodelan 
mengacu pada kemampuan untuk mengamati 
tindakan, sehingga semua pembelajaran dimulai 
dengan demonstrasi dari beberapa tindakan. Selain 
dari penenggelaman dan pemodelan kondisi yang 
diperlukan untuk terjadinya pembelajaran adalah  
melibatkan potensi siswa melalui demonstrasi 
dan berada di tempat penenggelaman. Harapan 
merupakan pesan esensial yang signifikan ketika 

berkomunikasi dengan siswa. Para siswa didorong 
untuk dapat membuat keputusan (bertanggung 
jawab) dan diberi akses untuk menampilkan 
kemampuan beraksara, sehingga penghampiran 
perlu dilakukan, yang berarti guru harus memberikan 
akses secara luas. Penggunaan mengacu pada peluang 
untuk mengaplikasikan dan melakukan praktik dari 
yang telah dipelajari. Tanggapan merupakan umpan 
balik atau informasi yang diterima pemelajar, dan 
biasanya diberikan orang lain yang berpengaruh 
dalam kehidupan pemelajar.

Cere (1995 : 4) menyatakan menulis merupakan 
salah bentuk komunikasi. Selanjutnya dikatakan 
bahwa di dalam komunikasi terdapat empat unsur, 
yaitu (1) menulis merupakan bentuk ekspresi 
diri; (2) menulis merupakan sesuatu yang umum 
disampaikan ke pembaca; (3) menulis merupakan 
aturan dan tingkah laku; dan (4) menulis merupakan 
sebuah cara belajar. Sebagai bentuk dari ekspresi 
diri, menulis bertujuan untuk mengkomunikasikan, 
menyampaikan sebuah ide melewati batas waktu 
dan ruang. Artinya, menulis dapat dilakukan kapan 
saja, dan di mana saja sesuai dengan keadaan yang 
terdapat dalam diri penulis. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Joko pada 
tahun 2014 tentang pengembangan budaya keaksaraan 
di SMAN 78 Jakarta yang telah memberikan peta baru 
tentang keaksaraan pada jenjang pendidikan formal 
(Joko Arwanto, 2014: 200-201).

Hal ini dimaksudkan pemilihan aktivitas 
pendidikan di sekolah dasar dalam penelitian 
ini merupakan latar yang menarik karena akan 
membedakan dengan penelitian yang dilakukan 
sebelumnya. Penelitian pembelajaran menulis di SD 
Islam Jerapah Kecil Jakarta Timur dapat memberikan 
peta baru tentang keaksaraan dalam hal ini lebih 
spesifik pada pengembangan kemampuan menulis  
di jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar.

Berdasarkan latar belakang dan uraian 
teoretik tersebut, kajian etnografi sangat tepat 
dilakukan untuk menjelaskan pengembangan 
kemampuan atau budaya menulis. Spradley (1997: 3) 
menjelaskan bahwa etnografi merupakan pekerjaan 
mendeskripsikan suatu kebudayaan, sedangkan 
Emzir (2010: 152-153) mengatakan bahwa istilah 
etnografi mengacu pada penelitian sosial yang 
memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut, 
perilaku manusia dikaji dalam konteks sehari-
hari, data dikumpulkan dari suatu rentangan 
sumber, pendekatan untuk pengumpulan data tidak 
terstruktur, fokus penelitian biasanya merupakan 
suatu latar tunggal atau kelompok dari skala yang 
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relatif kecil, dan analisis data melibatkan interpretasi 
arti dan fungsi tindakan manusia.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk 
memperoleh pemahaman yang mendalam tentang 
pembelajaran menulis di SD Islam Jerapah Kecil 
Jakarta Timur. Tujuan tersebut dirinci sebagai berikut 
(1) tujuan pembelajaran menulis dan (2) kegiatan 
dalam pembelajaran menulis. 

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar 

Islam Jerapah Kecil Jakarta Timur. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan Maret  2012 sampai dengan 
Juli 2013. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan kualitatif dalam bentuk etnografi. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. 
Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik 
analisis kualitatif model Spradley, meliputi analisis 
domain, analisis taksonomi, analisis komponen, dan 
tema ( Spradley,  1980 : 115).

 Prosedur pengumpulan data dilakukan 
melalui pengamatan berperan serta, wawancara, 
dokumen dan rekaman. Dalam pengamatan berperan 
serta, peneliti mengandalkan diri sendiri sebagai 
alat pengumpul data dan terlibat secara penuh. 
Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data 
yang lebih dalam, setelah pengamatan berperan serta 
berlangsung. Peneliti juga mengumpulkan data, di 
samping dari sumber tertulis, seperti dokumen-
dokumen, juga dari sumber tak tertulis, seperti foto 
atau video. Lebih lanjut, peneliti membuat catatan 
lapangan dan rekaman dengan tape recorder atau 
media lain sebagai perekam.

Prosedur analisis data dilakukan melalui 
empat tahap analisis, yaitu domain, taksonomi, 
komponensial, dan tema budaya. Analisis domain 
dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan 
menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. 
Analisis taksonomi dilakukan untuk menjabarkan 
domain yang dipilih menjadi lebih rinci sehingga 
struktur internal diketahui. Analisis komponensial 
dilakukan untuk mencari ciri spesifik pada setiap 
struktur internal dengan mengkontraskan antar-
elemen. Analisis tema budaya dilakukan untuk 
mencari hubungan di antara domain dan hubungan 
keseluruhan, yang selanjutnya dinyatakan ke dalam 
tema-tema yang sesuai dengan fokus dan subfokus 
penelitian.

Pengujian keabsahan data dilakukan dengan 
kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan 

kepastian. Kredibilitas data yang digunakan 
berupa perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 
pengamatan, dan triangulasi. Keteralihan data 
dilakukan dengan deskripsi rinci, sehingga hasil 
penelitian dapat ditransfer selama kondisi sama 
persis. Kebergantungan dan kepastian data dilakukan 
dengan teknik auditing, yaitu melakukan konsultasi 
secara intensif dengan ahli untuk melihat kriteria 
kepastian dan kebergantungan data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Pembelajaran Menulis
Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran 

menulis di SD Islam Jerapah Kecil ada tiga sasaran yang 
ingin dicapai. Pertama, siswa memiliki keterampilan 
menulis. Kedua, siswa gemar atau senang  menulis. 
Ketiga, mengembangkan sikap positif siswa melalui 
menulis. Adapun terkait dengan kompetensi yang 
dikembangkan agar siswa memiliki keterampilan 
menulis mengacu pada SK dan KD yang ada dalam 
kurikulum 2006. Secara umum, tujuan pembelajaran 
menulis di kelas IV dan V SD ini terdiri atas dua 
aspek yaitu siswa mampu menulis berbagai bentuk 
karangan dan menguasai kaidah-kaidah penulisan. 

Tujuan pembelajaran menulis ini dicapai 
melalui aktivitas atau kegiatan yang dilakukan 
oleh siswa selama proses pembelajaran. Berikut ini 
adalah tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dengan 
fokus menulis yang dikembangkan di kelas IV dan 
V SD. Tujuannya adalah dengan diberikan contoh, 
siswa mampu menulis cerita tentang pengalaman yang 
berkesan dengan menggunakan ejaan dan tanda baca 
yang benar. Pencapaian tujuan keterampilan menulis 
ini dicapai melalui kegiatan menulis sebagai sebuah 
proses. Hal ini dapat digambar pada beberapa data 
berikut. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan siswa 
menyimak guru bercerita tentang pengalaman guru 
yang berkesan di saat liburan. Berdasarkan contoh 
dari guru tersebut, siswa diminta untuk mengingat 
pengalaman di saat liburan. Siswa diminta duduk 
berkelompok kemudian setiap siswa menuliskan 
topik tentang pengalaman yang berkesan di saat 
liburan dan mengemukakan dalam kelompoknya. 
Setelah itu, siswa secara individual diminta memilih 
satu topik dan menuliskannya dalam bentuk cerita 
secara tertulis. Siswa setelah itu diminta duduk 
berkeliling membentuk lingkaran. Kemudian, siswa 
secara bergiliran diminta untuk membacakan cerita 
yang sudah ditulis. Siswa yang lain menyimak dan 
setelah selesai temannya membacakan cerita, siswa 
diminta bertanya tentang cerita temannya tersebut.
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Dari proses pembelajaran yang dilakukan 
di SD Islam Jerapah Kecil dapat diketahui bahwa 
tujuan pembelajaran menulis termasuk menulis puisi 
akan mudah dilakukan oleh siswa apabila diminta 
menuliskan hal-hal yang betul-betul dialaminya. 
Artinya siswa tidak diminta mengungkapkan sesuatu 
yang artifisial. Karena kalau artifisial, siswa akan 
mengalami kesulitan dan mengungkapkan ide, 
gagasan, dan perasaannya. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Goodman (2014: 41) yang menyatakan 
bahwa bahasa yang mudah dipelajari apabila 
pembelajaran bahasa tersebut nyata, alamiah, masuk 
akal, menarik, relevan dengan kehidupan anak, milik 
anak, merupakan bagian peristiwa nyata, memiliki 
fungsi sosial, memberi makna, penggunaannya sesuai 
dengan pilihan anak, dapat dikuasai anak, serta anak 
memiliki kemampuan menggunakannya. 

Sebaliknya bahasa akan sulit dipelajari apabila 
artifisial artinya tidak sesuai dengan penggunaan 
sesungguhnya, terpotong-potong artinya tidak 
holistik, tidak masuk akal, membosankan, tidak 
relevan, milik orang lain, berada di luar konteks, 
tidak memiliki fungsi sosial, tidak memberi makna, 
penggunaan dipaksakan, tidak dapat dikuasai, serta 
anak tidak memiliki kemampuan menggunakannya. 

Tujuan pembelajaran menulis di SD Islam 
Jerapah Kecil berikutnya adalah siswa dilatih untuk 
mengembangkan berbagai hal berkaitan dengan sikap 
atau juga proses mental siswa seperti kemampuan 
berpikir kritis, percaya diri, dan bekerja sama. 
Kemampuan berpikir kritis misalnya dikembangkan 
dengan melatih siswa untuk mengajukan pertanyaan 
kepada guru atau juga kepada narasumber lainnya.  
Penanaman sikap positif ini dikembangkan melalui 
kegiatan menulis jurnal yang dilakukan sebagai 
kegiatan pagi. Setiap pagi sebelum pembelajaran 
dimulai, siswa mengikuti kegiatan menulis jurnal. 
Melalui kegiatan menulis jurnal, siswa membuat 
bermacam-macam bentuk tulisan yang bersifat 
ekspresif seperti menulis petunjuk dan kesan 
terhadap sesuatu. Melalui kegiatan menulis jurnal, 
siswa dapat mengembangkan berbagai potensi 
selain menulis. Hal ini sejalan dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh Routman (1991:199-200) bahwa 
menulis jurnal dapat melatih siswa terampil menulis, 
membaca, berani mengambil dan menghadapi 
resiko, mevalidasi pengalaman dan perasaan 
pribadi, mengembangkan kemampuan berpikir, 
serta memberi kesempatan merefleksi diri. Hal ini 
juga sejalan dengan tuntutan kurikulum terbaru 
yang digunakan di Indonesia, yaitu kurikulum 2013. 
Siswa dilatih untuk mengamati, menanya, bernalar, 

mengujicobakan, dan mengkomunikasikan. Selain 
itu, melalui pembelajaran bahasa Indonesia dengan 
fokus menulis, siswa juga dilatih kepercayaan dirinya, 
misalnya ketika siswa dilatih untuk membacakan 
hasil karyanya di hadapan teman-temannya. 
Kegiatan  Pembelajaran Menulis

Kegiatan menulis yang dilakukan siswa dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia adalah kegiatan 
menulis yang sesungguhnya sesuai dengan konteks 
dan berguna dalam kehidupan. Berdasarkan hasil 
pengamatan diketahui kegiatan menulis di SD Islam 
Jerapah Kecil dilakukan dalam tiga proses. Pertama, 
pada kegiatan pagi. Pada kegiatan pagi, siswa 
dilatih menulis melalui menulis jurnal harian. Kedua, 
melalui pengembangan berbagai tema. Siswa dilatih 
untuk mengungkapkan ide, gagasan, pendapat, dan 
perasaan secara tertulis. Adapun kegiatan-kegiatan 
yang dilatihkan, misalnya siswa dilatih atau diminta 
menuliskan pengalaman yang berkesan, menulis 
laporan, menulis puisi, menuliskan perbuatan baik 
yang pernah dilakukan siswa kepada orang lain, 
menulis laporan hasil wawancara, menulis kartu 
ucapan, menulis kartu undangan, mengungkapkan 
perasaan, megungkapkan sikap baik yang dimiliki 
siswa, menulis petunjuk, menulis cerita, serta 
menuliskan hal yang menyenangkan di sekolah. 

Menulis jurnal ini sangat bermanfaat untuk 
mengembangkan berbagai potensi siswa. Selain 
mengembangkan kemampuan menulis juga dapat 
mengembangkan sikap positif. Adanya kegiatan 
menulis jurnal ini sejalan dengan penciptaan kondisi 
yang mendukung pengembangan kemampuan 
berbahasa seperti dikemukakan oleh Cambourne 
(1995: 184-187) adalah  (1) penenggelaman (immersion);  
(2) pemodelan (demonstration); (3) keterlibatan 
(engagement); (4) harapan (expectation); (5) tanggung 
jawab (responsibility); (6) penggunaan/pengkaryaan 
(employment); (7) penghampiran (approximation); dan 
(8) tanggapan (response).  

Selain itu, dengan berbagai bentuk tulisan 
dalam kegiatan menulis jurnal yang dihasilkan siswa 
secara teori dapat dikatakan ada beberapa jurnal. 
Menurut Cox (1999 : 343) ada beberapa jenis jurnal, 
yaitu jurnal personal, jurnal komunitas, jurnal ide, 
jurnal, literacy, dan jurnal dialog. Hal ini juga sesuai 
dengan pendapat Pappas (1990:289) yang menyatakan 
ada beberapa jenis jurnal yaitu jurnal pribadi, jurnal 
catatan pembelajaran, dan jurnal dialog. 

Selanjutnya, kegiatan menulis yang pokok 
dan dominan dilakukan pada saat pembelajaran 
inti. Kegiatan menulis yang dikembangkan dalam 
pembelajaran inti mengacu pada kompetensi dasar 
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yang sudah tercantum dalam kurikulum. Kegiatan 
yang dilakukan, misalnya menulis cerita yang 
berkesan, menulis cerita hasil pengamatan, menulis 
cerita hasil wawancara, menulis puisi, menulis 
surat.  Kegiatan inti pelaksanaan kegiatan menulis 
lebih berorientasi pada praktik menulis, bukan pada 
teori menulis. Siswa diberi pengalaman menulis 
yang sebenarnya secara kontekstual. Apa yang akan 
dituliskan oleh siswa sesuai dengan apa yang dialami 
dan diketahui siswa. Intinya pembelajaran menulis 
lebih menekankan pada proses menulis bukan pada 
produk menulis. Siswa yang melakukan kesalahan 
dalam menulis dianggap guru sebagai sesuatu yang 
wajar. 

Pembelajaran menulis sebagai proses, siswa 
melakukan kesalahan dalam menulis adalah hal yang 
manusiawi dan wajar. Guru harus memperhatikan 
jenis-jenis kesalahan yang dibuat murid dan tidak 
selalu melihatnya sebagai sesuatu yang negatif. Hal 
yang terpenting adalah pengakuan bahwa siswa 
menjadi dewasa dan mencoba hal baru, bentuk yang 
lebih canggih, untuk sementara membuat kesalahan 
lebih banyak saat mengembangkan wawasan. Selain 
kegiatan pagi dan inti pembelajaran, kegiatan menulis 
juga dilakukan pada setiap aktivitas atau program 
yang dikembangkan di sekolah. Hampir semua 
kegiatan yang dilaksanakan sekolah memasukkan 
aktivitas menulis di dalamnya. 

Keterampilan berbahasa secara produktif yang 
dipergunakan secara tidak langsung (tidak secara 
tatap muka dengan orang lain) maka dalam proses 
pembelajaran dituntut pula kesempatan bagi siswa 
untuk berlatih menulis. Dalam kegiatan itu, siswa 
harus terampil memanfaatkan unsur grafologi, 
struktur bahasa atau kosakata. Keterampilan dalam 
memanfaatkan unsur-unsur tersebut tidak akan 
datang secara otomatis, melainkan harus melalui 
latihan dan praktik secara teratur. Beberapa kegiatan 
yang dapat dirancang dan digunakan dalam 
pembelajaran menulis di kelas yaitu (1) bermain-main 
dengan bahasa dan tulisan; (2) kuis; (3)  memberi atau 
mengganti akhir cerita; (4) menulis meniru model; (5) 
strategi menulis buku harian; (6) menyelenggarakan 
majalah dinding (Mading); (7) menulis abjad; (8) 
menulis kegiatan; (9) menulis diary/ buku harian; 
(10) menulis mainan kesenangan;  (11) menulis 
gambar kesayangan; (12) menulis bentuk gambar; (13) 
menulis cerita berbantuk akordion; (14) menulis cara 
memainkan sesuatu; 15) menulis poster/reklame; 
serta  16) menulis benda-benda pos.

Dari uraian di atas dipahami bahwa kegiatan 
menulis yang dilakukan di SD Islam Jerapah Kecil 

bermakna bagi siswa karena kegiatan menulis 
dilakukan dalam konteks yang sesungguhnya. 
Kegiatan menulis tidak hanya dilakukan pada 
pembelajaran inti, namun juga dilakukan pada 
kegiatan pagi maupun pada setiap kegiatan 
yang diselenggarakan sekolah. Namun untuk 
menyempurnakan kegiatan menulis tersebut perlu 
disempurnakan dalam hal perencanaan maupun 
dalam proses kegiatan menulis. Kegiatan menulis 
diupayakan lebih mengembangkan potensi siswa. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dari 
segi cakupan masalah yang diteliti. Pembelajaran 
Bahasa Indonesia di SD meliputi empat keterampilan 
berbahasa, yaitu membaca, menulis, menyimak, 
dan berbicara. Namun dalam penelitian ini karena 
keterbatasan waktu penelitian, penelitian hanya 
difokuskan pada pembelajaran keterampilan menulis.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan pembelajaran menulis di SD 
Islam Jerapah Kecil secara umum dilaksanakan 
dengan menarik dan yang melibatkan siswa secara 
aktif.  Secara khusus dapat disimpulkan: (1) Tujuan 
yang ingin dicapai dalam pembelajaran menulis 
memiliki tiga sasaran, yaitu (a) siswa memiliki 
keterampilan menulis; (b) siswa memiliki kegemaran 
menulis; (c) mengembangkan sikap positif siswa. 
Dalam merumuskan tujuan pembelajaran menulis, 
guru memperhatikan bahwa yang menjadi sasaran 
tujuan bukan kepada pemberian pengetahuan 
tentang kaidah menulis tetapi lebih difokuskan pada 
bagaimana siswa mampu menulis melalui praktik 
menulis yang sesungguhnya secara kontekstual. 
(2) Kegiatan menulis yang dilakukan siswa dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia adalah kegiatan 
menulis yang sesungguhnya sesuai dengan konteks 
dan yang betul-betul berguna dalam kehidupan. 
Kegiatan menulis tidak hanya dilakukan dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia, tetapi juga pada 
kegiatan pagi dan di luar sekolah. Temuan khusus 
dalam penelitian ini (1) menekankan pada praktik 
menulis bukan pada teori menulis melalui (a) 
menulis jurnal; (b) menulis berita pagi; (c) menulis 
laporan hasil pengamatan dan kunjungan; (d) 
menulis petunjuk; (2) melibatkan orang tua dalam 
pembelajaran termasuk menulis; (3) menjadikan 
museum sebagai sumber belajar menulis; dan (4) 
mengembangkan kemampuan menulis melalui 
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berbagai program sekolah.
Saran

Rekomendasi penelitian ini ditujukan baik 
kepada guru dan/atau sekolah maupun kepada 
peneliti lanjut. Peneliti lanjut diharapkan untuk 
melakukan penelitian lanjutan karena keterbatasan 
penelitian ini, sehingga pembelajaran menulis 
dapat dilakukan dengan lebih baik, terutama di 
sekolah dasar. Guru diharapkan untuk memahami 
dan mengaplikasikan hasil kajian ini ke dalam 
pembelajaran menulis, sehingga siswa akan lebih 
berhasil studi di sekolah, khususnya sekolah dasar. 
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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pengarusutamaan gender 
dalam proses belajar dan pembelajaran di sekolah dasar di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode 
survei untuk 30 responden yang dilakukan di 30 sekolah dasar di Jakarta. Indikator pengarusutamaan 
gender dalam proses belajar dan pembelajaran terkait dengan hukuman yang diberikan kepada siswa, 
peran yang dimainkan oleh siswa, metode pembelajaran bagi siswa, penghargaan diberikan kepada 
siswa, penghargaan diberikan kepada siswa, evaluasi, dan partisipasi siswa. Hasil penelitian menunjuk-
kan bahwa rata - rata skor pengarusutamaan gender dalam proses belajar dan pembelajaran mencapai 
21,17 atau 88,19% dari nilai maksimum secara teoretis. Artinya, penerapan pengarusutamaan gender 
dalam proses belajar dan pembelajaran pada 88,19% dari 30 sekolah dasar sudah berjalan efektif. Pen-
garusutamaan gender dalam proses belajar dan pembelajaran di 30 sekolah dasar mencapai 43,33% lebih 
tinggi daripada rata-rata skor sedangkan 26,66% lebih rendah dari rata-rata skor. Dapat disimpulkan 
bahwa penerapan pengarusutamaan gender dalam proses belajar dan pembelajaran di 43,33% dari 30 
sekolah dasar sudah efektif. Dengan kata lain, pengarusutamaan gender dalam proses belajar dan pem-
belajaran di 13 sekolah dasar sudah efektif. Di sisi lain, implementasi pengarusutamaan gender dalam 
proses belajar dan pembelajaran belum optimal. 

Kata kunci: pengarusutamaan gender, proses belajar dan pembelajaran, peran siswa, partisipasi siswa. 

GENDER MAINSTREAMING OF INSTRUCTIONAL AND LEARNING 
PROCESS IN ELEMENTARY SCHOOL AT DKI JAKARTA

Abstract:  The purpose of this study is to find out the implementation of gender mainstreaming in teaching learning 
process at elementary schools in Jakarta.  This research used survey method for 30 respondents conducted at 30 
elementary schools in Jakarta.  Indicators of gender mainstreaming in teaching learning process were related to 
punishment given to the students, roles played by the students, teaching method for the students, opportunities 
given to the students, rewards given to the students, evaluation, and students’ participations.  The result of study 
shows that mean score of gender mainstreaming in teaching learning process reached 21.17 or 88.19 % from theo-
retically maximum score.  It means that implementation of gender mainstreaming in teaching learning process at 
88.19 % from 30 elementary school has already been effective.  Gender mainstreaming in teaching learning process 
at 30 elementary schools achieved 43.33 % higher than average score whereas 26.66 % lower than average score.  
It can be concluded that implementation of gender mainstreaming in teaching learning process at 43.33 % from 30 
elementary schools has already been effective.  In other words, gender mainstreaming in teaching learning process 
at 13 elementary schools has already been effective.  On the other hand, implementation of gender mainstreaming 
in teaching learning process has not been optimal.

Keywords: gender mainstreaming, teaching learning process, students’ roles, students’ participations.

PENDAHULUAN
Hasil survey lembaga-lembaga internasional 

menunjukkan potret mutu hasil pendidikan yang 
berkaitan dengan beberapa masalah gender masih 
belum menggembirakan.  Di beberapa sekolah 
terdapat ketidakseimbangan gender yang jelas 
karena adanya nilai sosial masyarakat Indonesia.  

Bias gender masih terjadi di beberapa sekolah 
khususnya untuk bahasa dan studi sosial.  Selain itu, 
masih terdapat inefisiensi di dalam proses belajar 
dan pembelajaran yang disebabkan rendahnya 
tingkat partisipasi perempuan.  Institusionalisasi 
ketidakseimbangan gender masih banyak terjadi 
karena jarangnya perempuan yang menempati posisi 
di dalam pengambilan keputusan.  Berbagai analisis 
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juga menunjukkan jumlah perempuan yang putus 
sekolah  lebih besar dibandingkan dengan jumlah 
laki-laki yang putus sekolah.  Hasil analisis gender 
menunjukkan perlu dilakukan reformulasi kebijakan 
pendidikan yang bersifat responsif terhadap 
gender. Dengan memperhatikan potret kurang 
menggembirakan pendidikan di Indonesia, maka 
perlu dilakukan peningkatan kesetaraan gender di 
dalam pendidikan secara lebih sistematis. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui implementasi 
pengarusutamaan gender dalam kegiatan belajar dan 
pembelajaran di sekolah dasar.  

Menurut M.A. Hitt et. al. (2009), manajemen 
adalah kekuatan utama di dalam setiap organisasi 
yang mengkoordinasikan aktivitas dari berbagai 
sistem di dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.  
Manajemen meliputi pengetahuan, seni, dan prinsip-
prinsip yang berhubungan dengan manajemen 
organisasi.  

Menurut pendapat Robbins & Coulter (2007) 
& Dessler (2001), sebagai sebuah proses, manajemen 
meliputi hubungan antarmanusia, pengelolaan sumber 
daya fisik dan finansial, perencanaan, organisasi, 
pembuatan keputusan, pelaksanaan, pengarahan, dan 
pengawasan orang-orang di dalam usaha mencapai 
tujuan yang diinginkan.

Mejia & Balkin (2002) berpendapat bahwa 
manajemen dapat didefinisikan sebagai sebuah proses 
yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengawasan di dalam pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan 
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

M. Dash & N. Dash (2008) berpendapat bahwa 
sekolah dasar merupakan suatu organisasi sosial yang 
memiliki tujuan tertentu, dimana tujuan utamanya 
adalah mencapai pendidikan yang berkualitas bagi 
siswanya. Sekolah dasar memiliki pegawai dan guru 
sebagai sumber daya manusianya, sumber daya 
finansial, material, dan fisik. 

Panda, U. N. (2008) menyatakan bahwa 
manajemen sekolah dasar merupakan  kegiatan untuk 
mengelola sekolah dasar. Hal ini berarti manajemen 
sekolah dasar adalah usaha penggunaan sumber 
daya manusia dan sumber daya lainnya dalam usaha 
mencapai tujuan sekolah dasar tersebut secara efektif 
dan efisien.  Di sekolah dasar tersebut,  kepala sekolah 
sebagai manajer perlu menggunakan secara tepat 
sumber daya manusia, material, dan keuangan dalam 
usaha mencapai tujuan sekolah dasar tersebut.

K. B. Everard, G. Morris, & I Wilson (2004) 
menyatakan bahwa manajemen sekolah dasar 
merupakan usaha manusia dalam bekerja sama.  

Walaupun kepala sekolah berfungsi sebagai manajer 
sekolah dasar, tetapi kerjasama antara guru, orang 
tua, siswa, dan anggota masyarakat merupakan hal 
yang esensial untuk manajemen sekolah dasar secara 
efektif.  Walaupun komputer pada saat ini digunakan 
secara meningkat di dalam manajemen sekolah dasar, 
tetapi elemen manusia merupakan kunci tercapainya 
manajemen sekolah dasar yang efektif.

R. Subrahmanian (2007) berpendapat bahwa 
pendidikan pada perempuan merupakan kunci 
utama agar terjadi transfer pengetahuan antar 
generasi, keseimbangan gender jangka panjang, dan 
perubahan sosial. Keseimbangan gender di dalam 
pendidikan pada saat menempati tempat sentral di 
dalam kebijakan global di dalam hal pembangunan 
manusia dan sosial. Hasil yang diperoleh dari 
pendidikan pada perempuan cukup signifikan, tetapi 
di lain pihak mudah terpengaruh terhadap perubahan 
yang terjadi di dalam lingkungan ekonomi dan sosial. 
Perempuan juga masih berjuang untuk menyamakan 
kedudukannya dengan laki-laki di dalam hal 
pendaftaran untuk masuk sekolah dan pencapaian 
prestasi yang diperoleh.  

Menurut R. Tiessen (2007), secara umum 
pengarusutamaan gender berkaitan dengan 
pembuatan keseimbangan gender yang terpusat 
pada semua aktivitas. Perubahan nyata dari 
pengarusutamaan gender meliputi perhatian 
terhadap distribusi kekuasaan dan lebih sulit 
untuk dicapai karena membutuhkan komitmen 
yang lebih dalam untuk mengubah norma dan 
prosedur suatu organisasi.  Pengarusutamaan gender 
secara luas dipahami sebagai sebuah strategi untuk 
institusionalisasi dan integrasi perhatian gender ke 
dalam pengarusutamaan.  Pengarusutamaan gender di 
dalam analisis organisasi secara luas dipahami sebagai 
proses mentransformasikan institusi dan organisasi 
untuk mempromosikan keseimbangan gender.

J. R. Frankson (2000) berpendapat bahwa gender 
merupakan suatu konsep yang menunjuk pada sebuah 
sistem peran dan hubungan antara laki-laki dan 
perempuan yang lebih ditentukan oleh konteks politik, 
ekonomi, sosial dan kebudayaan dibanding konteks 
biologi. Jenis kelamin biologi seseorang diberikan 
secara alamiah, di lain pihak gender dikonstruksi 
secara sosial yaitu suatu proses dimana individu 
dilahirkan ke dalam kategori biologi laki-laki dan 
perempuan melalui pemerolehan secara lokal dengan 
atribut yang disebut maskulin dan feminin. Perilaku 
yang dipelajari menghasilkan identitas gender dan 
menentukan peran gender.

Sutherland, E. & Addy. (2008) menyatakan 
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survey 
pada 30 guru di 30 sekolah dasar di DKI Jakarta.  
Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai 
dengan November Tahun 2015. Sekolah dasar yang 
diobservasi di wilayah Jakarta Pusat terdiri dari 
4 sekolah dasar yaitu SDI Al-Badar, SDS Trisula 
Perwari I, SDSN 12 Pagi Bendungan Hilir, dan SDS 
Muhammadiyah 56. Sekolah dasar yang diobservasi 
di wilayah Jakarta Timur terdiri dari 12 sekolah dasar 
yaitu SDN Malaka Sari 04 Pagi, SDI At-Taqwa, SDS 
Muhammadiyah 24, SDS Angkasa I, SDS Angkasa III, 
SDS Angkasa IV, SDS Angkasa VII, SDI 19 Al-Azhar 
Sentra Primer, SDI Islam Al-Azhar 13,  SDI DAQTA, 
SDS Nizamia Andalusia, dan SDI PB. Soedirman. 
Sekolah dasar yang diobservasi di wilayah Jakarta 
Barat terdiri dari 4 sekolah dasar, yaitu SDI Al-
Chasanah, SDI Al-Mukhlisin, MI Assa’adatul 
Abadiyah, dan SDN 04 Kedoya Selatan.   Sekolah 
dasar yang diobservasi di wilayah Jakarta Selatan 
terdiri dari 8 sekolah dasar, yaitu SDI Al-Syukro 
Universal, SDS Budi Wanita, SDS Al-Mubasysyirin, 
SDS Diniah Aisyiyah, SDS Pelita Hati, SDI Islam 
Mubasysyirin, SDS Ar-Rahman Motik, dan SD 
laboratorium PGSD FIP UNJ.  Sekolah dasar yang 
diobservasi di wilayah Jakarta Utara terdiri dari 2 
sekolah dasar, yaitu SDS Taman Permata Indah dan 
SDS Hang Tuah VI Pagi. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 
penyebaran kuesioner, observasi, dan wawancara.  
Analisis data menggunakan statistik deskriptif 
dengan distribusi dan histogram frekuensi.  Observasi 
pengarusutamaan gender di dalam kegiatan belajar 
mengajar pada 30 sekolah dasar dilakukan di dalam 
kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil
Indikator-indikator pengarusutamaan gender 

di dalam kegiatan belajar dan pembelajaran di 
sekolah dasar pada 30 sekolah dasar adalah pemilihan 

bahwa baik guru dan murid di sekolah sudah memiliki 
titik pandang tertentu mengenai bagaimana laki-laki 
dan perempuan berperilaku, dimana organisasi di 
sekolah juga memperkuat keadaan ini.  Pekerjaan-
pekerjaan seperti mengambil minum, membersihkan 
ruangan kelas, dan memasak biasanya ditugaskan 
kepada murid dan guru perempuan.  

ketua kelompok di dalam pembelajaran, pemberian 
kesempatan yang sama untuk menyampaikan 
pendapat, pendistribusian perhatian yang merata 
di dalam pembelajaran, pemberian kesempatan 
yang sama di dalam pengajuan pertanyaan antara 
murid laki-laki dan perempuan, pemberian layanan 
remedial dan pengayaan, pemberian perlakuan yang 
sama di dalam peran yang dilakukan, penggunaan 
metode pembelajaran, bahasa yang digunakan dalam 
menyampaikan pesan pembelajaran, pendekatan 
pembelajaran yang mendorong potensi, penghargaan 
yang diberikan, jenis kegiatan olahraga, pemberian 
kesempatan untuk menjadi ketua kelompok diskusi, 
penilaian hasil belajar, partisipasi di dalam kegiatan 
pembelajaran, pemberian kesempatan yang sama 
untuk maju ke depan kelas yang menunjukkan 
bakat, dan pemberian kesempatan yang sama dalam 
menjawab pertanyaan.

Pengarusutamaan gender dalam kegiatan 
belajar dan pembelajaran mencapai maksimum 
yaitu sebesar 100 % pada aspek pengamatan tentang 
pemberian peran yang sama antara murid laki-laki dan 
perempuan di dalam pembelajaran yaitu pemberian 
kesempatan yang sama untuk menyampaikan 
pendapat, pemberian kesempatan yang sama di 
dalam pengajuan pertanyaan antara murid laki-laki 
dan perempuan, pemberian layanan remedial dan 
pengayaan yang sama untuk murid laki-laki dan 
perempuan, pemberian kesempatan yang sama untuk 
maju ke depan kelas mengerjakan soal bagi murid laki-
laki dan perempuan, tidak terdapat perbedaan antara 
murid laki-laki dan perempuan pada pembagian 
kelompok dalam proses pembelajaran, pemberian 
kesempatan yang sama untuk peran laki-laki dan 
perempuan pada contoh yang diberikan guru dalam 
pembelajaran, penggunaan metode belajar yang 
menjamin partisipasi yang seimbang antara murid 
laki-laki dan peremuan di dalam pembelajaran, 
pemberian kesempatan yang sama pada murid laki-
laki dan perempuan untuk berpartisipasi di dalam 
kegiatan pembelajaran, pemberian kesempatan yang 
sama untuk maju ke depan kelas yang menunjukkan 
bakat bagi murid laki-laki dan perempuan, serta 
pemberian kesempatan yang sama untuk menjadi 
ketua kelompok pada setiap kegiatan kelompok kecil 
di kelas bagi murid laki-laki dan perempuan.

Pengamatan terhadap pengarusutamaan 
gender dalam kegiatan belajar dan pembelajaran 
di 30 Sekolah Dasar (SD), menggunakan instrumen 
observasi yang terdiri dari 24 butir, dengan skala 
dikotomi, yaitu 0 dan 1, pemberian skor 0 artinya tidak 
sesuai, salah, tidak sempurna, tidak memenuhi syarat, 
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Gambar 1. Histogram frekuensi skor pengarus-
sutamaan gender dalam kegiatan belajar dan pem-

belajaran

Pembahasan
Pada 30 sekolah dasar yang diamati ditunjukkan 

bahwa sudah dilakukan pengarusutamaan gender 
dalam kegiatan belajar dan pembelajaran secara 
efektif pada beberapa aspek pengamatan. Pada 
30 sekolah dasar yang diamati sudah efektif di 
dalam  memberikan peran yang sama antara murid 
laki-laki dan perempuan di dalam pembelajaran 
yaitu pemberian kesempatan yang sama untuk 
menyampaikan pendapat. Hal ini menunjukkan 
bahwa pada 30 sekolah dasar sudah efektif dalam 
memberikan kesempatan yang sama pada murid laki-
laki dan perempuan untuk memberikan pendapat di 
dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Pada 30 
sekolah dasar juga sudah efektif dalam memberikan 
kesempatan yang sama pada murid laki-laki dan 
perempuan untuk mengajukan pertanyaan di dalam 
kegiatan belajar dan pembelajaran. Efektivitas 
pemberian layanan remedial dan pengayaan yang 
sama untuk murid laki-laki dan perempuan juga sudah 
dilakukan oleh 30 sekolah dasar yang diamati. 

Pada 30 sekolah dasar sudah efektif dalam 
memberikan kesempatan yang sama untuk maju 
ke depan kelas dalam mengerjakan soal bagi murid 
laki-laki dan perempuan.  Hasil pengamatan juga 
menunjukkan bahwa pada 30 sekolah dasar tidak 
terdapat perbedaan antara murid laki-laki dan 
perempuan pada pembagian kelompok dalam proses 
pembelajaran. Pemberian kesempatan yang sama 
untuk peran laki-laki dan perempuan pada contoh 
yang diberikan guru dalam pembelajaran juga sudah 
efektif pada 30 sekolah dasar yang diamati.  Selain itu, 
pada 30 sekolah dasar yang diamati sudah efektif di 
dalam menggunakan metode belajar yang menjamin 
partisipasi yang seimbang antara murid laki-laki dan 
peremuan di dalam pembelajaran. 

Pada 30 sekolah dasar yang diamati juga sudah 

tidak ada, buruk, tidak setuju, dan lain-lain, sedangkan 
skor 1 artinya sesuai, benar, sempurna, memenuhi 
syarat, ada, baik, setuju yang menunjukkan penerapan 
pengarusutamaan gender dalam kegiatan belajar dan 
pembelajaran di 30 Sekolah Dasar (SD) sudah baik. 
Skor teoretik minimum adalah 0 dan maksimum 
adalah 24. Berdasarkan hasil pengolahan data empirik, 
hasil pengamatan tentang pengarusutamaan gender di 
dalam kegiatan pembelajaran disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Skor Pengarusutamaan 
Gender dalam Kegiatan Belajar dan Pembelajaran

Jenis Statistik Deskriptif Nilai

Mean 21.17
Standard Error 0.22
Median 21
Mode 22
Standard Deviation 1.206
Sample Variance 1.454
Kurtosis 0.972
Skewness -0.342
Range 6
Minimum 18
Maximum 24
Sum 635
Count 30

 
 Pada Tabel 1 ditunjukkan bahwa rerata 

skor pengamatan pengarusutamaan gender dalam 
kegiatan belajar dan pembelajaran adalah 21,17, 
atau sekitar 88,19% pencapaian dari skor maksimum 
teoritik. Pengamatan pengarusutamaan gender dalam 
kegiatan belajar dan pembelajaran dari 30 sekolah 
dasar disajikan dalam tabel distribusi frekuensi pada 
tabel 2, sedangkan histogram frekuensi ditunjukkan 
pada gambar 1.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Skor Pengarusutamaan 
Gender dalam Kegiatan Belajar dan Pembelajaran

No Skor
Pengamatan Frequency 

(fi)

Relative
frequency

(%)

Cumulative
frequency

(%)

1 24 1 3.33 3

2 23 1 3.33 6.67

3 22 11 36.67 43.33

4 21 9 30.00 73.33

5 20 6 20.00 93.33

6 19 1 3.33 96.67

7 18 1 3.33 3.33

Jumlah 30 100
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efektif di dalam memberikan kesempatan yang 
sama pada murid laki-laki dan perempuan untuk 
berpartisipasi di dalam kegiatan pembelajaran.  Pada 
30 sekolah dasar yang diamati sudah efektif di dalam 
memberikan kesempatan yang sama untuk maju ke 
depan kelas yang menunjukkan bakat bagi murid 
laki-laki dan perempuan. Pemberian kesempatan 
yang sama untuk menjadi ketua kelompok pada setiap 
kegiatan kelompok kecil di kelas bagi murid laki-laki 
dan perempuan juga sudah efektif dilakukan oleh 30 
sekolah dasar yang diamati.

Rerata skor pengamatan pengarusutamaan 
gender dalam kegiatan belajar dan pembelajaran 
yang ditunjukkan pada Tabel 1 adalah 21,17, atau 
sekitar 88,19% pencapaian dari skor maksimum 
teoritik.  Hal ini berarti penerapan pengarusutamaan 
gender dalam kegiatan belajar dan pembelajaran 
sudah mencapai 88,19 % dari 30 sekolah dasar.  
Dapat disimpulkan bahwa pada 30 sekolah dasar 
yang diamati, 26 sekolah sudah efektif di dalam 
melaksanakan pengarusutamaan gender pada 
kegiatan belajar  dan pembelajaran ditinjau dari aspek 
pengamatan pemilihan ketua kelompok di dalam 
pembelajaran, pemberian kesempatan yang sama 
untuk menyampaikan pendapat, pendistribusian 
perhatian yang merata di dalam pembelajaran, 
pemberian kesempatan yang sama di dalam pengajuan 
pertanyaan antara murid laki-laki dan perempuan, 
pemberian layanan remedial dan pengayaan, 
pemberian perlakuan yang sama di dalam peran 
yang dilakukan, penggunaan metode pembelajaran, 
bahasa yang digunakan dalam menyampaikan 
pesan pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang 
mendorong potensi, penghargaan yang diberikan, 
jenis kegiatan olahraga, pemberian kesempatan untuk 
menjadi ketua kelompok diskusi, penilaian hasil 
belajar, partisipasi di dalam kegiatan pembelajaran, 
pemberian kesempatan yang sama untuk maju ke 
depan kelas yang menunjukkan bakat, dan pemberian 
kesempatan yang sama dalam menjawab pertanyaan.

Berdasarkan sebaran data yang ditunjukkan 
pada tabel 2, pengarusutamaan gender dalam kegiatan 
belajar dan pembelajaran di 30 sekolah dasar yang 
memiliki skor di atas rata-rata sebanyak 43,33%.  Hal 
ini berarti 13 sekolah dasar dari 30 sekolah dasar yang 
diamati sudah memiliki efektivitas yang baik atau di 
atas rata-rata di dalam melakukan pengarusutamaan 
gender pada kegiatan belajar dan pembelajaran 
ditinjau dari aspek pengamatan pemilihan ketua 
kelompok di dalam pembelajaran, pemberian 
kesempatan yang sama untuk menyampaikan 
pendapat, pendistribusian perhatian yang merata 

di dalam pembelajaran, pemberian kesempatan 
yang sama di dalam pengajuan pertanyaan antara 
murid laki-laki dan perempuan, pemberian layanan 
remedial dan pengayaan, pemberian perlakuan yang 
sama di dalam peran yang dilakukan, penggunaan 
metode pembelajaran, bahasa yang digunakan dalam 
menyampaikan pesan pembelajaran, pendekatan 
pembelajaran yang mendorong potensi, penghargaan 
yang diberikan, jenis kegiatan olahraga, pemberian 
kesempatan untuk menjadi ketua kelompok diskusi, 
penilaian hasil belajar, partisipasi di dalam kegiatan 
pembelajaran, pemberian kesempatan yang sama 
untuk maju ke depan kelas yang menunjukkan 
bakat, dan pemberian kesempatan yang sama dalam 
menjawab pertanyaan.

Berdasarkan sebaran data yang ditunjukkan 
pada Tabel 2, pengarusutamaan gender dalam 
kegiatan belajar dan pembelajaran di 30 sekolah dasar 
yang memiliki skor di bawah rata-rata sebanyak 
26,66 %. Hal ini berarti 8 sekolah dasar dari 30 
sekolah dasar yang diamati memiliki efektivitas 
yang belum baik atau di bawah rata-rata di dalam 
melakukan pengarusutamaan gender pada kegiatan 
belajar dan pembelajaran ditinjau dari aspek 
pengamatan pemilihan ketua kelompok di dalam 
pembelajaran, pemberian kesempatan yang sama 
untuk menyampaikan pendapat, pendistribusian 
perhatian yang merata di dalam pembelajaran, 
pemberian kesempatan yang sama di dalam pengajuan 
pertanyaan antara murid laki-laki dan perempuan, 
pemberian layanan remedial dan pengayaan, 
pemberian perlakuan yang sama di dalam peran 
yang dilakukan, penggunaan metode pembelajaran, 
bahasa yang digunakan dalam menyampaikan 
pesan pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang 
mendorong potensi, penghargaan yang diberikan, 
jenis kegiatan olahraga, pemberian kesempatan untuk 
menjadi ketua kelompok diskusi, penilaian hasil 
belajar, partisipasi di dalam kegiatan pembelajaran, 
pemberian kesempatan yang sama untuk maju ke 
depan kelas yang menunjukkan bakat, dan pemberian 
kesempatan yang sama dalam menjawab pertanyaan.

Penerapan pengarusutamaan gender dalam 
kegiatan belajar dan pembelajaran yang ditunjukkan 
pada gambar 1 dilihat dari sebaran data skor 
pengamatan/observasi lapangan di 30 Sekolah 
Dasar (SD) di DKI Jakarta. Delapan sekolah dasar 
menunjukkan penerapan pengarusutamaan gender 
dalam kegiatan belajar dan pembelajaran belum efektif, 
sedangkan pada tiga belas sekolah dasar menunjukkan 
penerapan pengarusutamaan gender dalam kegiatan 
belajar dan pembelajaran sudah efektif.

Pengarusutamaan Gender dalam...
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Kesimpulan  
Rerata skor pengamatan pengarusutamaan 

gender dalam kegiatan belajar dan pembelajaran  
adalah 21,17, atau sekitar 88,19% pencapaian dari 
skor maksimum teoretik yang berarti penerapan 
pengarusutamaan gender dalam kegiatan belajar dan 
pembelajaran di 88,19% dari 30 sekolah dasar sudah 
efektif. Pengarusutamaan gender dalam kegiatan 
belajar dan pembelajaran di 30 sekolah dasar yang 
memiliki skor di atas rata-rata sebanyak 43,33% dan 
sekitar 26,66% dengan skor pengamatan di bawah 
rata-rata.  Hal ini berarti penerapan pengarusutamaan 
gender dalam kegiatan belajar dan pembelajaran pada 
43.33% dari 30 sekolah dasar yang diamati dapat 
dikatakan sudah cukup baik/positif.
Saran   

Agar sekolah dasar di DKI Jakarta dapat 
menerapkan pengarusutamaan gender dalam kegiatan 
belajar dan pembelajaran tercapai keseimbangan 
gender. Pengarusutamaan gender dalam kegiatan 
belajar dan pembelajran dapat dilakukan melalui 
pemberian peran yang sama di dalam pembelajaran 
dan pemberian kesempatan yang sama untuk 
berpartisipasi dalam pembelajaran bagi murid laki-
laki dan perempuan.

PENUTUP
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PERSPEKTIF Ilmu Pendidikan - Vol. 31 No. 1 April 2017 13

PENGARUH GAYA MENGAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR 
TERHADAP KETERAMPILAN SERVIS ATAS BOLA VOLI
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1Guru SMP Negeri 277 Jakarta
2,3Universitas Islam 45 Bekasi

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh manakah yang lebih efektif antara 
penerapan gaya mengajar inklusi dan komando terhadap keterampilan servis atas bola voli jika dikaitkan 
dengan faktor motivasi belajar pada siswa SMP Negeri 277 Jakarta. Penelitian dilakukan dari bulan Mei 
sampai Juni 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode eksperimen. 
Desain penelitian yang digunakan adalah desain treatment by level 2 x 2. Penelitian ini dilaksanakan di 
SMP Negeri 277 Jakarta  dengan populasi seluruh siswa  kelas VIII dengan jumlah 252 orang yang tersebar 
di 7 kelompok belajar. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah cluster sampling. Dari 7 
kelompok belajar tersebut, dipilih dua kelas untuk diberikan perlakuan atau program pembelajaran. Satu 
kelas terdiri atas 36 siswa. Jadi, sampel dalam penelitian ini berjumlah 72 siswa. Penentuan kelompok 
dilakukan dengan  penyebaran kuesioner motivasi belajar. Skor yang diperoleh dari pengukuran dalam 
satu kelas kemudian diranking dari nilai tertinggi ke rendah. Kelompok belajar pertama diajar dengan 
gaya mengajar inklusi (A1) dan kelompok belajar kedua diajar dengan gaya mengajar komando (A2). 
Instrumen yang digunakan adalah tes servis atas bola voli. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis 
data, kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) secara keseluruhan terdapat perbedaan keterampilan 
servis atas bola voli antara siswa yang diajar dengan gaya mengajar inklusi dan siswa yang diajar dengan 
gaya mengajar komando; (2) terdapat interaksi antara gaya mengajar dan motivasi belajar terhadap 
keterampilan servis atas bola voli; (3) bagi kelompok siswa yang memiliki tingkat motivasi belajar tinggi, 
keterampilan servis atas  bola voli lebih tinggi bila diajar  dengan gaya mengajar inklusi; dan (4) bagi 
kelompok siswa yang memiliki tingkat motivasi belajar rendah, keterampilan servis atas  bola voli lebih 
tinggi bila diajar  dengan gaya mengajar komando.

Kata kunci: gaya mengajar, inklusi, komando, servis atas bola voli.

THE EFFECT OF INCLUSSION, COMMAND, AND MOTIVATION 
TEACHING METHODE FOR VOLLEYBALL UP SERVICE SKILL

Abstract: The purpose of this research is to determine the more effective teaching style between the application of 
inclusions teaching styles and command teaching styles for skills of volleyball up service if each of them is associ-
ated with learning motivational factors in 277 Government Junior High School, Jakarta. The study was conducted 
from May to June 2016. This research used an experimental method and a treatment by level 2 x 2 design. The 
research conducted in 277 Government Junior High School, Jakarta including all students of grade VIII with total 
of 252 students spread in 7 classes. Employing cluster sampling technique, this research selected two classes to 
be given treatments or learning programs. One class consisted of 36 students making the total sample to be 72 
people. The instrument used in this research was a volleyball up service test. The conclusions of this study are (1) 
overall, there are different volleyball up service skills among the students who are taught by inclusions teaching 
style and students who are taught by commands teaching style; (2) there are interactions between teaching style 
and motivation to learn  with the skills of volleyball up service; (3) for the group of students who have high learning 
motivation level, the up service skills on a volleyball higher when taught by the inclusions teaching style; and (4) 
for the group of students who have low motivation learning levels, skills on the volleyball serve higher when taught 
by the commands teaching style.

Keywords : teaching style, inclusion, command, volleyball up service.

Penelitian
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PENDAHULUAN
Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

(Penjasorkes) adalah kelompok mata pelajaran 
yang diajarkan dari jenjang pendidikan dasar  
sampai pendidikan atas atau kejuruan melalui 
aktivitas fisik. Penjasorkes diharapkan dapat 
mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, 
keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, 
penghayatan nilai-nilai serta pembiasaan hidup sehat 
untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan 
kualitas fisik dan psikis yang seimbang.

Dalam proses pembelajaran pendidikan 
jasmani, guru diharapkan dapat mengajarkan 
berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan 
strategi permainan dan olahraga, internalisasi nilai-
nilai (sportivitas, jujur, kerjasama, tanggung jawab 
dan lain-lain ) serta pembiasaan pola hidup sehat. 
Pada pelaksanaannya bukan melalui pengajaran 
konvensional di dalam kelas yang bersifat kajian 
teoretik, namun melibatkan unsur fisik, mental, 
intelektual, emosional, dan sosial. 

 Menurut Syah (2007: 132), terdapat beberapa 
faktor yang berpengaruh dalam proses pembelajaran, 
diantaranya (1) faktor internal yang berupa kondisi 
fisik atau jasmani; (2) faktor eksternal yang berupa 
lingkungan belajar; serta (3) faktor pendekatan belajar 
yang berupa metode maupun strategi belajar.

Dalam interaksi belajar dan pembelajaran 
berbagai gaya mengajar yang diterapkan oleh guru 
tentunya memegang peranan yang sangat penting. 
Gaya mengajar dalam kegiatan pembelajaran sangat 
bervariasi, pemilihannya disesuaikan dengan tujuan 
yang hendak dicapai. Seorang  guru   tidak  dapat  
melaksanakan tugasnya dengan baik apabila tidak 
menguasai satu atau beberapa gaya mengajar. Untuk 
pencapaian tujuan pembelajaran, pemilihan gaya 
mengajar harus tepat. Dengan demikian diharapkan 
kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara baik 
dan bernilai guna.

Dalam proses mengajar, seorang pendidik 
tidak harus terpaku pada penggunaan satu gaya 
mengajar, akan tetapi harus menggunakan beberapa 
gaya mengajar yang digunakan secara bervariasi 
agar pembelajaran tidak membosankan. Penggunaan 
gaya yang bervariasi tidak akan menguntungkan 
proses interaksi belajar dan pembelajaran apabila 
penggunaan gaya tidak tepat dengan situasi 
kegiatan belajar dan pembelajaran. Disinilah 
dituntut kompetensi guru dalam pemilihan gaya 
mengajar yang tepat. Aktivitas yang diberikan dalam 
pembelajaran harus mendapatkan sentuhan didaktik 

metodik, sehingga aktivitas yang dilakukan dapat 
mencapai tujuan pengajaran.

Penggunaan istilah gaya mengajar (teaching 
style) sering berganti dengan istilah mengajar (teaching 
strategy) yang pengertiannya dianggap sama, yakni  
siasat untuk  menggiatkan  partisipasi  siswa untuk 
melaksanakan tugas-tugas ajar. Hal ini dikaitkan 
dengan upaya untuk mengelola lingkungan dan 
atmosfir pengajaran  untuk tujuan mengoptimalkan 
jumlah waktu aktif berlatih dari para siswa yang 
dipandang sebagai indikator tercapainya menilai 
keefektifan pengajaran.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, siswa 
sangat meminati permainan bola besar, terutama bola 
voli. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah siswa 
masih belum menguasai teknik dasar permainan 
bola voli yaitu servis atas. Teknik dasar servis atas 
bola voli termasuk dalam materi pembelajaran yang 
harus disampaikan dalam kurikulum pendidikan 
jasmani, jadi hal terpenting dari servis atas adalah 
kemampuan peserta didik dalam melewatkan bola 
ke lapangan lawan dengan baik. Servis adalah salah 
satu teknik dasar dalam permainan bola voli, selain 
itu servis juga dijadikan sebagai suatu serangan 
terhadap lawan untuk mendapatkan poin tambahan.

Sejalan dengan  tujuan yang ingin dicapai 
pembelajaran bola voli khususnya materi servis atas, 
seorang guru harus bisa memilih gaya mengajar yang 
sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Ada banyak 
gaya mengajar yang dapat meningkatkan penguasaan 
keterampilan servis atas. Bentuk gaya mengajar 
untuk menguasai materi servis atas diantaranya 
adalah gaya mengajar inklusi dan gaya mengajar 
komando.

Dengan melihat hasil observasi di lapangan  
pada siswa kelas VIII SMP Negeri 277 Jakarta yang 
masih mengalami kesulitan dalam melakukan servis 
atas, hal ini mungkin disebabkan oleh penggunaan 
gaya mengajar yang tidak sesuai saat pemberian 
materi servis atas dan motivasi belajar anak saat 
pembelajaran kurang tepat. Dengan latar belakang 
tersebut, maka  penulis mencoba melakukan 
penelitian dengan judul Pengaruh Gaya Mengajar 
Inklusi, Komando, dan Motivasi Belajar terhadap 
Keterampilan Servis atas Bolavoli.

Menurut Mukholid (2007: 7), servis adalah 
pukulan permulaan untuk memulai permainan yang 
dilakukan dari daerah servis di belakang lapangan. 
Servis pada saat ini bukan saja berfungsi sebagai 
pembuka permainan melainkan sebagai serangan 
awal bagi regu yang melakukan servis. Kedudukan 
servis menjadi sangat penting, karena peraturan 

Pengaruh Gaya Mengajar...
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pertandingan yang berlaku saat ini menggunakan 
sistem rally point yaitu setiap perpindahan bola 
maupun bola mati menghasilkan point bagi regu 
yang memenangkan rally atau mematikan bola 
di lapangan lawan, sehingga dengan service yang 
sempurna akan dapat langsung mengumpulkan 
angka tanpa ada rally-rally. 

Servis atas adalah sebuah tindakan oleh 
seorang pemain belakang (posisi 1) untuk memukul 
bola dengan cara melemparkan bola ke atas lalu 
memukulnya dengan mengayunkan tangan dari atas 
dengan tenaga maksimal sehingga bola meluncur 
dengan cepat mengenai lapangan tim  lawan. 
Servis atas dilakukan dari garis belakang lapangan 
permainan dengan memperhatikan peraturan-
peraturan servis yang berlaku. Kesalahan servis atas 
biasanya dilakukan tidak sengaja, misalnya pukulan 
terlalu kuat atau terlalu lemah sehingga bola keluar 
atau tidak melewati net.  Menurut Lenberg (2006), 
tahapan dalam melakukan gerakan servis atas adalah 
(1) sikap awal; (2) sikap melempar bola; (3) sikap 
memukul bola; dan (4) sikap akhir. 

Beberapa pendapat para ahli mengatakan 
bahwa mengajar inklusi adalah suatu gaya mengajar 
yang dalam pelaksanaannya melalui proses tahapan 
atau tingkatan yang memberikan kebebasan kepada 
peserta didik untuk menilai sendiri kemampuan yang 
dilakukan dan dipelajari. 

Gaya  menga jar  inklus i  adalah  suatu 
gaya mengajar dengan cara menyajikan materi 
pembelajaran secara rinci dan menawarkan tingkat-
tingkat kesulitan yang berbeda secara berurutan, 
yang bertujuan agar siswa kreatif dan mendapatkan 
kemudahan dalam mempelajari suatu keterampilan 
gerak, juga siswa diberi kebebasan untuk memilih 
dan menentukan pada tingkat kesulitan mana untuk 
memulai belajar suatu gerakan, serta diberi kebebasan 
dan keleluasaan pula untuk menentukan berapa kali 
siswa harus mengulangi gerakan, dalam mempelajari 
suatu teknik gerakan dalam setiap pertemuan.

Tujuan gaya mengajar inklusi menurut 
Mosston (2008: 156) adalah (1) melibatkan semua 
siswa; (2) penyesuaian terhadap perbedaan individu; 
(3) memberi kesempatan untuk memulai pada tingkat 
kemampuan sendiri; (4) memberi kesempatan untuk 
memulai bekerja dengan tugas-tugas yang ringan 
ke berat, sesuai dengan tingkat kemampuan siswa; 
(5) belajar melihat hubungan antara kemampuan 
dan tugas apa yang dapat dilakukan siswa; (6) 
individualisasi dimungkinkan karena memilih di 
antara alternatif tingkat tugas yang telah disediakan.

Karakteristik gaya inklusi yang dikembangkan 

Mosston (2008: 156) yaitu (1) tugas yang disusun sama 
tetapi derajat kesukarannya berbeda; (2) peserta didik  
menentukan sendiri tingkatnya dalam tugas; serta  
(3) tingkat-tingkat keterampilan bagi semua peserta 
didik  tercakup.

Peserta didik belajar untuk menentukan 
keputusan sendiri dan bertanggung jawab, dengan 
mencerminkan sikap percaya diri. Keberhasilan 
proses belajar dan pembelajaran ditentukan sendiri, 
sehingga membuka peluang dalam menyelesaikan 
tugas lebih cepat dari yang ditentukan, dan pengajar 
hanya berperan sebagai pengawas dan menilai hasil 
dan kemampuan peserta didik dalam setiap tugas. 
Pengajar menentukan tugas pembelajaran yang 
memiliki target atau kriteria yang berbeda tingkat 
kesulitannya, dan peserta didik diberi keleluasaan 
untuk tugas mana yang sesuai.

Gaya mengajar inklusi memiliki pandangan 
akan perbedaan karakter pada masing-masing 
individu, terutama yang berhubungan dengan 
motivasi peserta didik. Peran seorang pengajar dalam 
gaya ini adalah untuk membuat keputusan sebelum 
pertemuan.

Anatomi dari gaya mengajar inklusi adalah 
sebagai berikut (1) peranan pengajar : membuat 
keputusan kepada peserta didik pada pra pertemuan 
dan harus merencanakan seperangkat tugas-tugas 
dalam berbagai tingkat kesulitan yang disesuaikan 
dengan perbedaan individu dan yang memungkinkan 
peserta didik untuk beranjak dari tugas yang mudah 
ke tugas yang sulit; serta (2) keputusan-keputusan 
peserta didik : memilih tugas yang tersedia, 
melakukan penafsiran sendiri dan memilih tugas 
awalnya, peserta didik mencoba tugasnya, dan 
menentukan untuk mengulang memilih tugas yang 
lebih sulit atau lebih mudah berdasarkan hasil tugas 
awal, mencoba tugas berikutnya.

Gaya mengajar inklusi dapat dilaksanakan 
dengan cara: (1) memberi penjelasan gaya inklusi 
pada siswa; (2) melalui demonstrasi dengan 
melakukan teknik servis atas yang sangat baik; (3) 
siswa diberi aba-aba untuk memulai; (4) mengamati 
siswa; (5) memberi umpan balik kepada siswa tentang 
tentang peranan pengambilan keputusan dan bukan 
penampilan tugas.

Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud 
dengan gaya mengajar inklusi adalah gaya mengajar 
yang dalam pelaksanaannya melalui proses tahapan 
atau tingkatan yang memberikan kebebasan kepada 
peserta didik untuk menilai sendiri kemampuan yang 
dilakukan atau dipelajari.

Peranan guru dalam proses belajar dan 
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pembelajaran menggunakan gaya mengajar komando 
sangat dominan, semua keputusan dikontrol oleh 
guru sehingga setiap gerakan yang dilakukan peserta 
didik berdasarkan model yang dicontohkan oleh 
guru. Artinya esensi dari gaya mengajar komando 
adalah adanya hubungan langsung dan segera 
antara stimulus dari guru dengan respons oleh siswa. 
Stimulus berupa isyarat dan perintah dari guru 
yang harus dapat diterjemahkan oleh siswa melalui 
gerakan, setiap gerakan yang dilakukan oleh peserta 
didik selalu mengikuti model/contoh yang dilakukan 
oleh guru. 

Berdasarkan anatomi gaya mengajar komando, 
yang dominan mengambil keputusan pada sebelum 
pertemuan, pertemuan dan setelah pertemuan adalah 
guru. Gaya mengajar komando ini dilandasi oleh teori 
belajar stimulus-respons, yaitu guru memberikan 
stimulus X maka akan menghasilkan respons Y 
pada diri peserta didik. Keterampilan motorik 
akan diperoleh apabila peserta didik melakukan 
serangkaian stimilus respons secara berulang-ulang 
sehingga akan menghasilkan respons yang benar.

Keuntungan menggunakan gaya mengajar 
komando adalah akan diperolehnya keseragaman 
bentuk gerakan dan kedisiplinan siswa karena 
penggunaan gaya mengajar komando dalam 
proses belajar dan pembelajaran seluruhnya 
dikontrol oleh guru. Sedangkan kelemahan atau 
kerugian menggunakan gaya mengajar komando 
adalah (1) tidak dapat terakomodasinya berbagai 
kebutuhan berdasarkan perbedaan individu; (2) 
menghambat kreativitas siswa; (3) jika contoh 
gerakan yang diberikan tidak hati-hati dan cermat, 
akan menimbulkan rasa tidak puas; (4) contoh 
gerakan yang salah akan menjadi sumber ejekan 
peserta didik kepada gurunya, dan yang lebih 
fatal adalah peserta didik akan mengikuti sehingga 
menimbulkan keterampilan yang salah pula; serta 
(5) akan menghilangkan kegairahan atau motivasi 
peserta didik untuk berlatih atau belajar di luar jam 
pelajaran.

Selain faktor eksternal berupa penerapan 
gaya mengajar guru penjasorkes, faktor internal 
juga ikut mempengaruhi hasil belajar siswa, salah 
satunya adalah motivasi belajar siswa. Menurut 
vroom dalam Purwanto (2007: 72), motivasi mengacu 
kepada suatu proses mempengaruhi pilihan-
pilihan individu terhadap bermacam-macam 
bentuk kegiatan yang dikehendaki. Istilah motivasi 
mencakup konsep dorongan (drive), kebutuhan (need), 
rangsangan (incentive), ganjaran (reward), penguatan 
(reinforcement), ketetapan tujuan (goal setting) harapan 

(expectancy) dan sebagainya. 
Menurut Tangkudung (2012: 21), masalah 

kebutuhan individu merupakan dasar yang 
menimbulkan perbedaan tingkah laku individu, 
dimana individu bertingkah karena adanya dorongan 
untuk memenuhi kebutuhan. Konsep yang berkaitan 
dengan motivasi adalah konsep “needs” atau 
kebutuhan. Hirarki kebutuhan dapat dipakai untuk 
melukiskan dan meramalkan tinggi rendahnya 
motivasi. 

Maslow dalam Sobur (2013:  274-279) 
menggolongkan kebutuhan manusia pada lima 
tingkat kebutuhan (five hierarchy of needs), yaitu (1) 
kebutuhan fisiologis (physiological needs) merupakan 
kebutuhan pokok manusia untuk memelihara 
kelangsungan hidupnya, seperti kebutuhan sandang, 
pangan, perumahan, air, seks dan sebagainya; (2) 
kebutuhan rasa aman (safety needs) merupakan 
kebutuhan ingin dilindungi, seperti keamanan 
dalam bekerja, keamanan hidup dan sebagainya; (3) 
kebutuhan sosial (social needs) merupakan kebutuhan 
untuk diterima dan dihargai oleh orang lain, 
saling mencintai, saling menghargai, bekerjasama, 
tolong-menolong, dan sebagainya; (4) kebutuhan 
penghargaan (eksteem needs) merupakan kebutuhan 
akan harga diri, percaya diri, prestise, dan kekuasaan; 
dan (5) kebutuhan aktualisaasi (self actualization) 
merupakan kebutuhan untuk mengembangkan 
kemampuan diri secara optimal sehingga mampu 
berbuat yang lebih baik, berprestasi dan kreatif.

Dengan demikian, motivasi belajar itu 
bersumber dari dalam diri individu untuk mendorong 
individu tersebut untuk mencapai keberhasilan yang 
diinginkan dengan standar terbaik. Motivasi belajar 
adalah suatu keinginan atau kebutuhan dari dalam 
individu untuk mencapai hasil terbaik. Bila ditinjau 
dari sumber timbulnya motivasi seseorang, motivasi 
dapat intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik 
berasal dari dalam individu yang berupa kecakapan 
dan untuk melakukan sesuatu demi memenuhi 
keinginannya, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah 
motivasi yang berasal dari luar individu seperti 
pujian dan ganjaran.

Seseorang yang memiliki motivasi belajar 
tinggi cenderung memilih tugas-tugas yang sulit 
dan menantang yang terkadang berada di luar batas 
kemampuannya, sebaliknya orang yang memiliki 
motivasi belajar rendah cenderung memilih  yang 
mudah dan kurang menantang. Seseorang yang 
memiliki motivasi berprestasi tinggi, pada umumnya 
mempunyai keinginan yang tinggi untuk sukses 
dan keinginan sama besarnya  dengan ketakutan 
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pada kegagalan. Di samping itu, lebih menyukai 
kegiatan-kegiatan yang sulit dan menantang, 
berani mengambil resiko, sanggup mengambil 
alih pekerjaan dalam tugas, bertanggung jawab, 
menyukai keunikan, gelisah bila terjadi kegagalan, 
serta cenderung menonjolkan diri.

Penyebab dorongan untuk bertindak itu dapat 
berasal dari dalam diri siswa (intrinsik) maupun 
dari luar diri siswa (ekstrinsik). Motivasi belajar 
akan diukur melalui skala yang menggambarkan 
dorongan untuk melakukan tugas dalam suatu proses 
pendidikan. Pada skala yang digunakan makin tinggi 
skor atau nilai yang diperoleh makin tinggi pula 
tingkat motivasi belajar. Dari teori yang dikemukakan 
di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah 
suatu keinginan atau hasrat yang terdapat pada diri 
seseorang terhadap suatu kegiatan tertentu. 

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan menggunakan metode eksperimen. Desain 
penelitian yang digunakan adalah desain treatment 
by level 2 x 2. Desain treatment by level  merupakan 
suatu tindakan terhadap satu variabel atau lebih yang 
dimanipulasi secara simultan agar dapat mempelajari 
pengaruh setiap variabel terhadap variabel terikat 
atau pengaruh yang diakibatkan adanya interaksi 
antara beberapa variabel. Rancangan faktorial adalah 
unit-unit eksperimen ke dalam sel sedemikian rupa 
secara acak, sehingga setiap unit-unit eksperimen 
dalam setiap sel relatif homogen. 

Secara rinci rancangan desain treatment by level 
2 x 2 penelitian dapat dilihat pada tabel  di bawah ini:

Tabel 1. Desain Treatment by Level 2 X 2

Motivasi Belajar (B)
Gaya Mengajar (A)

Inklusi (A1) Komando (A2)

Motivasi Belajar Tinggi (B1) A1B1 A2B1

Motivasi Belajar Rendah (B2) A1B2 A2B2

Dalam penelitian ini, populasinya adalah 
seluruh siswa  kelas VIII SMP Negeri 277 Jakarta 
yang berjumlah 252 orang yang tersebar menjadi  
7 kelas. Waktu penelitian berlangsung selama 2 
bulan terhitung dari bulan Mei-Juni 2016.Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
cluster sample. Dari 7 kelas VIII SMP Negeri 277 Jakarta 
tersebut, dipilih dua kelas untuk diberikan treatment 

atau program pembelajaran. Satu kelas terdiri dari 
36 siswa. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 
72 orang. Penentuan kelompok dilakukan dengan  
penyebaran angket motivasi belajar. Skor yang 
diperoleh dari pengukuran dalam satu kelas kemudian 
diranking dari nilai tertinggi ke rendah. Kelas pertama 
yang diajar dengan gaya mengajar inklusi (A1) kelas 
kedua diajar dengan gaya mengajar komando (A2).

Tabel 2. Pengelompokan Subjek Penelitian

Motivasi Belajar (B)
Gaya Mengajar (A)

Inklusi (A1) Komando (A2)

Motivasi Belajar Tinggi (B1) 18 18

Motivasi Belajar Rendah (B2) 18 18

Keseluruhan 36 36

Rancangan perlakuan menggunakan 2 bentuk 
gaya mengajar, yaitu gaya mengajar inklusi dan 
komando. Gaya mengajar inklusi adalah suatu 
gaya pembelajaran dengan cara menyajikan materi 
pembelajaran secara rinci dan menawarkan tingkat-
tingkat kesulitan yang berbeda secara berurutan, 
yang bertujuan agar siswa kreatif dan mendapatkan 
kemudahan dalam mempelajari suatu keterampilan 
gerak, juga siswa diberi kebebasan untuk memilih 
dan menentukan pada tingkat kesulitan yang sesuai 
untuk memulai belajar suatu gerakan, sedangkan gaya 
mengajar komando ini dilandasi oleh teori belajar 
stimulus-respons, yaitu guru memberikan stimulus X 
maka akan menghasilkan respons Y pada diri peserta 
didik. 

Instrumen yang digunakan adalah tes 
keterampilan servis atas bola voli, sedangkan 
instrumen motivasi belajar diukur menggunakan 
angket skala likert. Adapun kisi-kisinya adalah sebagai 
berikut:

Tabel 3.  Kisi-kisi Instrumen Motivasi Berprestasi

Dimensi Indikator Nomor
Butir Jumlah

Motivasi 
Intrinsik

Motivasi 
Ekstrinsik

1. Menerima kritik dan mengakui 
kekurangan.

2. Berani mengambil resiko
3. Tanggung jawab
4. Waktu penyelesaian tugas
5. Keinginan untuk sukses dan 

tebaik
6. Bersemangat tinggi dan disiplin
7. Kreatif dan inovatif
8. Mempunyai perasaan takut 

gagal
1. Pengaruh lingkungan
2. Pemberian penghargaan
3. Perintah guru/pelatih
4. Aktualisasi diri

1,2,4,10,
15,23

13,20,26
11,19

9
6,12,16,21

5,18,24
7,8,17
3,14

30
22,27,28

29
25

6

3
2
1
4

3
3
2

1
3
1
1

Jumlah 30

Pengaruh Gaya Mengajar...
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Sampel dalam penelitian siswa SMP Negeri 277 

Jakarta sebanyak 72 orang. Untuk hasil penghitungan 
statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini: 

Tabel 4. Hasil Penghitungan Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

Dependent Variable: Keterampilan Servis Atas 
Bola Voli

A B Mean
Std.

Deviation
N

Gaya 
Mengajar 

Inklusi

Motivasi 
Belajar Tinggi

39.78 4.373 18

Motivasi 
Belajar Rendah

30.44 1.381 18

Total 35.11 5.711 36

Gaya 
Mengajar 
Komando

Motivasi 
Belajar Tinggi

26.56 2.229 18

Motivasi 
Belajar Rendah

34.33 1.645 18

Total 30.44 4.391 36

Total Motivasi 
Belajar Tinggi

33.17 7.527 36

Motivasi 
Belajar Rendah

32.39 2.476 36

Total 32.78 5.577 72

Sebelum dilakukan analisis Varian (Anava), 
terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis, 
yaitu (1) uji normalitas; dan (2) uji homogenitas 
populasi. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Ringkasan Uji Normalitas Data

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

A1B1 .182 18 .120 .904 18 .068
A2B1 .186 18 .100 .944 18 .341
A1B2 .156 18 .200* .892 18 .041
A2B2 .176 18 .146 .913 18 .096

a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data, 
diketahui bahwa nilai signifikansi seluruh  variabel 
lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 
semua data  pada kelompok  penelitian berdistribusi 
Normal. Sedangkan hasil pengujian homogenitas data 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Penghitungan Uji Homogenitas Data 

Test of Homogeneity of Variances
Keterampilan Servis Atas Bola Voli

Levene Statistic df1 df2 Sig.
5.553 3 68 .062

Tabel 7. Hasil Penghitungan ANOVA
Keterampilan Servis Atas Bola Voli

Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

B e t w e e n 
Groups

1720.444 3 573.481 79.911 .000

W i t h i n 
Groups

488.000 68 7.176

Total 2208.444 71

Berdasarkan analisis pada tabel Test of 
Homogeneity of Variances diperoleh F= 5,553; df1= 3, 
df2=68, dan p-value = 0,062 > 0,05 atau H0 diterima. 
Dengan demikian data keterampilan servis atas bola 
voli dari keempat kelompok homogen. Sedangkan 
tabel ANOVA diperoleh harga F= 79,911 dan p-value = 
0,000 < 0,05 yang berarti terdapat perbedaan rata-rata 
keterampilan servis atas bola voli yang signifikan dari 
keempat kelompok perlakuan.
Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil penghitungan uji hipotesis, 
keempat hipotesis yang diajukan adalah terbukti. 
adapun rangkumannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 8. Rangkuman Penghitungan Uji Hipotesis 
Pertama dan Kedua

Hipotesis yang Diuji F 
hitung

p-value Keterangan

H1  : µA1 > µA2 54,623 0,000 Sig
H1  : Interaksi A X B 183.594 0,000 Sig

≠ 0

Tabel 9. Rangkuman Penghitungan Uji Hipotesis 
Ketiga dan Keempat

Hipotesis yang Diuji Mean 
Different

p-value Keterangan

H1 : µA1B1 > µA2B1 13,222 0,000 Sig

H1  : µA1B2 < µA2B2 -3,889. 0,000 Sig

Berdasarkan data hasil penelitian, terdapat 
perbedaan nilai rata-rata skor keterampilan servis atas 
bola voli dalam penerapan gaya mengajar inklusi dan 
komando. Pada gaya mengajar inklusi diperoleh nilai 
rata-rata lebih besar, yaitu 35,11 jika dibandingkan 
dengan nilai rata-rata gaya mengajar komando, yaitu 
30,44.

Dari hasil penghitungan uji turkey pada 
hipotesis pertama diperoleh nilai sig = 0,000 < 0,05, 
atau H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan 
rata-rata keterampilan servis atas bola voli antara 
siswa yang diajar dengan gaya mengajar inklusi 
maupun komando. Perbedaan ini disebabkan karena 
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pada gaya mengajar inklusi memiliki kelebihan dalam 
pelaksanaannya, yaitu memberikan kebebasan kepada 
peserta didik untuk menilai sendiri kemampuan 
yang dilakukan atau dipelajari. Jika dibandingkan 
dengan gaya mengajar komando, maka gaya mengajar 
inklusi memberikan hasil yang lebih baik dalam 
meningkatkan keterampilan servis atas bola voli.

Sesuai uraian dan pembahasan tentang 
keunggulan gaya mengajar inklusi dan komando, 
maka secara keseluruhan gaya mengajar inklusi 
lebih baik daripada gaya mengajar komando dalam 
meningkatkan keterampilan servis atas bola voli pada 
siswa. Desain faktorial dalam penelitian memberikan 
kemungkinan kepada peneliti untuk menilai interaksi 
antara kedua variabel bebas, yaitu pengaruh yang 
berbeda dari salah satu di antara kedua variabel pada 
tingkat yang berbedadari variabel lainnya. 

Berkaitan dengan variabel interaksi, hasil 
pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa 
terdapat interaksi antara gaya mengajar dan motivasi 
belajar terhadap keterampilan servis atas bola voli 
dengan nilai Sig = 0,000 < 0,05, atau H0 ditolak. 
Hal ini berarti ada pengaruh interaksi yang sangat 
signifikan antara faktor A (gaya mengajar) dan faktor 
B (motivasi belajar) terhadap keterampilan servis atas 
bola voli siswa. Tampak dari hasil analisis bahwa 
besar pengaruh gaya mengajar dan motivasi belajar 
terhadap keterampilan servis atas bola voli sebesar 
77,9%.

Wujud interaksi yang ditunjukkan oleh hasil 
penghitungan ini memberikan alasan yang jelas bahwa 
dengan keragaman karakteristik dan motivasi belajar 
siswa akan berdampak pada pemilihan gaya mengajar 
yang tepat. Dengan demikian, antara gaya mengajar 
dan motivasi belajar akan saling mempengaruhi dan 
berinteraksi secara positif dalam proses pembelajaran 
dalam meningkatkan keterampilan servis atas bola 
voli.

Pada tingkat motivasi belajar tinggi dengan 
gaya mengajar inklusi, diperoleh nilai rata-rata 
siswa dalam melakukan servis atas bola voli sebesar 
39,78 yang berarti lebih tinggi dari nilai rata-rata 
siswa dengan gaya mengajar komando, yaitu 26,56. 
Berdasarkan uji turkey diketahui bahwa perbedaan 
keterampilan servis atas bola voli (Y) antara siswa yang 
diajar dengan gaya mengajar inklusi (A1) dan siswa 
yang diajar dengan gaya mengajar komando (A2) pada 
kelompok siswa yang memiliki motivasi belajar yang 
tinggi (B1), mempunyai nilai sig 0,000 < 0,05 sehingga 
H0 ditolak. Artinya rata-rata hasil keterampilan servis 
atas bola voli kelompok siswa yang diajar dengan 
gaya mengajar inklusi lebih tinggi daripada kelompok 

yang diajar dengan gaya mengajar komando untuk 
siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi. Dimana 
perbedaannya (mean difference) sebesar 13,222.

Hal ini membuktikan hipotesis alternatif 
ketiga, yaitu  H1 : µA1B1 > µA2B1 yang berarti bahwa 
siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dengan 
diberikan gaya mengajar inklusi akan memperoleh 
hasil servis atas bola voli yang lebih baik daripada 
diajar dengan gaya mengajar komando. Dalam konteks 
ini dapat dimaknai bahwa kelebihan gaya mengajar 
inklusi sangat berpengaruh terhadap keterampilan 
servis atas  bola voli, penerapan gaya mengajar inklusi 
akan lebih efektif apabila diikuti oleh motivasi belajar 
yang tinggi dalam proses pembelajaran. 

Pada tingkat motivasi berprestasi yang rendah 
siswa yang diajar dengan  gaya mengajar inklusi, 
diperoleh nilai rata-rata siswa dalam melakukan servis 
atas bola voli sebesar 30,44 yang berarti lebih rendah 
dari nilai rata-rata siswa yang diajar dengan gaya 
mengajar komando, yaitu 34,33.

Berdasarkan uji turkey diketahui bahwa 
perbedaan keterampilan servis atas bola voli (Y) 
antara siswa yang diajar dengan gaya mengajar inklusi 
(A1) dan siswa yang diajar dengan gaya mengajar 
komando (A2) pada kelompok siswa yang memiliki 
motivasi belajar yang rendah (B2) mempunyai nilai 
sig 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya rata-rata 
hasil keterampilan servis atas bola voli kelompok 
siswa yang diajar dengan gaya mengajar inklusi 
lebih rendah daripada kelompok yang diajar dengan 
gaya mengajar komando untuk siswa yang memiliki 
motivasi belajar rendah. Dimana perbedaannya (mean 
difference) sebesar -3,889

Hal ini membuktikan hipotesis alternatif 
keempat, yaitu H1  : µA1B2 < µA2B2 yang berarti 
bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar rendah 
akan lebih akan memiliki keterampilan servis atas bola 
voli yang lebih baik jika diajar dengan gaya mengajar 
komando daripada dengan gaya mengajar inklusi. 
Dalam konteks ini dapat dimaknai bahwa kelebihan 
gaya mengajar komando sangat berpengaruh terhadap 
keterampilan servis atas bola voli, gaya mengajar 
komando akan lebih efektif diterapkan untuk siswa 
yang memiliki motivasi belajar rendah. 

Pengaruh Gaya Mengajar...

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, 
maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah (1) 
secara keseluruhan terdapat perbedaan keterampilan 
servis atas bola voli antara antara siswa yang diajar 
dengan gaya mengajar inklusi dan siswa yang 
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diajar dengan gaya mengajar komando; (2) terdapat 
interaksi antara gaya mengajar dan motivasi belajar 
terhadap keterampilan servis atas bola voli; (3) bagi 
kelompok siswa yang memiliki tingkat motivasi 
belajar tinggi, keterampilan servis atas  bola voli lebih 
tinggi bila diajar  dengan gaya mengajar inklusi; (4) 
bagi kelompok siswa yang memiliki tingkat motivasi 
belajar rendah, keterampilan servis atas  bola voli lebih 
tinggi bila diajar  dengan gaya mengajar komando.
Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi 
penelitian, maka saran dari hasil penelitian ini 
adalah sebagai berikut (1) bagi guru penjas perlu 
menerapkan dan mengembangkan berbagai macam 
bentuk gaya mengajar, serta membuat pengelompokan 
kemampuan tiap variabel yang dimanipulasi agar 
menghasilkan hasil belajar maupun keterampilan yang 
baik; (2) perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 
mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan servis 
atas dalam permainan bola voli selain variabel yang 
diteliti.
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MODEL KONSELING KELOMPOK COGNITIVE BEHAVIOR 
UNTUK MENINGKATKAN SELF ESTEEM SISWA SMK
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan Konseling Kelompok Cognitive Behavior 
untuk meningkatkan Self Esteem siswa SMK. Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan November 
sampai Januari 2016. Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen dengan desain pretest and 
posttest control group. Berdasarkan hasil pengukuran inventori harga diri terjaring dua belas siswa yang 
teridentifikasi sebagai siswa yang memiliki karakteristik harga diri rendah. Selanjutnya pemilihan 
subjek untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara acak dengan jumlah enam 
siswa untuk setiap kelompok. Ada dua jenis instrumen yang dipergunakan yaitu instrumen perlakuan 
dan pengukuran. Instrumen perlakuan berupa panduan pelaksanaan Konseling Kelompok Cognitive 
Behavior, sedangkan instrumen pengukuran berupa inventori harga diri yang memiliki nilai validitas 
butir total dengan nilai R di atas 0,32, dan reliabilitas sebesar 0,945 dapat disimpulkan bahwa inventori 
harga diri reliabel dan layak di gunakan sebagai instrumen penelitian. Data dianalisis dengan uji statistik 
nonparametrik Two Independent Sample Test Mann Whitney U. Hasil hipotesis diperoleh nilai Z yaitu 
-2,242 dan angka Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu 0,025 < 0,05, maka Ho ditolak, artinya Konseling Kelompok 
Cognitive Behavior untuk meningkatkan Self Esteem siswa SMK. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disampaikan saran (1) bagi konselor: Konseling Kelompok Cognitive Behavior dapat diterapkan untuk 
meningkatkan Self Esteem siswa SMK, dan sebagai dasar untuk memahami aspek perkembangan siswa 
SMK; dan (2) peneliti selanjutnya: penelitian ini menerapkan Konseling Kelompok Cognitive Behavior 
dengan teknik cognitive restructuring, problem solving dan tugas rumah, untuk peneliti selanjutnya dapat 
menguji keefektifannya dengan menggunakan teknik lain yang relevan.

Kata kunci: konseling kelompok cognitive behavior, self esteem, siswa SMK.

THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE BEHAVIOR GROUP 
COUNSELING TO INCREASE SELF ESTEEM OF VOCATIONAL 

HIGH SCHOOL STUDENTS
Abstract: The purpose of this research is to test effectiveness of Cognitive Behavior Group Counseling to increase 
self esteem of vocational high school students. The research was conducted from November to January 2016. In 
this research, a researcher used exsperiment structure with design pretest and posttest control group. Grounded on 
result of measure inventory self esteem issues twelve students identification as students have characteristic low self 
esteem. Furthermore comb out subject for group experiment and  group control used by random with amount six 
students for every group. There are two kinds of instrument are used those are instument treatment and measure. 
Instrument treatment as project implementation group counseling cognitive behavior, whereas instrument measure 
as inventory self esteem which has validity value grain total with value R on top of 0,32, and realibility are 0,945 
can be concluded inventory self esteem reliable and worth as a research instrument. The data is analyzed with test 
statistic nonparametrik Two Independent Sample Test Mann Whitney U. The income hypothesis get value Z is 
-2,242 and figure Asymp. Sig. (2-tailed) is 0,025 < 0,05, so Ho is refused, which meaning effectiveness of Cognitive 
Behavior Group Counseling to increase self esteem of Vocational high school. Based on the analysis of the found 
the research (1) to counselor: Cognitive Behavior Group Counseling can be carried out to increase self esteem of 
vocational high school students, and can be principle to understanding  of grown students; and 2) to next researcher: 
This research applicate Cognitive Behavior Group Counseling with cognitive restructuring, problem solving and 
homework technique, for the Next researcher can test the effectiveness by using the other technique that relevant, or 
may be the researcher can use the other design as single subject design, action research in guidence and counseling, 
or the other exsperiment research that model Cognitive Behavior Group Counseling can be test the effectiviness.  

Keywords : cognitive behavior group counseling, self esteem, vocational high school students.

Penelitian
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PENDAHULUAN
Sekolah Menengah Kejuruan menjadi program 

utama pemerintah, hal ini dibuktikan dengan adanya 
peningkatan jumlah Sekolah dan penambahan siswa 
di Sekolah Menengah Kejuruan (Depdiknas. Dit 
PSMK, 2010). Departemen Pendidikan Nasional 
berupaya untuk memperkuat kompetensi peserta 
didik dari sisi pengetahuan, keterampilan dan 
sikap secara utuh yang diwujudkan melalui 
semangat kurikulum tahun 2013 sebagai langkah 
awal mewujudkan cita-cita luhur, generasi emas 
Indonesia tahun 2045 yang merupakan sosok generasi 
yang diamanatkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 
Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) nomor 20 
Tahun 2003, yakni generasi yang memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, dalam bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara (Depdiknas, 2013).

Pada saat individu memasuki tahapan 
pendidikan di sekolah menengah, maka individu 
memasuki masa remaja (Hurlock, 1999:25). Masa 
remaja merupakan tahapan dari siklus kehidupan 
yang banyak dibahas oleh para peneliti di bidang 
bimbingan dan konseling dan psikologi, sebab 
banyak hal menarik yang dapat ditelaah, hal ini 
tidak terlepas dari berbagai karakteristik yang khas 
yang menyertai pertumbuhan dan perkembangan 
remaja pada aspek fisik, psikologis, spiritual, 
intelektual, sosial dan ekonomi. Pertumbuhan dan 
perkembangan yang dialami remaja merupakan fase 
kehidupan yang sulit untuk dilalui karena pada masa 
ini remaja perlu belajar mengatasi pubertas sekaligus 
transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah  
(Rhodes, Roffman, Reddy dan Fredriksen, 2004).

Setiap individu pasti akan mengalami masa 
transisi dalam kehidupan, namun pada kenyataannya 
para remaja tidak dapat sepenuhnya menjalani 
perubahan yang dialami, bahkan ketika perubahan 
bersifat positif (Weissmen, Markowitz dan Klerman, 
2007). Menurut Consolvo (2002), remaja yang 
memasuki masa Sekolah Menengah Kejuruan 
seharusnya menjadi pengalaman menarik, namun 
sebuah penelitian menunjukan bahwa 30-40% remaja 
yang berada di Sekolah Menengah di Amerika Serikat 
putus sekolah. Sedangkan di Indonesia, tekanan yang 
dirasakan para remaja selama menjalani pendidikan 
di bangku Sekolah Menengah Kejuruan didasari 
adanya pembentukan berbagai komunitas di dunia 
maya sebagai tempat untuk mengemukakan tekanan 
yang dialaminya, bahkan tekanan tersebut dapat 

memicu terjadinya peristiwa bunuh diri  (Maharani, 
2011). 

Permasalahan besar pada masa remaja, muncul 
dengan pertanyaan identitas diri misalnya siapakah 
aku, aku harus menjadi apa, serta banyak lagi 
pertanyaan-partanyaan sejenis yang memfokuskan 
pada pencerminan identitas diri para remaja 
(Gottman dan Declaire, 1997:243). Berbagai penelitian 
para ahli secara konsisten menunjukkan bahwa proses 
pencarian identitas diri memiliki kaitan erat dengan 
bagaimana remaja menilai atau mengevaluasi diri, 
pencarian identitas diri yang positif akan mengarah 
pada pengembangan potensi yang dimiliki menjadi 
lebih baik, sedangkan identitas diri yang negatif akan 
mengarah pada pengembangan potensi yang dimiliki 
menjadi kurang baik (Santrock, 2007:198).

Untuk mendapatkan pengakuan sosial, 
remaja seringkali membandingkan antara dirinya 
dengan orang lain, dengan berusaha mencari status 
sosial sebagai seorang yang berdiri sendiri tanpa 
bantuan orang tua, mereka memiliki pemikiran 
tentang siapakah diri mereka dan apa yang membuat 
mereka berbeda dari orang lain, mereka memegang 
erat identitas dirinya dan berpikir bahwa dengan 
memahami identitas diri akan merasa lebih berharga 
(Santrock, 2007:193). Berbagai penelitian para 
ahli secara konsisten menunjukkan bahwa proses 
pencarian identitas diri memiliki kaitan erat dengan 
bagaimana remaja menilai atau mengevaluasi diri, 
pencarian identitas diri yang positif akan mengarah 
pada pengembangan potensi yang dimiliki menjadi 
lebih baik, sedangkan identitas diri yang negatif akan 
mengarah pada pengembangan potensi yang dimiliki 
menjadi kurang baik (Santrock, 2007:198).

Pertumbuhan dan perkembangan remaja 
dalam pencarian identitas diri, memunculkan 
masalah yang bersumber pada harga dirinya, proses 
pencarian identitas diri tidak dapat terpisahkan 
dari harga diri karena harga diri merupakan 
kebutuhan dasar setiap individu. Berdasarkan 
beberapa penelitian dan literatur secara konsisten, 
menunjukkan bahwa kemampuan remaja dalam 
pencarian identitas diri berkaitan dengan harga diri 
mereka (Friedlander, Reid, Shupak dan Cribbie, 
2007). Harga diri pada remaja terbukti sebagai suatu 
faktor yang dapat mempengaruhi pencarian identitas 
diri (Hertel, 2002:3), ketika remaja memahami dirinya 
seperti apa yang mereka idealkan, maka remaja akan 
memiliki penghargaan diri positif atau memiliki 
harga diri tinggi, namun sebaliknya ketika apa yang 
mereka miliki atas dirinya tidak sesuai dengan apa 
pandangan ideal mereka akan memiliki harga diri 
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rendah.
Harga diri, dapat diklasifikasikan menurut 

derajat tinggi dan rendah (Murk, 2006). Menurut 
Coopersmith (1967:13), harga diri mempunyai 
tiga jenis tingkatan yaitu harga diri tinggi, harga 
diri sedang dan harga diri rendah. Untuk menilai 
dimensi harga diri remaja tergantung pada sejauh 
mana remaja menganggap dan menilai dirinya, dan 
tergantung dari teori yang dipakai. Menurut teori 
Coopersmith mengklasifikasikan harga diri berdasar 
atas dua hal yaitu sikap realistik individu dalam 
mencapai tujuan yang diinginkan dan bagaimana 
individu berpikir tentang diri sendiri, orang lain dan 
lingkungan. 

Remaja yang memiliki harga diri tinggi, bangga 
dengan sikap dan kemampuan yang dimilikinya, 
serta mampu mempercayai persepsi diri sendiri 
sehingga tidak terpaku pada kesukaran-kesukaran 
personal, memanfaatkan kritikan dari lingkungan 
sebagai bahan untuk evaluasi diri, memandang 
diri sebagai seorang yang bernilai, penting dan 
berharga, memiliki harapan dan tujuan tinggi, dan 
berusaha merealisasikan dari lingkungan sosialnya. 
Sedangkan remaja yang memiliki harga diri rendah 
tidak mempunyai kepercayaan diri dan tidak mampu 
menilai kemampuan dalam dirinya, merasa terasing 
karena memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak 
dicintai, terlalu lemah dalam mengakui kekurangan, 
peka terhadap kritik, terbenam dalam masalah-
masalah pribadi dan melarikan diri dari interaksi 
sosial (Coopersmith 1967:230). 

Bila kita cuplik, beberapa kasus yang dialami 
para remaja dan sebagian besar dialami oleh siswa 
Sekolah Menengah Kejuruan sebagai dampak dari 
harga diri rendah, beberapa fakta memberikan 
gambaran bahwa saat  ini ,  peri laku remaja  
bertentangan dan melawan aturan, hukum, etika, 
nilai dan moral masyarakat misalnya berdasarkan 
data POLRESTA dan SATPOL PP Mojokerto hampir 
tiap bulan ada pelajar SMK diringkus karena 
melanggar hukum dan berkeliaran pada waktu jam 
sekolah. Tercatat selama tahun 2012 sampai dengan 
2016, ada lima puluh lebih siswa di kabupaten 
Mojokerto nekat mencoba bunuh diri karena tidak 
diterima di Sekolah Menengah Negeri (Radar 
Mojokerto, 2016). Seorang siswa Sekolah Menengah 
Kejuruan di Kabupaten Mojokerto mencoba bunuh 
diri kerena dua kali tidak naik kelas (Memorandum, 
2016). Kasus bunuh diri siswa Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri di kabupaten Mojokerto dengan 
meminum obat antimalaria, karena tidak lulus 
Ujian Akhir Nasional (Radar Mojokerto 2010). 

Lantaran menginginkan pakaian yang bagus, dan 
menggunakan handphone yang canggih remaja 
Sekolah Menengah Kejuruan di Surabaya menjadi 
pekerja seks komersil (Memorandum, 2013). Kasus 
lainnya terjadi di Kabupaten Ponorogo seorang siswi 
Sekolah Menengah mencoba bunuh diri karena tidak 
lolos seleksi sekolah negeri sampai akhir ajaran baru 
(Jawa Pos, 2013).

Berdasarkan berbagai fenomena, hasil 
penelitian dan studi pendahuluan, mengenai 
harga diri, terutama pada siswa Sekolah Menengah 
Kejuruan yang bisa dikategorikan sebagai masa 
remaja pertengahan, rentan mengalami permasalahan 
harga diri baik yang diakibatkan oleh situasi dan 
kondisi di lingkungan, maupun masa transisi 
yang sedang dilaminya, pemberian intervensi, 
harus dilakukan untuk menghindari permasalahan 
yang lebih kompleks. Menurut Guindon (2010) 
menyatakan bahwa, harga diri sifatnya tidak statis 
namun dinamis, apabila remaja yang memiliki 
masalah harga diri rendah segera diberikan intervensi 
maka akan mengalami peningkatan, karena harga diri 
lebih mudah diubah pada masa remaja.

Dalam konteks bimbingan dan konseling yang 
tertuang dalam rambu-rambu penyelenggaraan 
Bimbingan dan Konseling (2007), permasalahan 
harga diri termasuk dalam bidang pribadi sosial 
sebagai bagian dari kepribadian siswa dalam 
menjalani kehidupan secara eksplisit, sehingga 
keberadaannya wajib ada untuk pencapaian 
standar kompetensi kemandirian siswa. Pada 
setting pendidikan upaya konselor sekolah dalam 
rangka membantu pencapaian standar kompetensi 
kemandirian siswa, maka salah satu layanan yang 
dilakukan oleh konselor dalam program layanan 
Bimbingan dan Konseling Komprehensif adalah 
memberikan layanan konseling, yang merupakan 
komponen dalam layanan responsif (Gysbers dan 
Handerson, 2006). Berdasarkan hasil penelitian 
pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh Whiston, 
Sexton, Borders dan Durry (dalam Akos dan Galassi, 
2004:36), mengemukakan bahwa pelaksanaan 
konseling secara individu atau kelompok dapat 
membantu siswa dalam meningkatkan prestasi 
akademik, keterampilan sosial, harga diri, konsep 
diri dan beberapa perilaku positif siswa di sekolah.

Banyak metode yang digunakan untuk 
meningkatkan harga diri yang sudah pernah 
dilakukan oleh para peneliti dan ahli sebelumya dalam 
bidang bimbingan dan konseling yang bertujuan 
untuk membantu konseli dalam permasalahan harga 
diri dengan memfokuskan pada aspek kognitif dan 
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perilaku di antaranya (1) pemberian dukungan; (2) 
konseling kognitif perilaku; (3) konseling kelompok;  
(4) strategi kebugaran fisik; dan (5) strategi spesifik 
lainnya (Guindon, 2010),  namun seorang konselor 
dalam memberikan intervensi harus memahami 
elemen yang menyusun tingkat harga diri dan 
pengaruh yang ditimbulkan dari intervensi yang 
diberikan kepada konseli terhadap tingkat harga 
diri konseli.

Salah satu pendekatan konseling yang 
dapat digunakan untuk membantu konseli dalam 
permasalahan harga diri adalah Terapi Cognitive 
Behavior, yang dalam penelitian bidang bimbingan 
dan konseling ini disebut dengan Konseling Cognitive 
Behavior. Menurut Guindon (2010:30), Konseling 
Cognitive Behavior adalah pendekatan yang dinilai 
terbukti efektif untuk mengintervensi dan mengatasi 
permasalahan harga diri, pada individu pada seluruh 
rentang hidup. Asumsi dasar Konseling Cognitive 
Behavior bahwa tingkah laku individu yang terlihat 
(overt behavior) dipengaruhi oleh proses kognitif. 
Konseling Cognitive Behavior tidak hanya berfokus 
pada perubahan tingkah laku, akan tetapi lebih 
pada adanya distorsi kognitif pada individu untuk 
penyelesaian permasalahan (Beck. dkk, 1961)

Pemilihan dengan pendekatan Konseling 
Kognitif Perilaku, didasari oleh latar belakang harga 
diri, yang merupakan sebuah evaluasi diri, yang 
merupakan keyakinan dasar yang bersumber pada 
kognitif individu, intervensi dengan melibatkan 
kognitif seperti Konseling Cognitive Behavior 
diasumsikan lebih sesuai untuk meningkatkan 
harga diri. Konseling Kognitif Perilaku, memandang 
bahwa harga diri rendah sebagai hasil dari keyakinan 
negatif dan asumsi yang disfungsional mengenai 
dirinya (Bennet-Levy, Butler, Fannel, Hackman, 
Muller, dan Westbrook, 2004). Intervensi dengan 
Konseling Cognitive Behavior lebih ditekankan pada 
identifikasi keyakinan negatif yang lebih realistis 
dengan memaksimalkan aktifitas kognitif guna 
menghasilkan perubahan perilaku (Bos, Muris, 
Mulkens dan Schaalma, 2006).  

Tujuan utama Konseling Kognitif Perilaku, 
yaitu memunculkan respon yang lebih adaptif 
terhadap suatu situasi dengan menyesuaikan proses 
kognitif yang ada dan melakukan modifikasi perilaku 
(Westbrook, Kennerly, & Kirk, 2007). Hal senada 
dikemukakan oleh Beck (1993) bahwa Konseling 
Kognitif Perilaku berusaha untuk mengidentifikasi 
dan mengoreksi keyakinan-keyakinan yang 
disfungsional atau terdistorsi, tugas konselor kognitif 
perilaku membantu  konseli mengenali cacat-cacat 

logis, dalam pemikiran individu dan membantu 
mereka untuk memandang situasi secara rasional. 
Konseli diminta untuk mengumpulkan bukti-bukti 
untuk menguji keyakinan, yang akan membawa 
konseli untuk mengubah kayakinan yang ternyata 
tidak berdasar realita. 

B e r d a s a r k a n  k a r a k t e r  p o p u l a s i  d a n 
problematika hasil studi pendahuluan, peneliti 
menggunakan Konseling Cognitive Behavior dalam 
bentuk kelompok, karena konseling kelompok 
memberikan kesempatan kepada para konseli untuk 
mengekspresikan perasaan yang bertentangan, 
mengeksplorasikan keraguan diri dan merealisasikan 
minat untuk berbagi dengan anggota kelompok 
yang lain (Corey, 2012).  Menurut Beck (2011), 
menyatakan Konseling Cognitive Behavior dalam 
bentuk kelompok sangat sesuai diterapkan bagi 
siswa, karena merupakan proses edukasi yang 
bertujuan mengajarkan konseli untuk menjadi 
terapis bagi dirinya sendiri, dan menekankan pada 
pencegahan. Beberapa teknik dalam Konseling 
Kognitif Perilaku antara lain modeling, behavior 
rehersal, coaching, homework, feedback, reinforcment, 
cognitive restructuring, problem solving, the buddy system 
(Corey, 2012:354-358).

Konseling Kelompok Cognitive Behavior melihat 
harga diri rendah, dalam diri konseli dimulai dari 
adanya pengalaman negatif dalam hidup. Pengalaman 
negatif ini merupakan sesuatu yang dipersepsi 
yang dapat mempengaruhi keyakinan mengenai 
diri sendiri dan orang lain, sebagai manifestasi 
dari pengalaman-pengalaman yang telah dilalui. 
Apabila individu mempunyai pengalaman negatif 
pada hidupnya, memungkinkan individu tersebut 
memiliki harga diri yang rendah. Pengalaman-
pengalaman negatif ini dapat berupa perlakuan tidak 
menyenangkan dari orang tua seperti banyaknya 
hukuman, kelalaian, penyiksaan, kesulitan dalam 
mencapai standar yang ditetapkan orang tua maupun 
teman, tidak mampu menyesuaikan diri di rumah 
ataupun di sekolah, posisi keluarga di masyarakat 
dan tidak adanya perhatian, pujian, penguatan, 
kehangatan ataupun afeksi dari orang lain.

Keyakinan negatif dalam penelitian ini 
dimaknai sebagai negative automatic thought yang 
dialami konseli. Indikasi adanya negative automatic 
thought dapat dikenali pada konseli yang memiliki 
keyakinan saya bodoh, saya gagal, saya tidak 
memiliki apapun, merasa terasing karena saya 
tidak dicintai peka terhadap kritik, dan sebagainya. 
Keyakinan ini membuat individu merasa buruk 
mengenai diri sendiri yang akan mempengaruhi 
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emosi, perilaku, dan secara tidak langsung juga 
mempengaruhi reaksi fisiologinya. 

Interaksi antara pikiran-pikiran otomatis 
(automatic thought), emosi dan perilaku, mempengaruhi 
individu dalam memproses informasi yang diberikan 
lingkungan sosialnya. Pemrosesan informasi yang 
dilakukan individu dengan harga diri rendah dapat 
berkembang menjadi masalah yang memunculkan 
perilaku negatif, misalnya mencari pengakuan dan 
perhatian dari teman-teman sekelas dan lingkungan 
sekitarnya dengan cara membuat gaduh di kelas, 
membantah perintah guru dan tidak mengerjakan 
tugas. Individu dengan harga diri rendah  tidak dapat 
memahami keadaan yang ada pada dirinya, ketika ia 
gagal melakukan sesuatu akan memandang dirinya 
sebagai individu yang tak berharga, merasa bahwa 
hidupnya tidak bermakna, putus asa, dan secara 
tidak langsung mempengaruhi reaksi fisiologinya 
seperti tegang gugup, cemas, jantung berdetak, muka 
memerah dan mual.

Intervensi untuk meningkatkan harga diri 
rendah, adalah Konseling Kelompok Cognitive 
Behavior. Komponen kognitif, membantu konseli 
menetapkan hubungan antar kognisinya dengan 
emosi, perilaku dan reaksi dari fisiologinya, serta 
untuk mengidentifikasi kognisi yang salah atau 
menyalahkan diri dengan mengganti kognisi tersebut 
dengan persepsi yang lebih baik. Komponen perilaku, 
diterapkan ketika konseli telah melakukan perubahan 
kognitif, mereka mempelajari bagaimana memberikan 
respon yang dapat diterima oleh lingkungan ketika 
berhadapan dengan situasi tertentu.

METODE PENELITIAN
Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan rancangan eksperimen 
murni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 
apakah Konseling Kelompok Cognitive Behavior 
dapat meningkatkan harga diri secara efektif. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, peneliti mengunakan 
desain penelitian pretest and posttest control group 
design.

Desain penelitian eksperimen ini melibatkan 
dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol. Pemilihan subjek penelitian yang 
akan menjadi kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol dilakukan secara acak dengan menggunakan 
teknik random assigment. Sampel yang terpilih 
pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
diberikan pretest dengan menggunakan inventori 
harga diri, sehingga peneliti mendapatkan sampel 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. 
Kegiatan selanjutnya adalah pemberian 

intervensi Konseling Kelompok Cognitive Behavior 
pada kelompok eksperimen, sedangkan pada 
kelompok kontrol diberikan intervensi Konseling 
Kelompok tanpa teknik (Group Counseling As Usual). 
Di akhir kegiatan penelitian, dilakukan posttest atau 
pengukuran kembali dengan menggunakan inventori 
harga diri yang sama, pada kelompok kontrol maupun 
kelompok eksperimen untuk mengetahui keefektifan 
kedua intervensi, namun untuk menghindari validitas 
internal dari instrumentasi peneliti melakukan 
pengacakan item pada inventori harga diri.

Apabila peningkatan harga diri pada kelompok 
eksperimen lebih signifikan yang secara statistik 
lebih besar, dari pada peningkatan harga diri pada 
kelompok kontrol, dapat disimpulkan bahwa 
signifikansi peningkatan tersebut merupakan 
pengaruh intervensi Konseling Kelompok Cognitive 
Behavior. Keberhasilan pemberian intervensi dapat 
dilihat dari perbedaan skor inventori harga diri, 
dengan membandingkan pada saat sebelum dan 
sesudah intervensi.

Untuk mendukung keefektifan Konseling 
Kelompok Cognitive Behavior dapat meningkatan 
harga diri pada kelompok eksperimen, peningkatan 
tersebut dikontrol dengan hasil yang dicapai oleh 
kelompok kontrol. 

Populasi dalam penelitian ini, adalah seluruh 
siswa yang teridentifikasi memiliki karakteristik 
harga diri rendah di SMK. Populasi berjumlah 100 
orang. Dari anggota populasi yang teridentifikasi 
memiliki harga diri rendah dari hasil inventori 
harga diri, kemudian dilakukan pengundian untuk 
menentukan sampel yang menjadi anggota kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Dengan demikian, 
dapat dikenali bahwa teknik tersebut merupakan 
teknik random assignment. Sampel penelitian ini 
adalah 12 subjek yang teridentifikasi memiliki 
harga diri dengan kategori rendah dengan nilai, 
6 siswa pada kelompok eksperimen menunjukan 
rata-rata 141,5 dan 6 siswa pada kelompok kontrol 
menunjukan rata-rata 144, 2.

Dalam penyusunan pelaksanaan intervensi, 
peneliti mengembangkan dua jenis instrumen 
untuk keperluan pelaksanaan penelitian yaitu 
(1) instrumen panduan pelaksanaan konseling 
kelompok.  Panduan pelaksanaan konseling 
kelompok cognitive behavior yang dikembangkan 
oleh peneliti berdasarkan tahapan yang dikemukakan 
oleh Corey (2012), dan siklus terapi didasarkan atas 
formulasi Dobson (2010:174), dan Beck (2011), peneliti 
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mengintegrasikan siklus tersebut dalam tahapan 
Konseling Kelompok cognitive behavior. Sedangkan 
panduan pelaksanaan konseling kelompok untuk 
kelompok kontrol, disusun dalam bentuk panduan 
pelaksanaan Konseling Kelompok (group counseling 
as usual). Panduan pelaksanaan konseling kelompok, 
dalam perlakuan ini dikembangkan oleh peneliti 
berdasarkan tahapan yang dikemukakan oleh Berg 
(2006:185); dan (2) instrumen pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah  dengan menggunakan 
inventori yang dikembangkan peneliti berdasarkan 
konsep teori harga diri Coopersmith (1967).

Analisis data yang digunakan, untuk melihat 
signifikansi perubahan antara sebelum dan sesudah 
intervensi, digunakan analisis statistik non-
parametrik yaitu Two Independent Sample Test Mann 
Whitney U yang diaplikasikan dalam rancangan 
penelitian sebelum dan sesudah untuk sampel bebas. 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan Two 
Independent Sample Test Mann Whitney U, bertujuan 
untuk membandingkan signifikansi perbedaan 
harga diri konseli dari dua buah sampel bebas dari 
populasi yang sama, sebelum dan sesudah diberikan 
intervensi, yakni Konseling Kelompok Cognitive 
Behavior pada kelompok eksperimen dan konseli ng 
kelompok tanpa teknik (group counseling as usual) 
pada kelompok kontrol. Penelitian ini menggunakan 
statistik untuk menjawab hipotesis penelitian. 
Kriteria untuk menolak atau menerima Ho  jika nilai 
Asymp. Sig. (2-tailed) ≤  taraf nyata (α/2=0,05), maka 
Ho ditolak, namun sebaliknya apabila nilai Asymp. Sig 
(2-tailed) > taraf nyata (α/2-0,05), maka Ho diterima 
(Sugiyono & Wibowo, 2001:128).

Dalam penelitian ini, pengukuran dilakukan 
terhadap tingkat harga diri siswa yang terjadi sebelum 
dan sesudah intervensi dengan menggunakan 
Konseling Kelompok Cognitive Behavior. Untuk 
keperluan analisis data tersebut digunakan program 
SPSS for windows versi 20.00.
Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan 
mulai dari bulan november sampai januari 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelompok Eksperimen

Proses intervensi terhadap subjek yang telah 
terjaring sebagai kelompok eksperimen dilaksanakan 
selama 2 bulan. Pretest diberikan di awal intervensi 
untuk mengetahui tingkat harga diri sebelum 
pemberian intervensi, setelah intervensi selesai, 

Posttest diberikan untuk mengetahui tingkat harga 
diri setelah mengikuti keseluruhan proses intervensi. 
Pelaksanaan Pretest dan Posttest, dengan menggunakan 
inventori harga diri yang sama, namun untuk 
menghindari validitas internal dari instrumentasi, 
peneliti melakukan pengacakan item pada saat 
posttest. Berikut sajian perbandingan hasil inventori 
harga diri saat pretest dan posttest pada kelompok 
eksperimen.

Tabel 1 Hasil Pretest dan Posttest 
Kelompok Eksperimen

Konseli
Pre- 
Test

Kriteria
Post- 
Test

Gain Kriteria

MD 150 Rendah 225 75 Sedang
SF 139 Rendah 260 121 Tinggi
YS 134 Rendah 209 67 Sedang
LF 150 Rendah 232 75 Tinggi

MN 148 Rendah 196 48 Sedang
HI 128 Rendah 233 105 Tinggi

Rata-
Rata

141,5 225,9 81,9

Berdasarkan data perubahan yang dikemukakan 
pada tabel berikut, maka perubahan tingkat harga diri 
pada kelompok eksperimen, secara keseluruhan pada 
saat pretest dan posttest dapat diilustrasikan dalam 
gambar  berikut ini.

Gambar  1 Perubahan tingkat harga diri konseli saat 
pretest dan posttest pada kelompok eksperimen

Pada gambar 1 di atas dapat disimpulkan bahwa 
skor posttest seluruh subjek mengalami peningkatan 
secara signifikan, apabila dibandingkan dengan skor 
pretest.

Proses intervensi terhadap subjek yang telah 
terjaring sebagai kelompok kontrol dilaksanakan 
selama 1 bulan. Pretest diberikan di awal intervensi 
untuk mengetahui tingkat harga diri sebelum 
pemberian intervensi, setelah intervensi selesai posttest 
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diberikan untuk mengetahui tingkat harga diri setelah 
mengikuti keseluruhan proses intervensi. 

Keberhasilan pelaksanaan Konseling Kelompok 
Kognitif Perilaku untuk meningkatkan harga diri siswa 
juga disebabkan, karena teknik-teknik yang digunakan 
efektif. Secara umum intervensi dengan menggunakan 
teknik cognitive restructuring, problem solving dan tugas 
rumah cukup efektif untuk meningkatkan harga diri 
semua anggota kelompok eksperimen. 

Keefektifan intervensi pada SF mengalami 
peningkatan paling tinggi diantara anggota kelompok 
yang lain. Hal ini dikarenakan karakteristik SF sangat 
aktif dan paling terbuka dalam menjalani intevensi, 
ia tidak malu-malu mengemukakan pendapat dan 
bertanya apabila tidak memahami penjelasan konselor. 
SF juga terlihat memiliki motivasi paling tinggi ia 
berhasil menerapkan teknik cognitive restructuring 
untuk mengidentifikasi kognisi yang salah dan 
mengganti dengan kognisi yang positif pada saat ia 
menghadapi ujian atau presentasi di depan kelas, 
ia merasa dirinya tidak pintar, tidak berguna, tidak 
memiliki kelebihan jika dibandingkan teman satu 
kelasnya. Dari hasil evaluasi dan pengamatan 
peneliti dan pekerjaan tugas SF mampu menerapkan 
teknik cognitive restructuring, ia tidak merasa ragu 
dan cemas lagi akan kemampuannya dalam bidang 
akademis. SF menyatakan memang penting untuk 
menerapkan langkah-langkah dalam Problem Solving 
dalam penanganan masalah dan pencapaian tujuan 
akhir, yaitu peningkatan harga diri. SF juga sudah 
mampu mengerjakan tugas rumah yang diberikan 
peneliti, dengan menguji pikirannya dan menanyakan 
langsung pada orang yang berhubungan dengan 
masalahnya.

Keefekti fan Intervensi  HI mengalami 
peningkatan dengan kriteria tinggi. HI memiliki 
penilaian negatif pada dirinya, seperti merasa 
bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya dibanding 
temannya. HI mengaku bahwa ia sering memikirkan 
kejadian yang sudah terjadi berulang kali padahal 
hal yang dipikirkan seringkali bukanlah hal besar, 
melainkan hal-hal kecil. Ia berhasil menerapkan teknik 
cognitive restructuring, dengan mengganti pemikaran 
penilaian negatif pada dirinya, dengan mencari 
fakta-fakta yang mendukung dan tidak mendukung 
pemikirannya. HI menyatakan dengan problem solving 
ia dapat memandang permasalahan tanpa harus 
memikirkan kejadian yang sudah terjadi berulang 
kali dengan teknik problem solving ia tidak terpaku 
hanya pada satu sudut pandang saja. HI mampu 
mengerjakan tugas rumah secara mandiri. Dengan 
teknik tugas rumah HI, ia bisa memahami pemikiran-

pemikiran positif pada dirinya.
Keefekti fan Intervensi  LF mengalami 

peningkatan dengan kriteria tinggi. Perubahan yang 
dirasakan LF terhadap program intervensi ini ia lebih 
mampu mengevaluasi dirinya, ia merasa tidak yakin 
dengan kemampuannya, merasa tidak pintar, merasa 
tidak mampu menjalani sekolah dengan baik, dengan 
teknik cognitive restructuring LF mampu menghadapi 
ujian tanpa tanpa merasa cemas memikirkan hasilnya 
dan tidak meragukan kemampuan dibidang akademis. 
LF menyadari bahwa pemikiran itu merugikan dirinya. 
Dengan teknik problem solving LF mampu menganalisa 
masalah secara keseluruhan, serta dengan menerapkan 
langkah-langkah dalam Problem Solving untuk 
mengatasi permasalahan dalam belajar di sekolah. 
Namun demikian LF tidak menerapkan teknik tugas 
rumah yang diberikan peneliti, dikarenakan LF 
berpendapat bahwa ia sudah memahami bagaimana 
mengidentifikasi pikiran-pikiran negatifnya dan 
mendapatkan penghayatan dari apa yang terjadi.

Keefektifan Intervensi MD mengalami 
peningkatan dengan kriteria sedang. Peneliti melihat 
adanya beberapa kemungkinan yang menyebabkan hal 
ini terjadi. Pada proses pelaksanaan MD kurang aktif, ia 
tidak pernah bertanya hanya sedikit bercerita. Padahal 
proses Konseling Kelompok Kognitif Perilaku, antara 
konselor dengan konseli harus sama-sama terlibat 
aktif. MD bahkan menangis ketika diminta untuk 
menjelaskan masalahnya. MD sering merasa kesulitan 
menghadapi dan menyelesaikan tugasnya dibidang 
Teknik Komputer dan Jaringan, karena ia menilai 
dirinya tidak memiliki kemampuan yang sama dengan 
teman-temannya. Namun dari hasil penerapan teknik 
cognitive restructuring ia merasa bahwa pemikirannya 
negatif terhadap kemampuannya akan merugikan 
dirinya, MD mencoba untuk menggantinya dengan 
pemikiran yang lebih positif. MD menyatakan bahwa 
dengan problem solving ia bisa menentukan solusi 
dalam penyelesaian masalah terhadap dirinya. Namun 
demikian MD menolak ketika peneliti memintanya 
untuk mengerjakan saat itu juga, MD merasa sudah 
mampu mengatur pikirannya, untuk mengubah 
pemikiran negatifnya ke pemikiran yang lebih positif 
sehingga MD merasa sudah dapat meningkatkan 
harga dirinya tanpa tugas rumah. MD merasa sudah 
mengalami perubahan pada sesi sebelumnya.

Keefektifan Intervensi MN mengalami 
peningkatan dengan kriteria sedang. Dengan penerapan 
teknik cognitive restructuring, MN merasa bahwa 
pemikiran negatifnya tidak selalu benar sehingga 
muncul rasa bangga dalam hidupnya, ia menyadari 
kelebihannya dan tidak berpandangan buruk pada 
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dirinya. Dengan keterampilan problem solving, ia 
sering menghabiskan waktu dengan teman sekolah 
dan mulai bisa menjalin hubungan interpersonal yang 
dekat dengan lawan jenisnya. Dengan teknik tugas 
rumah, MN mampu mengaplikasikan keterampilan 
yang dipelajarinya, serta merealisasikan behavior 
experiment.

YS berhasil menerapkan teknik cognitive 
restructuring untuk mengidentifikasi kognisi yang 
salah dan mengganti dengan kognisi yang positif pada 
saat ia memandang dan menilai dirinya, ia merasa 
tidak puas terhadap potensi dirinya ia sering merasa 
iri dengan orang lain yang menurutnya bisa mencapai 
kesuksesan lebih dari padanya. Dari hasil pengamatan 
peneliti dan pengerjaan tugas YS mampu menerapkan 
teknik cognitive restructuring, ia lebih mampu dalam 
menilai kemampuannya dan mempunyai pemikiran 
negatif pada temannya. YS menyatakan memang 
penting untuk menerapkan langkah-langkah dalam 
problem solving dengan baik. YS merasa banyak solusi 
cadangan membuatnya dapat secara fleksibel dan 
kreatif dalam melakukan evaluasi diri yang bermuara 
pada keyakinannya. 
Kelompok Kontrol

Proses intervensi terhadap subjek yang telah 
terjaring sebagai kelompok kontrol dilaksanakan 
selama 1 bulan, dimulai pada awal bulan maret 
dan berakhir pada awal april. Intervensi dilakukan 
oleh peneliti yang berperan sebagai konselor. Pretest 
diberikan di awal intervensi untuk mengetahui tingkat 
harga diri sebelum pemberian intevensi, setelah 
intervensi selesai posttest diberikan untuk mengetahui 
tingkat harga diri setelah mengikuti keseluruhan 
proses intervensi.  Pelakasanaan Pretest dan Posttest, 
dengan menggunakan inventori harga diri yang sama, 
namun untuk menghindari validitas internal dari 
instrumentasi peneliti melakukan pengacakan item 
pada saat posttest. Berikut sajian perbandingan hasil 
inventori harga diri saat pretest dan posttest pada 
kelompok kontrol pada tabel 2.

Tabel 2  Hasil Pretest dan Posttest Kelompok Kontrol

Konseli
Pre-
Test

Kriteria
Post- 
Test

Gain Kriteria

SD 147 Rendah 205 58 Sedang
EF 150 Rendah 190 40 Sedang
AI 151 Rendah 200 49 Sedang
SW 139 Rendah 179 40 Sedang

Konseli
Pre-
Test

Kriteria
Post- 
Test

Gain Kriteria

AA 146 Rendah 186 40 Sedang

Konseli
Pre-
Test

Kriteria
Post- 
Test

Gain Kriteria

II 132 Rendah 223 91 Sedang
Rata-
Rata

144.2 197.2 53

Berdasarkan data perubahan yang dikemukakan 
pada tabel, maka perubahan tingkat harga diri pada 
kelompok kontrol, secara keseluruhan pada saat 
pretest dan posttest dapat diilustrasikan dalam gambar 
berikut ini.

Gambar 2 Perubahan tingkat harga diri konseli saat 
pretest dan posttest pada kelompok kontrol

Pada gambar di atas  dapat disimpulkan bahwa 
skor posttest seluruh subjek mengalami peningkatan 
secara signifikan, apabila dibandingkan dengan skor 
pretest.

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, 
maka terdapat hipotesis yang harus diuji dalam 
penelitian ini adalah:

Ho : Konseling Kelompok Cognitive Behavior 
tidak efektif untuk meningkatkan harga diri siswa 
SMK di akhir intervensi

H1  :  Konseling Kelompok Cognitive Behavior 
dapat meningkatkan harga diri siswa SMK secara 
efektif di akhir intervensi.

Untuk mengetahui keefektifan Konseling 
Kelompok Cognitive Behavior meningkatkan harga diri 
siswa. Dalam hal ini, keefektifan diartikan sebagai 
adanya peningkatan skor inventori harga diri di akhir 
intervensi (posttest) pada kelompok eksperimen yang 
secara statistik lebih besar secara signifikan dari pada 
kelompok kontrol. 

Untuk itu, pengujian hipotesis dalam penelitian 
ini menggunakan analiasis statistik yaitu uji Two 
Independent Sample Test Mann Whitney U dengan 
bantuan program SPSS for windows versi 20.00.  Teknik 
analiasis Two Independent Sample Test Mann Whitney 
U bertujuan untuk, membandingkan signifikansi 
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perbedaan harga diri konseli dari dua buah sampel 
bebas dari populasi yang sama, sebelum dan sesudah 
diberikan intervensi, Konseling Kelompok Cognitive 
Behavior pada kelompok eksperimen dan konseling 
kelompok tanpa teknik (group counseling as usual) pada 
kelompok kontrol.

Berdasarkan hasil analisis ada peningkatan 
harga diri yang dialami anggota kelompok eksperimen 
dan kontrol. Pada output Ranks, dapat diketahui nilai 
mean posttest pada kelompok eksperimen sebesar 8,83 
lebih besar dari kelompok kontrol 4,17.  Selanjutnya 
pada output test statistics, diperoleh nilai uji Z sebesar 
-2,242 dan angka Asymp. Sig.  (2-tailed) sebesar 0,025. 
Karena nilai Asymp. Sig.  (2-tailed) lebih besar dari taraf 
nyata (α/2=0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 
tidak terdapat perbedaan skor yang signifikan pada 
posttest antara kelompok eksperimen dan kelompok 
kontol. Dari hasil analisis dengan menggunakan 
Two Independent Sample Test Mann Whitney U, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat peningkatan skor 
inventori harga diri yang signifikan di akhir (posttest) 
dibandingkan pada awal intervensi (pretest), dimana 
skor kelompok eksperimen tidak berbeda secara 
signifikan dengan skor kelompok kontrol. Dengan 
demikian, H1 diterima dan Ho ditolak, dengan 
klasifikasi Konseling Kelompok Cognitive Behavior dan 
konseling kelompok tanpa teknik (group counseling as 
usual) sama-sama efektif untuk meningkatkan harga 
diri siswa SMK.
Pembahasan Temuan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Konseling 
Kelompok Kognitif Perilaku untuk meningkatkan 
harga diri siswa SMK secara efektif. Dalam proses 
penelitian, peneliti berperan sebagai konselor yang 
menerapkan Konseling Kelompok Kognitif Perilaku 
pada kelompok eksperimen dan menerapkan 
konseling kelompok tanpa teknik (group counseling 
as usual) pada kelompok kontrol. Penjaringan subjek 
dalam penelitian ini dilakukan dengan melancarkan 
inventori harga diri, dari anggota populasi yang 
teridentifikasi memiliki harga diri rendah.

Berdasarkan alat ukur inventori harga diri yang 
digunakan dalam penelitian ini terdapat 12 siswa 
dari anggota populasi, yang teridentifikasi dengan 
harga diri rendah. Dari 12 siswa tersebut, dilakukan 
pengundian untuk menentukan sampel yang menjadi 
anggota kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, 
yang terdiri atas 6 siswa kelompok eksperimen yaitu 
subjek yang mendapatkan intervensi Konseling 
Kelompok Kognitif Perilaku, dan 6 siswa kelompok 
kontrol yaitu subjek yang mendapatkan intervensi 
konseling kelompok tanpa teknik (group counseling 

as usual).
Perubahan tingkat harga diri, para siswa 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dilihat 
dari kriteria perbedaan skor inventori harga diri pada 
saat pretest dan posttest. Dari hasil analisis statistik 
semua subjek penelitian kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol mengalami peningkatan harga diri. 
Namun perubahan tersebut lebih signifikan kelompok 
eksperimen yaitu kelompok yang diberikan intervensi 
Konseling Kelompok Kognitif Perilaku, yang secara 
statistik lebih besar secara signifikan dibandingkan 
kelompok  kontrol yaitu kelompok yang diberikan 
perlakuan konseling kelompok tanpa teknik (group 
counseling as usual). 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian-
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Keplan, 
Thompson dan Searson, Kazdin dan Weis Kendall 
dan Panichelli-Mindel, Roth dan Fonagy, Wallace, 
Crown, Cox dan Barger dalam Bhave dan Saini (2009), 
Konseling Kognitif Perilaku merupakan intervensi 
yang efektif untuk mengatasi permasalahan psikologis 
pada anak-anak. Senada dengan itu hasil penelitian 
Arip (2011), menyatakan Konseling Kognitif Perilaku 
dalam bentuk kelompok efektif meningkatkan konsep 
diri remaja di Selangor Malaysia.

Penelitian yang dilakukan Chen, dkk dalam 
Guindon (2010), menyatakan bahwa Konseling Kognitif 
Perilaku dapat meningkatkan harga diri pada konseli 
yang depresi. Hal senada dikemukakan oleh Taylor 
dan Montgomery dalam Guindon (2010), melakukan 
kajian sistematis bahwa  Konseling Kognitif Perilaku 
dapat meningkatkan harga diri pada remaja berusia 
13-18 tahun. Menurut Guindon (2010:30), Konseling 
Kognitif Perilaku terbukti efektif untuk mengintervensi 
dan mengatasi permasalahan harga diri, pada individu 
pada seluruh rentang hidup. Hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Aidin, Teknisav dan Sorias (2010) 
bahwa, Konseling Kognitif Perilaku dapat mengatasi 
permasalah individu yang berkaitan dengan keadaan 
sosial dan perilaku, dengan mengubah penilaian dan 
mengrektrukturasi kognisinya. Selanjutnya, penelitian 
yang dilakukan oleh Kaplan (dalam Stallard, 2004), 
dengan  Konseling Kognitif Perilaku membantu 
individu untuk mengidentifikasi, menentang dan 
membuat alternatif tentang cara berfikir yang 
sitematis. 

Hasil penelitian Bush, dkk (2009), yang 
diaplikasikan dalam seting pendidikan dan 
penanganannya diaplikasikan dalam kelompok 
menunjukan bahwa Konseling Kognitif Perilaku 
efektif meningkatkan prestasi akademik siswa dalam 
menghadapi ujian. Penelitian Smith, Siegal, O’ Connor 
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dan Thomas (1994), menyatakan bahwa Konseling 
Kognitif Perilaku efektif dan efisien untuk menanganai 
masalah marah, agresi, dispruptif pada setting 
sekolah. Penelitian yang dilakaukan Oemarjoedi 
(2003), menggambarkan bahwa Konseling Kognitif 
Perilaku sebagai pendekatan yang cukup ampuh 
untuk penanganan masalah dalam aspek emosi dan 
kognitif. Hasil penelitian Hafid (2010), Konseling 
Kognitif Perilaku efektif untuk mengurangi dampak 
psikologis siswa sekolah menengah yang mengalami 
kecanduan obat terlarang.

Berdasarkan dari pemaparan penelitian-
penelitian di atas, perbedaan yang khas dalam 
penelit ian ini  yang belum diterapkan oleh 
peneliti-peneliti sebelumnya adalah, penelitian ini 
menggunakan pendekatan kognitif perilaku dengan 
teknik cognitive restructuring, problem solving dan 
tugas rumah, yang dirancang dalam proses kelompok 
untuk meningkatkan harga diri siswa SMK yang 
dikategorikan sebagai masa remaja pertengahan, 
berdasarkan tahapan pelaksanaan konseling kelompok 
kognitif perilaku yang dikemukakan oleh Corey 
(2012), yang  terdiri dari tiga tahapan, yaitu initial 
stage, working stage dan final stage, dan siklus terapi 
didasarkan atas formulasi Dobson (2010:174), dan 
Beck (2011), peneliti mengintegrasikan siklus tersebut 
dalam tahapan Konseling Kelompok Kognitif Perilaku.

Beck,  Rush,  Shaw, dan Emery (1970) 
mengemukakan bahwa pada awal perkembangan 
pendekatan kognitif perilaku pada tahun 1964, 
merupakan pendekatan konseling yang dirancang 
dalam proses individu namun pendekatan kognitif 
perilaku yang dirancang dalam proses kelompok akan 
lebih unggul dan efektif dari pada pelaksanan secara 
individu. Hal senada dikemukakan oleh Hallon dan 
Shaw, 1979  dalam Beiling, Mc Cabe dan Antony, 
(2006) mengemukakan bahwa pendekatan kelompok 
lebih efisiensi dengan presentase 50% dari pada 
pelaksanaan secara individual. Menurut Heimberg, 
Salzman, Holt dan Blendel (1993) (dalam Corey, 2012) 
menyatakan bahwa pendekatan kognitif perilaku 
yang dirancang dalam proses kelompok terbukti lebih 
efektif dan efisien untuk menangani permasalah klinis 
seperti stress, serta permasalahan yang berkaitan 
dengan kepribadian, seperti permasalahan harga diri, 
karena lebih menekankan pada proses kognitif serta 
lebih banyak menghasilkan hubungan antar pola pikir 
dan perasaan yang dalam pendekatan individual tidak 
didapatkan (Haimberg, dkk, 1993).

Santrock (2007: 183), masa remaja merupakan 
periode dalam hidup yang paling penting dalam 
perkembangan harga diri. Penting bagi remaja untuk 

mempunyai harga diri tinggi, serta menetapkan 
cara pandang yang sejalan dengan penerimaan diri 
apa adanya. Beberapa hasil penelitian menunjukan 
bahwa harga diri, cenderung mengalami penurunan 
ketika individu memasuki masa remaja (Barr, Babey, 
Major, dan Zubek, 1999; Gosling, Potter, Robins, Tracy, 
dan Trzesniewski, 2002; dalam Bos, Muris, Mulkens, 
Schaalma, 2006).  

Permasalahan harga diri menurut Mruk (2006: 
146), pada remaja disebabkan adanya diskrepansi 
antara pandangan ideal (ideal-self) dengan pandangan 
yang dimiliki (perceived-self), mendorong remaja 
menampilkan tingkah laku tertentu yang ia tampilkan 
kepada orang lain, terkadang tingkah laku yang tampil 
terkesan dibuat-buat dan dipaksakan (Rosenberg 
dalam Harper dan Marshal 2001). Menurut Rhodes, 
dkk  (2004) tingkat harga diri remaja dapat dipengaruhi 
oleh beberapa faktor yaitu, latar belakang remaja 
seperti gender, ras, dan status sosial. Selain latar 
belakang, hubungan remaja dengan orang tua, dan 
teman sebaya menjadi pengaruh yang sangat dominan 
terhadap tingkat harga diri remaja (Santrock, 2007).

Penjelasan tersebut terbukti secara empiris, 
dalam penelitian ini, dari anggota kelompok 
eksperimen atau kontrol, diantaranya menunjukan 
adanya diskrepansi antara pandangan ideal (ideal-
self) dengan pandangan yang dimiliki (perceived-self), 
subjek MN, SD, dan EF merasa rendah diri karena 
mendapat cemooh dari teman-temannya karena postur 
tubuhnya, subjek MD, LF, SW, AA, SF dan AI merasa 
rendah diri karena tidak mampu menilai kemampuan 
dirinya, mereka meragukan kemampuannya di 
sekolah, ia merasa cemas saat menghadapi ujian, 
tugas dan presentasi di kelas. Adapun HI, YS, dan 
II,merasa harga diri rendah ketika dihadapkan pada 
lingkungan baru yang mengancam kemampuannya 
dalam menonjolkan diri.

Untuk mengetahui kondisi harga diri, para 
konseli sebelum pemberian intervensi digunakan 
inventori harga diri yang dikembangkan peneliti, 
berdasarkan konsep teori harga diri Coopersmith 
(1967). Data yang diperlukan dalam penelitian ini 
adalah data tentang konseli harga diri rendah yang 
menyangkut aspek-aspek berikut (1) kekuasaan 
(power) yaitu kemampuan mengatur dan mengontrol 
tingkah laku serta perannya dalam mempengaruhi 
tingkah laku orang lain; (2) keberartian (significance) 
yaitu ekspresi penghargaan, minat, dan penerimaan 
orang lain pada dirinya, menandakan adanya 
penerimaan dan popularitas diri pada lingkungan 
sosialnya; (3) kebajikan (virtue) yitu kepatuhan atau 
ketaatan pada standar moral, etika dan prinsip agama 
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yang harus dijalankan; dan (4) kompetensi (competence) 
merupakan usaha keras untuk mendapatkan prestasi 
yang optimal, sesuai dengan tahapan usianya.

Menurut Coopersmith (1967: 230), harga diri 
individu tidak dapat ditentukan oleh tingginya 
pencapain kemampuan individu dalam empat aspek 
harga diri, tetapi lebih ditentukan oleh kriteria yang 
digunakan individu untuk menilai dirinya dan tingkat 
pencapaiannya sehingga mungkin saja seorang 
individu memiliki harga diri tinggi, ketika dapat 
memenuhi kriteria yang ditentukan sendiri pada salah 
satu aspek harga diri. Penjelasan tersebut terbukti 
secara empiris, dalam penelitian ini, dari anggota 
kelompok eksperimen atau kontrol, misalnya subjek 
MN, SD dan EF harga diri mereka rendah terutama 
pada aspek  kompetensi, MD, LF, SW, AA, SF dan 
AI, harga diri mereka rendah terutama pada aspek 
aspek keberartian (significance), HI, YS dan II harga 
diri mereka rendah terutama pada aspek kekuasaan 
(power).

Faktor keberhasilan Konseling Kelompok 
Kognitif Perilaku untuk meningkatkan harga diri, 
dipengaruhi oleh hal-hal yang yang terjadi di dalam 
hidup mereka dan kondisi, situasi saat konseling. 
Kondisi dan situasi saat konseling yang berpengaruh 
antara lain kesiapan fisik, suasana proses konseling 
berlangsung dan sikap orang-orang di lingkungan 
konseli. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 
harga diri individu seperti seperti hubungan keluarga 
(Coms dan Snygg dalam Fitts, 1971), kemampuan 
dalam mengerjakan hal yang dianggap penting, 
persepsi orang lain mengenai dirinya (Dacey dan 
Kenny, 1977), dan dukungan sosial (Guindon, 2010). 
Faktor lainnya seperti kepribadian, keadaan fisiologis, 
keadaan kognitif, status sosial ekonomi, perubahan 
dalam hidup, dukungan sosial, hubungan dengan 
keluarga, kemampuan dalam mengerjakan hal yang 
dianggap penting dan persepsi orang lain terhadap 
dirinya.

Peneliti juga melihat bahwa keefektifan 
intervensi ini berkaitan dengan karakteristik konseli. 
Peran konselor maupun konseli yang sama besarnya 
dalam pelaksanaan intervensi, karena Konseling 
Kelompok Kognitif Perilaku pada dasarnya adalah 
sebuah proyek kolaborasi antar konselor dan konseli 
(Wesbrook, Kenerly dan Kirk, 2007). Hal ini membuat 
karakteristik konseli menjadi salah satu hal yang dapat 
mempengaruhi keefektifan Konseling Kelompok 
Kognitif Perilaku. Karakteristik konseli yang sesuai 
dengan Konseling Kelompok Kognitif Perilaku 
adalah konseli dengan motivasi yang tinggi untuk 
menyelesaikan masalah, mau bersikap terbuka, dan 

berani menyatakan pendapat atau pernyataannya. Hal 
ini penting agar konseli memahami proses yang terjadi 
selama intervensi sehingga mampu mengaplikasikan 
teknik-teknik yang mereka dapat dalam kehidupan 
sehari-hari.

Faktor lain yang menentukan keberhasilan  
Konseling Kelompok Kognitif Perilaku merupakan 
intervensi yang mengkombinasikan pendekatan 
kelompok, cognitive serta behavior untuk menangani 
masalah psikologis (Resenvald, Oei dan Carroll, 2007). 
Pendekatan kognitif, membantu konseli menetapkan 
hubungan antar kognisi dengan emosi, perilaku dan 
reaksi dari fisiologinya, serta untuk mengidentifikasi 
kognisi yang salah atau menyalahkan diri dengan 
mengganti kognisi tersebut dengan persepsi yang 
lebih baik (Cormier, dkk 2009). Pendekatan perilaku, 
diterapkan ketika konseli telah melakukan perubahan 
kognitif, mereka mempelajari bagaimana memberikan 
respon yang dapat diterima oleh lingkungan ketika 
berhadapan dengan situasi tertentu, untuk melakukan 
suatu pemecahan masalah. Pendekatan kelompok 
memfokuskan diri pada proses interpersonal dan 
strategi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan 
pemikiran, perasaan dan perilaku yang disadari, 
dalam sebuah kerangka berpikir di sini dan sekarang 
(here and now) (Corey, 2010).

Konselor menggunakan teknik-teknik yang 
spesifik agar tujuan yang ingin dicapai dalam proses 
konseling bisa tercapai. Teknik yang diterapkan untuk 
meningkatkan harga diri dalam Konseling Kelompok 
Kognitif Perilaku, terdiri atas dua komponen yaitu: (1) 
komponen kognitif yaitu dengan cognitive restructuring, 
teknik ini membantu konseli untuk menetapkan 
hubungan antara kognisi dengan emosi, perilaku 
dan reaksi fisiologisnya, serta untuk mengidentifikasi 
kognisi yang salah dan mengganti kognisi tersebut 
dengan kognisi yang lebih meningkatkan diri, (2) 
Komponen perilaku, problem solving dan pekerjaan 
rumah.  Dalam penelitian ini, problem solving adalah 
suatu proses yang kreatif di mana konseli atau anggota 
kelompok mampu menilai perubahan-perubahan 
yang ada pada dirinya, lingkungannya dan membuat 
pilihan-pilihan baru, keputusan-keputusan atau 
penyesuaian yang selaras dengan tujuan-tujuan dan 
nilai hidupnya. Pekerjaan rumah memberi banyak 
kesempatan bagi anggota untuk berlatih keterampilan 
baru yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari.

Secara umum, proses pelaksanaan intervensi 
berjalan sesuai dengan tujuan peneliti, keenam 
konseli mampu melaksanaakan seluruh rangkaian 
kegiatan yang terdiri dari enam pertemuan. Intervensi 
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berupa Konseling Kelompok Kognitif Perilaku dapat 
dikatakan cukup efektif untuk meningkatkan harga 
diri. Hal ini terlihat dari hasil kuantitatif yaitu skor 
posttest inventori harga diri seluruh subjek mengalami 
peningkatan secara signifikan, apabila dibandingkan 
dengan skor pretest. Memasuki tahap awal SF dan 
HI, sangat bersemangat dalam mengikuti kegiatan, 
namun MN, YS, LF dan MD amat  sangat pendiam, 
peneliti mencoba memberikan ice breaking yaitu Gues 
Who I Am dan Cath, setelah pelaksanaan ice breaking, 
semua anggota kelompok mulai bersemangat untuk 
melaksanakan kegiatan. Berdasarkan pengamatan 
peneliti pada tahap awal semua anggota kelompok 
dapat mencapai tujuan dengan baik, SF, HI, MN, YS, 
LF dan MD sangat cepat dalam menganalisis apa yang 
ia tulis di lembar tugas apa yang saya alami dan this is 
how I see my self, sehingga proses tersebut mempercepat 
prosesnya pengetahuan peneliti terhadap anggota 
kelompok. SF, HI, MN, YS, LF dan MD, banyak 
bertanya pada peneliti mengenai konsep-konsep 
yang belum ia pahami, seperti hal-hal apa saja yang 
tercakup dalam lembar latihan.

Pada sesi  kedua seluruh tujuan yang 
direncanakan oleh peneliti secara umum berhasil 
dicapai oleh anggota kelompok, meskipun pada sesi 
sebelumnya MN, YS, LF dan MD amat  sangat pendiam, 
namun setelah peneliti memberikan kesempatan untuk 
menyampaikan apa yang menjadi ketakutannya MN, 
YS, LF dan MD terlihat lebih mudah menyimpulkan 
permasalahan yang dimilikinya dan mencoba untuk 
memikirkan langkah-langkah apa yang dapat ia 
lakukan untuk membuat keterampilan dalam 
penyelesaian masalahnya. Dari hasil pengamatan 
peneliti pada sesi ke dua dan pengerjaan tugas, 
anggota kelompok mampu mengidentifikasi pikiran-
pikiran otomatis yang mempengaruhi harga diri 
rendah.

Pada tahap working stage sesi ke tiga, SF terlihat 
memiliki motivasi paling tinggi diantara anggota 
kelompok yang lain ia berhasil menerapkan teknik 
cognitive restructuring untuk mengidentifikasi 
kognisi yang salah dan mengganti dengan kognisi 
yang positif pada saat ia menghadapi ujian atau 
presentasi di depan kelas, ia merasa dirinya tidak 
pintar, tidak berguna, tidak memiliki kelebihan 
jika dibandingkan teman satu kelasnya. Dari hasil 
pengamatan peneliti dan pengerjaan tugas pada tahap 
working stage, SF mampu menerapkan teknik cognitive 
restructuring, ia tidak merasa ragu dan cemas lagi 
akan kemampuannya dalam bidang akademis. Pada 
tahap working stage HI berhasil menerapkan teknik 
cognitive restructuring, HI menyatakan bahwa ia sering 

memikirkan kejadian yang sudah terjadi berulang kali 
padahal hal yang dipikirkan seringkali bukanlah hal 
besar, melainkan hal-hal kecil. Dari hasil pengamatan 
peneliti dan pengerjaan tugas pada tahap working stage, 
HI mampu menerapkan teknik cognitive restructuring, 
dengan mengganti pemikaran penilaian negatif pada 
dirinya, dengan mencari fakta-fakta yang mendukung 
dan tidak mendukung pemikirannya. Pada tahap 
working stage sesi ke tiga LF menyatakan pada peneliti 
bahwa dengan teknik cognitive restructuring, ia bisa 
mengevaluasi dirinya dan mampu menghadapi ujian 
tanpa tanpa merasa cemas memikirkan hasilnya dan 
tidak meragukan kemampuannya dibidang akademis. 
LF menyadari bahwa selama ini pemikiran negatifnya 
merugikan dirinya.

Pada tahap working stage sesi ke tiga, MD 
terlihat memiliki motivasi paling tinggi diantara 
anggota kelompok yang lain ia berhasil menerapkan 
teknik cognitive restructuring untuk mengidentifikasi 
kognisi yang salah dan mengganti dengan kognisi 
yang positif. MD merasa kesulitan menghadapi dan 
menyelesaikan tugasnya dibidang Teknik Komputer 
dan Jaringan, karena ia menilai dirinya tidak memiliki 
kemampuan yang sama dengan teman-temannya. Dari 
hasil pengamatan peneliti dan pengerjaan tugas pada 
tahap working stage, MD mampu menerapkan teknik 
cognitive restructuring, ia merasa bahwa pemikirannya 
negatif terhadap kemampuannya akan merugikan 
dirinya, MD menggantinya dengan pemikiran yang 
lebih positif terhadap dirinya

Pada tahap working stage sesi ke tiga, MN 
berhasil menerapkan teknik cognitive restructuring, 
MN sulit menjalin hubungan interpersonal yang dekat 
dengan lawan jenisnya. MN mendapatkan penilaian 
negatif dari dari lingkungan sosialnya mengenai 
penampilan fisiknya, dari hasil pengamatan peneliti 
dan pengerjaan tugas pada tahap working stage, MN 
mampu menerapkan teknik cognitive restructuring, 
ia merasa bahwa pemikiran negatifnya tidak selalu 
benar sehingga muncul rasa bangga dalam hidupnya, 
ia menyadari kelebihannya dan tidak berpandangan 
buruk pada dirinya. Pada tahap working stage sesi 
ke tiga, YS berhasil menerapkan teknik cognitive 
restructuring, YS ia merasa tidak puas terhadap 
potensi dirinya ia sering merasa iri dengan orang 
lain yang menurutnya bisa mencapai kesuksesan 
lebih dari padanya, Dari hasil pengamatan peneliti 
dan pengerjaan tugas pada tahap working stage, YS 
mampu menerapkan teknik cognitive restructuring, 
ia lebih mampu dalam menilai kemampuannya dan 
mempunyai pemikiran negatif pada temannya. 

Pada tahap working stage sesi ke tiga adalah 
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penerapan problem solving. Teknik ini dianggap 
penting oleh anggota semua kelompok meskipun 
beberapa anggota mengalami kesulitan dalam 
penerapannya. Pada awal tahap ini, anggota kelompok 
mencari dan menemukan berbagai alternatif tentang 
cara menyelesaikan masalah secara berkelompok. 
MD menyatakan bahwa dengan teknik ini bisa 
mengevaluasi diri, serta dapat menentukan solusi 
secara spesifik pada saat harga diri rendah. SF 
menyatakan memang penting untuk menerapkan 
langkah-langkah dalam problem solving dalam 
penanganan masalah dan pencapain tujuan akhir, 
yaitu peningkatan harga diri. YS merasa banyak 
solusi cadangan membuatnya dapat secara fleksibel 
dan kreatif dalam melakukan evaluasi diri yang 
bermuara pada keyakinannya. LF merasa penting 
untuk menggunakan jeda waktu untuk menganalisa 
masalah secara keseluruhan, serta dengan menerapkan 
langkah-langkah dalam  problem solving untuk 
mengatasi masalah. MN dengan menerapkan problem 
solving, mampu menganalisis solusi yang digunakan. 
HI menyatakan dengan adanya perubahan positif 
dalam cara memandang permasalahan, membuat 
tidak mudah putus asa dan tidak terpaku hanya pada 
satu sudut pandang saja.

Pada tahap working stage penerapan pekerjaan 
rumah bertujuan untuk mempraktikkan tindakan 
yang telah dipelajari selama sesi kelompok. MD 
belum cukup mampu mengerjakan tugas rumah, 
MD menolak ketika peneliti memintanya untuk 
mengerjakan saat itu juga, MD merasa sudah mampu 
mengatur pikirannya, untuk mengubah pemikiran 
negatifnya ke pemikiran yang lebih positif MD 
merasa sudah mengalami perubahan pada sesi 
sebelumnya. SF mengerjakan tugas rumah dan ia 
sudah memahami bahwa pikirannya tidak selalu 
benar. SF juga sudah mampu menguji pikirannya 
dan menanyakan langsung pada orang yang 
berhubungan dengan masalahnya. YN mengalamai 
kesulitan dalam pencarian bukti terhadap pikiran 
negatifnya, ia mengatakan tugas rumah tidak perlu 
dikerjakan lagi. LF tidak mengerjakan tugas rumah 
dan merasa bingung ketika peneliti meminta untuk 
mengerjakannya di awal. LF mengemukakan sudah 
memahami bagaimana mengidentifikasi pikiran-
pikiran negatifnya dan mendapatkan penghayatan 
dari apa yang terjadi. MN memiliki sikap proaktif 
dalam mengerjakan tugas rumah dan mampu 
mengaplikasikan keterampilan yang dipelajarinya, 
serta merealiasasikan behavior experiment. HI mampu 
mengerjakan tugas rumah secara mandiri, HI 
menyadari bahwa pemikirannya merugikan dirinya, 

HI mampu merubah pemikirannya dengan mencari 
pemikiran baru yang lebih positif.

Dari paparan di atas secara umum proses 
pelaksanaan intervensi berjalan sesuai dengan tujuan 
penelitan. Dapat disimpulkan, dari hasil penerapan 
teknik-teknik yang spesifik dalam Konseling 
Kelompok Kognitif Perilaku, pada komponen 
kognitif yaitu dengan cognitive restructuring, teknik 
ini dapat diterpakan oleh semua anggota kelompok 
eksperimen, pada komponen perilaku, problem solving 
dapat diterpakan oleh semua anggota kelompok 
eksperimen, namun  pada teknik pekerjaan rumah 
MD, YN dan LF menolak ketika peneliti memintanya 
untuk mengerjakan. 

Pada tahap final stage anggota kelompok 
mengevaluasi sesi yang telah ia jalani, yaitu 
evaluasi terhadap materi yang disajikan, metode 
penyampaian materi, serta evaluasi materi. Anggota 
kelompok mengatakan bahwa materi yang disajikan 
cukup membantunya untuk lebih memahami 
permasalahnnya. Selain itu penyajian materi dirasa 
sangat menarik karena banyak warna dan gambar 
sehingga tidak monoton, enak dibaca dan interaktif. 
Evaluasi positif juga dituliskan anggota kelompok 
bahwa konselor tidak hanya membatu dalam lingkup 
masalah, tetapi mampu menjadi pendengar yang baik 
bagi semua anggota.

Model Konseling Kelompok...

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian 
maka dapat disimpulkan bahwa Konseling Kelompok 
Kognitif Perilaku efektif meningkatkan harga diri 
siswa SMK. Hal tersebut didasarkan pada pengujian 
hipotesis dengan menggunakan analisis statistik 
non parametrik Two Independent Sample Test Mann 
Whitney U, diperoleh nilai uji Z sebesar -2,242 dan 
angka Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,025. Karena 
nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari (α/2=0,05), 
maka Ho ditolak, yang artinya Konseling Kelompok 
Kognitif Perilaku efektif untuk meningkatkan harga 
diri siswa SMK.
Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan 
saran (1) bagi konselor: Konseling Kelompok Kognitif 
Perilaku dapat diterapkan untuk meningkatkan 
harga diri siswa SMK, dan sebagai dasar untuk 
memahami aspek perkembangan siswa; dan (2) 
peneliti selanjutnya: penelitian ini menerapkan 
Konseling Kelompok Kognitif Perilaku dengan teknik 
cognitive restructuring, problem solving dan tugas 
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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah ada hubungan yang signifikan an-
tara minat membaca dan gaya belajar siswa LPTK sebagai calon guru profesional. Jumlah sampel yang 
diambil yaitu 126 sampel yang diambil dari 4 LPTK yang sebelumnya adalah sebuah perguruan tinggi 
Guru Besar Negeri (IKIP Negeri) pada bulan Juni - November 2016, yang melibatkan 126 responden. 
Data dianalisis dengan menggunakan aplikasi bantuan Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 
versi 21 dan Winstep versi 37.1 aplikasi pemodelan Rasch untuk mengetahui kategori responden yang 
lebih tidak pasti. Hipotesis diuji dengan menggunakan metode korelasi nonparametrik Cramer’s V. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa perkiraan secara signifikan. (0,818) lebih tinggi dari alfa (0,05), dapat 
disimpulkan bahwa Hipotesis Null (H0) “tidak ada hubungan yang signifikan antara minat membaca 
dan gaya belajar pada siswa LPTK”.

Kata kunci: minat baca, gaya belajar, mahasiswa LPTK. 

READING INTEREST AND LEARNING STYLES OF LPTK STUDENTS 
AS A PROFESSIONAL TEACHER CANDIDATE IN THE DIGITAL ERA

Abstract: The purpose of conducting this research was to examine whether there is significant correlation or not 
between reading interest and learning style of LPTK’s students as professional teacher candidates. 126 samples 
were taken from 4 LPTK was previously a state Teachers’ Training College (IKIP Negeri) in June - November 2016, 
involving 126 respondents. Data were analyzed using an application aid Statistical Product and Service Solutions 
(SPSS) version 21 and Winstep version 37.1 applications Rasch modeling to determine the categories of respondents 
are more uncertain. Hypotheses were tested using Cramer’s V nonparametric correlation method. The Result showed 
that approximate significantly. (0.818) was higher that alpha (0.05), it can be concluded that the Null Hypothesis 
(H0) “there is no significant correlation between reading interest and learning style on LPTK’s students”.

Keywords : reading interest, learning styles, LPTK’s student.

PENDAHULUAN
Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

(LPTK) adalah institusi yang diberi mandat oleh 
pemerintah untuk mencetak calon-calon guru. 
Dalam UU No. 14 tentang Guru dan Dosen pasal 
12 tertera bahwa “Setiap orang yang memiliki 
sertifikat pendidik, memiliki kesempatan untuk 
diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan 
tertentu.” Dengan kata lain, secara legal profesi guru 
sudah menjadi profesi terbuka. Inipun akhirnya 
berimplikasi pada LPTK sebagai lembaga pencetak 
tenaga pendidik profesional yang mempunyai 
tugas pokok menyelenggarakan pendidikan bagi 
calon tenaga kependidikan untuk semua jenjang 
kependidikan serta keahliannya. 

Menurut Dirjen Dikti Kemendikbud, Joko 

Susilo, jumlah LPTK per April 2013 ada sebanyak 
415 LPTK yang terdiri dari 376 LPTK swasta, 26 
FKIP negeri, satu FKIP Universitas Terbuka, dan 12 
eks IKIP negeri. Lebih lanjut Joko Susilo mengatakan 
bahwa 60% mutu LPTK rendah. Selain itu LPTK masih 
belum mampu dalam mempersiapkan mahasiswa 
calon guru yang profesional (Juangsih, 2015). Banyak 
faktor yang mempengaruhi hal tersebut, diantaranya: 
budaya akademik yang dibangun LPTK, kualitas 
dosen, kurikulum, metode pembelajaran, dan kualitas 
mahasiswa.

Saat berbicara mengenai cara meningkatkan 
kualitas mahasiswa, maka secara tidak langsung 
akan terkait dengan budaya akademik yang dibangun 
LPTK, kualitas dosen, kurikulum, dan juga metode 
pembelajaran. Dikatakan demikian, karena ketiga 
hal tersebutlah yang nantinya akan mentransformasi 
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mahasiswa (sebagai input) menjadi calon-calon guru 
yang berkarakter dan berkualitas. 

Salah satu budaya akademik yang harus 
dikembangkan oleh LPTK adalah budaya membaca. 
Dengan membaca, maka akan banyak pengetahuan 
yang dapat diketahui. Semakin banyak hal yang 
diketahui, maka akan semakin memperluas wawasan 
dan selanjutnya diharapkan akan semakin bijaksana 
dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut harus 
dimiliki oleh seorang guru profesional, dimana 
salah satu fungsi guru adalah mentransformasi 
pengetahuan baru ke peserta didiknya dan juga 
pendidik. 

Namun sayangnya, dari penelitian yang 
dilakukan oleh Deni Hardianto tentang minat baca 
mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, salah satu 
hasilnya menyatakan bahwa intensitas waktu yang 
diluangkan mahasiswa dalam membaca buku relatif 
rendah, yaitu kurang dari 1 jam tiap harinya bahkan 
ada yang tidak pernah sama sekali meluangkan 
waktu untuk membaca, kecuali menjelang ujian 
(Hardianto, 2011). Fenomena tersebut sedikit 
banyaknya dipengaruhi oleh budaya membaca 
keluarga/masyarakat Indonesia yang masih rendah. 
Badan Pusat Statistik pun pada tahun 2006 pernah 
mempublikasikan bahwa masyarakat Indonesia 
belum menjadikan membaca sebagai kegiatan untuk 
mendapatkan informasi. Mereka lebih memilih 
menonton televisi (85,9%) dan mendengarkan radio 
(40,3%), daripada membaca (23,5%) (Siswati, 2010). 
Ternyata setelah 10 tahun kemudian fenomena 
itu pun masih belum berubah. Dari survei yang 
dilakukan oleh Central Connecticut State University 
sejak 2003 hingga 2014 di New Britain yang bekerja 
sama dengan sejumlah peneliti sosial menyatakan 
Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara 
terkait minat baca. Indonesia hanya unggul dari 
Bostwana di posisi 61, sedangkan Thailand berada 
di posisi 59 (Ferdianto, 2016). 

Hasil penelitian tersebut tidak menjabarkan 
secara detil apa yang membuat Indonesia berada di 
peringkat tersebut, apakah memang karena tidak 
memiliki kemampuan membaca atau memang karena 
tidak termotivasi untuk membaca. Hal ini senafas 
dengan yang dikemukan Mikulecky (1978, dalam 
Siswati, 2010), bahwa ada dua karakteristik individu 
terkait aktivitas membaca, yaitu: (1) aliterasi adalah 
individu yang tidak memiliki motivasi intrinsik 
untuk membaca, padahal mereka mampu memahami 
bacaan dengan baik; dan (2) iliterasi adalah individu 
yang benar-benar tidak mampu membaca. Menurut 
Decker (1986, dalam Siswati, 2010) ada tiga penyebab 

utama aliterasi pada peserta didik, yaitu: (1) 
rendahnya perkembangan kosa kata dan pengajaran 
yang kurang memadai; (2) meningkatnya kebiasaan 
menonton TV; dan (3) tes dan ujian sekolah yang 
memaksa pengajar memberikan bahan bacaan yang 
harus diajarkan dan disertai dengan latihan terus 
menerus sehingga menghilangkan kesenangan untuk 
membaca. Selain itu dengan adanya infiltrasi era 
digital, membuat informasi menjadi tampil dengan 
dinamis dan menarik. Implikasinya, individu yang 
biasa berselancar di internet akan mudah merasa 
bosan dan enggan kala berhadapan dengan buku teks 
yang cenderung berpenampilan monoton.

Untuk hal tersebut, seorang ilmuwan Jerman, 
Gunther Kress (1997, dalam Pendit 2013), telah 
mengingatkan tentang adanya empat perubahan 
penting dalam kegiatan dan kebiasaan membaca, 
yaitu: (1) the shift from page to screen – munculnya 
kebiasaan membaca di atas layar; (2) the shift from 
text as an ordered word to text as a set of resources – teks 
bukan lagi semata-mata rangkaian kata yang teratur, 
tetapi juga sumber daya untuk berpindah-pindah 
makna, untuk perilaku copy and paste, dan untuk 
dikutip atau dirujuk; (3) the shift from the ordered path 
to the unordered arrangement of the hypertext – kegiatan 
membaca tak lagi harus runut dan linear (garis lurus), 
tetapi dapat melompat-lompat dari satu teks ke teks 
lainnya; dan (4) a shift from reading to use – membaca 
bukan lagi sekadar untuk membaca, melainkan untuk 
menggunakan bacaan itu dalam berbagai aktivitas. 

Untuk mengatasi hal tersebut, maka para 
pengajar harus benar-benar memahami peserta 
didiknya, sehingga metode pembelajaran yang akan 
diberikan akan efektif dan efisien. Salah satu cara 
agar dapat memberikan metode pembelajaran yang 
efektif dan efisien adalah dengan mengetahui gaya 
belajar dari setiap peserta didiknya.

Menurut Pashler, McDaniel, Rohrer, and 
Bjork (2009), Gaya belajar adalah “The concept that 
individuals differ in regard to what mode of instruction 
or study is most effective for them”. Konsep ini secara 
eksplisit menyatakan bahwa jika pembelajaran ingin 
efektif, maka seorang pengajar harus memahami gaya 
belajar setiap peserta didiknya. Hal ini dikarenakan 
gaya belajar adalah cara-cara yang biasa dimiliki 
seseorang dalam memahami informasi yang 
diperolehnya. 

Flemming (dalam VARK Learning) menyatakan 
bahwa ada 4 gaya belajar, yaitu: (1) visual, orang 
dengan gaya belajar ini butuh melihat bahasa tubuh 
dan ekspresi wajah sang pengajar untuk dapat 
memahami konten pembelajaran secara utuh. Pada 
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umumnya mereka lebih memilih untuk duduk di 
depan kelas. Orang dengan gaya belajar ini berpikir 
dalam gambar dan dapat belajar dengan tampilan 
visual, seperti: diagram, buku pelajaran bergambar, 
OHT, video, flipchart, papan tulis interaktif, dan 
handout. Selama pelajaran atau diskusi, orang visual 
biasanya lebih memilih mengambil catatan rinci 
untuk menyerap informasi; (2) auditory, orang 
dengan gaya belajar ini lebih baik belajar melalui 
verbal, diskusi, dialog, dan mendengarkan apa yang 
dikatakan orang lain. Auditori menafsirkan makna 
pembicaraan melalui mendengarkan nada suara, 
intonasi, dan kecepatannya. Orang dengan gaya ini 
lebih banyak mendapatkan manfaat kala membaca 
catatannya dengan keras atau mendengarkan 
rekaman suara dan juga informasi berupa teks; 
(3) membaca/menulis, orang dengan gaya belajar 
ini lebih menyukai informasi dalam bentuk kata. 
Selain itu, mereka juga menyukai bekerja dengan 
menggunakan power point, internet, catatan, kamus, 
dan kata-kata; (4) kinestetik, orang dengan gaya 
belajar ini lebih baik menggunakan pendekatan 
dengan praktek langsung. Terkadang, orang dengan 
gaya ini agak sulit untuk duduk dalam waktu yang 
lama. Mereka pun jadi terganggu akan kebutuhannya 
untuk bergerak tersebut.

Beranjak dari masalah yang ada, maka pada 
akhirnya ditelitilah tentang hubungan minat baca 
dengan gaya belajar mahasiswa LPTK sebagai calon 
guru profesional di era digital.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini meggunakan pendekatan 

kuantitatif deskriptif, yaitu “suatu rumusan masalah 
yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap 
keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu 
variabel atau lebih” (Sugiyono, 2007). Penelitian 
ini dilaksanakan di 4 LPTK, yaitu: Universitas 
Negeri Jakarta di wilayah DKI Jakarta, Universitas 
Pendidikan Indonesia di  wilayah Bandung 
Jawa Barat, dan Universitas Negeri Semarang di 
wilayah Semarang pada bulan Juni – November 
2016.  Subjek dipil ih dengan menggunakan 
teknik purposive sampling, yaitu sampel diambil 
berdasarkan tujuan tertentu (Asra & Prasetyo, 2015).

Data dikumpulkan dengan menggunakan 
instrumen kuesioner yaitu alat untuk mengumpulkan 
data yang berupa daftar pertanyaan yang disampaikan 
kepada responden untuk dijawab secara tertulis 
(Riyanto, 2001) dan juga skala, yaitu alat/instrumen 
yang digunakan untuk mengukur aspek/atribut 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Data yang berhasil dikumpulkan berasal dari 
163 responden. Namun dikarenakan 37 responden 
tidak menjawab pertanyaan secara lengkap, maka 
dengan demikian data responden tersebut dinyatakan 
mortal (tidak diikutsertakan dalam analisis), sehingga 
data yang dianalisis hanya 126 responden. Data 
demografis responden ditinjau dari segi jenis kelamin, 
angkatan, usia, asal universitas, dan program studi. 
Dari segi jenis kelamin, responden terdiri dari 89 
perempuan (70.6%) dan 37 laki-laki (29.4%). Dengan 
sebaran usia 3 responden (2.4%) berusia 19 tahun, 37 
responden (29.4%) berusia 20 tahun, 51 responden 
(40.5%) berusia 21 tahun, 30 responden (23.8%) 
berusia 22 tahun, dan 5 responden (4.0%) berusia 23 
tahun.  Bila dilihat dari angkatannya, maka sebanyak 
5 responden (4.0%) berasal dari angkatan 2011, 49 
responden (38.9%) berasal dari angkatan 2012, 30  
responden (23.8%) berasal dari angkatan 2013, dan 42 
responden (33.3%) berasal dari angkatan 2014. 

Tabel 1. Hasil Penelitian Variabel Gaya Belajar

Kategorisasi Frekuensi Persentase
Visual (V) 81 64.3
Auditori (A) 17 13.5
Kinestetik (K) 18 14.3
Visual Audio (VA) 3 2.4
Visual Kinestetik (VK) 5 4.0
Audio Kinestetik (AK) 2 1.6

Total 126 100

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa 
subjek paling banyak memiliki gaya belajar visual, 
yaitu sejumlah 81 orang (64.3%) dan paling sedikit 
memiliki gaya belajar perpaduan antara audio dengan 
kinestetik, yaitu sejumlah 2 orang (1.6%).

Tabel 2. Hasil Penelitian Variabel Minat Baca

Kategorisasi Skor Frekuensi Persentase

Rendah X < 0.5 logit 71 56.34

Sedang 0.5 logit ≤ x ≤ 1.52 logit 51 40.48

afektif (Azwar, 2010). Kemudian, data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan bantuan aplikasi 
Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 
versi 21 dan aplikasi Winstep versi 37.1 untuk 
pemodelan Raschnya. Hipotesis yang diajukan 
adalah terdapat hubungan antara gaya belajar 
dengan minat membaca pada mahasiswa LPTK.
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Kategorisasi Skor Frekuensi Persentase

Tinggi X > 1.52 logit 4 3.17

Total 126 100

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa 
subjek paling banyak memiliki minat baca sedang, 
yaitu sejumlah 90 orang (70.3%) dan paling sedikit 
memiliki minat baca rendah, yaitu sejumlah 18 orang 
(14.06%).

Tabel 3. Crosstab Hasil Penelitian Variabel Gaya 
Belajar dengan Minat Baca

Gaya Belajar
Minat Baca

Total
Rendah Sedang Tinggi

Visual (V) 43 35 3 81

Auditori (A) 8 8 1 17

Kinestetik (K) 12 6 0 18

Visual Audio (VA) 3 0 0 3

Visual Kinestetik (VK) 4 1 0 5

Audio Kinestetik (AK) 1 1 0 2

Total 71 51 4 126

D i k a r e n a k a n  d a t a  b e r t i p e  n o m i n a l , 
maka hipotesis diuji dengan menggunakan uji 
nonparametrik. Seperti halnya yang dikatakan Santoso 
(2015), ada 3 hal yang menyebabkan suatu data harus 
diuji dengan metode nonparametrik diantaranya data 
tidak berdistribusi normal atau varians tidak sama, 
jumlah data terlalu sedikit (kurang dari 30), dan 
data bertipe nominal atau ordinal. Salah satu metode 
nonparametrik untuk menguji hubungan adalah 
dengan menggunakan Korelasi Cramer. Dari hasil 
pengujian hipotesisnya diperoleh hasil signifikansi p 
sebesar 0.818, atau lebih besar dari nilai siginifikansi 
α (0.05). Dengan demikian dapat dikatakan hipotesis 
tidak teruji atau H0 gagal ditolak artinya tidak terdapat 
hubungan antara gaya belajar dengan minat baca pada 
mahasiswa LPTK. Hasil pengujian hipotesis secara 
jelas dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Variabel Gaya Belajar 
dengan Minat Baca

Value Approx. Sig.
Cramer’s V 0.154 0.818
Contigency Coefficient 0.213 0.818

Pembahasan 
Belajar adalah aktivitas secara sadar dalam 

usaha perubahan perilaku yang relatif permanen hasil 
dari interaksinya dengan lingkungan. Banyak cara 
yang digunakan orang untuk belajar, apalagi dalam 
era digital seperti sekarang ini. Dimana informasi 

tersaji dalam berbagai macam rupa. Tidak hanya itu 
saja, media untuk menyalurkan informasi tersebut 
pun sudah hadir dalam bentuk terkonvergensi, 
yaitu beberapa medium tergabung atau terintegrasi 
untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu 
titik tujuan (wikipedia). Hal ini pun akhirnya 
berimbas pada kebiasaan masyarakat digital dalam 
memproses informasi. Mereka lebih cepat memahami 
dengan menggunakan “one stop media” dan menjadi 
lebih mudah bosan saat informasi disajikan secara 
monoarah. Dengan adanya perubahan cara orang 
dalam memproses informasi tersebut, akhirnya ikut 
berpengaruh  pula pada gaya mereka dalam belajar. 
Sekarang, pembelajar tidak lagi cenderung memiliki 
satu atau dua gaya belajar, namun menjadi multi gaya 
belajar atau multimodaliti. Implikasi lanjutannya, 
seorang pengajar harus mampu menghadirkan 
media yang dapat mengakomodir multimodaliti tadi. 
Dengan adanya media yang dapat mengakomodir 
multimodaliti, secara tidak langsung sudah mampu 
mengakomodir seluruh gaya belajar peserta didiknya. 
Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh 
Alexandria City Public Schools “... often multiple 
modalities addresses different learning styles. Teachers 
using multiple modalities may use visuals, music, object, 
experience, collaborative work, ...”. Tidak berbeda 
dengan itu, Ferriman (2013) pun menyatakan bahwa 
pembelajaran dengan menggunakan/mengakomodir 
multi gaya belajar akan membuat pembelajaran 
menjadi lebih efektif  “Using an online learning approach 
that includes videos, reading, audio, exercises, social forums, 
and the like is a great way to hit on multiple learning 
styles. If you create learning for a living as an instructional 
designer or teacher, then blending your learning approaches 
is an effective way to make your learning stick”.

Hal tersebut pun tergambar dalam hasil 
penelitian yang diketahui bahwa lebih dari separuh 
responden memiliki gaya belajar visual (64.3%) dan 
hampir seluruh responden memiliki minat baca 
pada kategori rendah (56.3%). Ini sesuai dengan 
hasil studi yang disampaikan Sebora (2008) dalam 
artikel jurnalnya bahwa kira-kira gaya belajar 
manusia lebih banyak visual (65%), 30% auditori, 
dan 5% taktil/kinestetik. Namun demikian, pada 
dasarnya orang lebih banyak yang memiliki gaya 
belajar kombinasi atau gabungan dari beberapa gaya 
belajar yang ada. Ada penelitian yang menyatakan 
bahwa gaya belajar visual sesuai dengan era digital 
saat ini, dimana individu dengan gaya belajar seperti 
ini memiliki kelebihan seperti: 1) visual dapat lebih 
menempel pada memori jangka panjang; (2) dapat 
mengirimkan pesan secara cepat; (3) bahasa visual 
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Bahasa Inggris FKIP UNTAN.

PENUTUP
Kesimpulan

Tidak terdapat hubungan antara minat baca 
dengan gaya belajar mahasiswa LPTK sebagai calon 
guru profesional di era digital. 
Saran

(1) dengan “mengikuti” gaya belajar peserta 
didik diharapkan pembelajaran menjadi lebih efektif 
dan efisien; (2) selain itu perlu juga dihadirkan 
bentuk media yang dapat mengakomodir multimodal 
(berbagai gaya belajar) sekaligus dapat selaras dengan 
kebiasaan membaca masyarakat digital, salah satunya 
dengan penggunaan CD-interaktif. Dengan ini 
diharapkan dapat membantu membangun kebiasaan 
membaca secara masif; (3) pengajar sebagai salah faktor 
yang dapat mempengaruhi dalam peningkatan minat 
baca diharapkan dapat lebih menstimulus peserta 
didik dengan berbagai kegiatan yang melibatkan 
aktifitas membaca.
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Abstrak: LPTK sebagai penghasil tenaga pendidik haruslah bersikap proaktif untuk menuju pendidikan 
tinggi kelas dunia (world class university/WCU). Penelitian dilakukan pada tahun 2014. Hasil penelitian 
ini dengan menggunakan sejumlah kriteria menunjukkan, bahwa LPTK telah memperlihatkan geliatnya 
untuk berupaya menuju perguruan tinggi dunia. Meski demikian dinamika itu masih terbatas, karena 
dihadapkan dengan sejumlah kendala tertentu, yakni (1) masih kurangnya kualifikasi akademis 
tenaga pengajar yang berasal dari lulusan luar negeri; (2) upaya peningkatan kualitas dosen sering 
terhalang oleh kemampuan berbahasa asing, usia lanjut, dana, dan kemampuan diterima pada program 
pascasarjana yang bermutu di luar negeri; (3) pengiriman tenaga dosen untuk melanjutkan studi ke luar 
negeri yang masih tergantung dari pihak ditjen dikti; (4) keterbatasan pengajuan penganggaran yang 
kurang memberikan keleluasaan untuk memanggil/menggunakan dosen tamu/dosen luar biasa yang 
berasal dari luar negeri; (5) masih banyaknya program studi yang baru mencapai status akreditasi B/C 
dalam penilaian BAN PT, sehingga masih terkonsentrasi  untuk meningkatkan status akreditasi prodi 
tersebut; (6) ketergantungan dana/anggaran penyelenggaraan pendidikan LPTK terhadap pemerintah 
(APBN), sehingga kurang memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan dana yang ditujukan khusus 
mendukung program WCU; (7) pengangkatan tenaga pengajar/dosen di LPTK yang kurang mencukupi 
untuk memenuhi kebutuhan, terutama ditinjau dari sudut rasio jumlah dosen dan mahasiswa; dan (8) 
keterbatasan wadah jurnal di perguruan tinggi sendiri atau pun di luar lembaga yang terakreditasi 
nasional/internasional untuk dosen mempublikasikan karya ilmiah. 

Kata kunci: pendidikan tinggi, LPTK, dinamika, universitas kelas dunia.

THE DYNAMICS OF LPTK 
TOWARD WORLD CLASS UNIVERSITY (WCU)

Abstract: LPTK as a producer of educators must be proactive towards a world-class higher education (world class 
university / WCU). The study was conducted in 2014. The results of this study by using a number of criteria 
indicate that LPTK has shown dynamics to strive towards world universities. Yet the dynamics are still small and 
limited, because faced with a certain number of constraints, namely (1) the lack of academic qualifications of teaching 
staff come from overseas graduates, as required as one of the criteria towards WCU; (2) improving the quality of 
lecturers is often hindered by foreign language skills, the elderly, funding, and limited provider institution quality 
graduate programs; (3) sending lecturers to continue their studies abroad are still hanging from the directorate 
Higher Education; (4) the submission of budgetary limitations that do not provide the flexibility to call / use a 
guest lecturer / adjunct lecturer who come from abroad; (5) there are many new courses that achieve accreditation 
status B / C in the assessment of BAN PT, so they concentrated on improving the status of accreditation of the 
study programs; (6) the reliance fund / budget delivery of education LPTK against the government (APBN), so the 
lack of flexibility in allocating funds specifically aimed at supporting the WCU program; (7) the appointment of a 
lecturer / lecturer in LPTK are insufficient to meet the needs, especially in terms of the angle ratio of the number 
of faculty and students; and (8) lack of journals in college container itself or else outside an accredited institution 
of national / international lecturers publish scientific papers. 

Keywords : higher education, LPTK, dynamics, world class university.

Penelitian

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Lembaga Pendidik Tenaga Keguruan (LPTK) 
sebutan untuk  perguruan tinggi (PT) penyelenggara 

pendidikan tinggi yang mengkhususkan dalam 
menghasilkan dan menyiapkan calon guru, mau tidak 
mau harus bersikap antisipatif dan responsif terhadap 
tantangan perubahan dan perkembangan lingkungan 
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global untuk merebut dan memanfaatkan peluang 
kerja yang ada di negara lain. Suatu kebanggaan 
tersendiri apabila lulusan LPTK di Indonesia 
mempunyai kemampuan, daya saing, dan diakui 
di dunia sehingga dapat mengisi peluang menjadi 
guru di luar Indonesia. Oleh karena itu sudah 
saatnya agar LPTK pun mulai berorientasi menjadi 
penyelenggara pendidikan tinggi penghasil calon 
guru yang mumpuni, berupaya masuk ke dalam 
kategori kelas dunia.

Sejauh mana dinamika LPTK dalam mengelola 
lembaga/institusi pendidikannya menuju perguruan 
tinggi kelas dunia (WCU)? Perlu dilakukan kajian 
untuk mengetahui kondisi dan situasi LPTK 
menjawab tantangan tersebut. 

Berkenaan dengan i tu lah  tu l i san  in i 
diketengahkan. Tulisan diperoleh dari hasil penelitian 
terhadap sejumlah LPTK di tahun 2014 lalu. Penulisan 
artikel ini bertujuan mengetengahkan hasil penelitian 
yang berupaya mengetahui dinamika LPTK dalam 
menuju perguruan tinggi berkualitas dunia (WCU). 
Dalam tulisan dibahas: (1) gambaran kondisi LPTK 
dalam mengantisipasi dan merespons perubahan 
menuju penyelenggaraan pendidikan tinggi kelas 
dunia (WCU); (2) hambatan dihadapi LPTK untuk 
menuju WCU; dan (3) alternatif yang diperlukan 
untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan 
LPTK yang berorientasi WCU. 

Perguruan Tinggi (PT) merupakan satuan 
pendidikan tinggi yang terdiri dari beberapa jenis, 
yakni: pendidikan tinggi yang menyelenggakan 
program sarjana dan/atau program pascasarjana 
yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan 
cabang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); 
pendidikan vokasi yang merupakan pendidikan tinggi 
program diploma dalam menyiapkan mahasiswa 
untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu 
sampai program sarjana terapan; dan pendidikan 
profesi yang merupakan pendidikan tinggi setelah 
program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam 
pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian 
khusus.

Salah satu jenis pendidikan profesi adalah 
penyelenggaraan pendidikan tinggi kependidikan 
untuk menghasilkan dan menyiapkan calon guru. 
Pada masa lalu penyelenggara pendidikan tinggi 
untuk menyiapkan mereka yang menggeluti 
profesi guru ditangani oleh Institut Keguruan Ilmu 
Pendidikan (IKIP). Namun sejak tahun 1999 lalu, 
melalui Keputusan Presiden RI No. 93/1999, status 
IKIP ini dialihkan menjadi universitas. Salah satu 
alasan dilakukan perubahan itu, dikatakan sebagai 

Dinamika Lembaga Pendidik...

global. LPTK bukan hanya dituntut memenuhi 
kebutuhan lulusan calon guru yang berkualitas, 
kompeten, dan profesional, tetapi juga diharapkan 
mampu menjadi suatu lembaga pendidikan tinggi 
yang mendunia (world class university/WCU), 
menjalankan persaingan dalam tingkat global, dan 
memetik manfaat bagi perkembangan dan kemajuan 
lembaga/institusi pendidikannya.

Realita bertolak belakang, LPTK masih 
dinilai belum memenuhi standar kualitas yang 
memadai. Jangankan untuk menjadi WCU, untuk 
menghasilkan lulusan calon guru yang berkualitas 
baik saja masih jauh dari harapan. Bahkan sementara 
pihak menuding, rendahnya mutu hasil belajar 
siswa disebabkan oleh rendahnya kemampuan guru. 
Tentu saja LPTK dianggap sebagai sumber masalah 
karena kurang mampu menghasilkan lulusan yang 
berkualitas tinggi. 

Penilaian THE-QS World University Ranking 
tahun 2011 mengemukakan. hanya ada tiga PT di 
Indonesia yang termasuk ke dalam peringkat dunia 
dari 600 PT terbaik di dunia, yaitu: Universitas 
Indonesia (peringkat 217), Universitas Gajahmada 
(peringkat 321), dan Institut Teknologi Bandung 
(peringkat  401). Hasil penilaian di tingkat Asia 
yang dilakukan oleh 4ICU di tahun 2014 juga 
memperlihatkan hal yang sama, hanya ada tiga 
PT di Indonesia yang dapat menembus 100 besar 
Asia yaitu; UGM (peringkat 27), ITB (peringkat 
42), dan UI peringkat (92).  Dari sisi LPTK, sumber 
lain (Webometrics Ranking of World Universities) 
menyebutkan terdapat tiga lembaga pendidikan 
ini yang tercatat sebagai perguruan tinggi kelas 
dunia, meski masih  jauh dari memuaskan, yakni: 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di peringkat 
2298, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di 
peringkat 3135, dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 
di peringkat 6697. 

Tegasnya, upaya meningkatkan kemampuan 
untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas, 
meningkatkan daya saing kelembagaan dan kualitas 
lulusan yang berkelas dunia, masih menjadi tuntutan 
dan tantangan yang dihadapi LPTK saat ini dan 
masa datang. LPTK harus mulai merubah paradigma 
berpikir yang semula (mungkin) lebih menekankan 
sebagai penghasil dan penyedia calon guru dari 
segi kuantitas, ke arah yang lebih menekankan dari 
segi kualitas. Diharapkan LPTK dapat berkiprah 
dan meningkatkan peran dan fungsinya dengan 
menghasilkan lulusan calon guru yang berkualitas 
dan berdaya saing tinggi, tidak hanya untuk 
memenuhi kebutuhan lokal dan nasional, tetapi juga 
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upaya untuk meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi, 
pemerataan, dan akuntabilitas pendidikan tinggi 
secara nasional, sehingga perlu meningkatkan kinerja 
perguruan tinggi khususnya Institut Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi universitas. 
Implikasinya, perguruan tinggi eks IKIP tidak lagi 
terfokus menyelenggarakan pendidikan tinggi 
yang berhubungan dengan pengembangan ilmu 
kependidikan, tetapi juga nonkependidikan. Khusus 
terkait dengan penyelenggara program studi 
kependidikan, dikenal dengan sebutan Lembaga 
Pendidik Tenaga Keguruan (LPTK). 

Pasal 4 UU No. 12/2012 menyebutkan, 
pendidikan tinggi berfungsi: (a) mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa; (b) mengembangkan Sivitas 
Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, 
berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan 
Tridharma;  dan (c)  mengembangkan I lmu 
Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan 
dan menerapkan nilai Humaniora. 

Selanjutnya dalam pasal  5 dikatakan, 
Pendidikan Tinggi bertujuan (a) berkembangnya 
potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya 
untuk kepentingan bangsa; (b) dihasilkannya lulusan 
yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau 
teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan 
peningkatan daya saing bangsa; (c) dihasilkannya 
ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, 
serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat 
manusia; dan d. terwujudnya pengabdian kepada 
masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian 
yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan.

Universitas penyelenggara program studi 
kependidikan atau LPTK, dengan sendirinya 
mendukung fungsi dan tujuan yang disebutkan di 
atas. Meski demikian penyelenggaraan pendidikan 
oleh LPTK memiliki keunikan tersendiri, terutama 
mengingat fungsi lembaga untuk menghasilkan 
dan menyiapkan lulusan calon guru. Dalam pasal 
2 Keppres No. 93/1999 disebutkan, universitas  
eks IKIP mempunyai tugas (a) menyelenggarakan 
program pendid ikan  akademik  dan/atau 
pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian 
tertentu; dan (b) mengembangkan ilmu pendidikan, 

ilmu keguruan, serta mendidik tenaga akademik dan 
profesional dalam bidang kependidikan. 

Dalam klausul menimbang butir (c) UU No. 
12/2012  disebutkan bahwa untuk meningkatkan 
daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di 
segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang 
mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, 
dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, 
toleran, demokratis, berkarakter tangguh…. Atas 
dasar itu PT sebagai organisasi penyelenggara 
pendidikan tinggi memerlukan perubahan selaras 
dengan perkembangan lingkungan internal dan 
eksternal. Sumber utama perubahan dan pembaruan 
lembaga pendidikan tinggi dapat berasal dari 
inovasi yang berdasarkan kebutuhan, perubahan 
struktur industri atau struktur pasar, perubahan 
demografi, perubahan persepsi, perubahan suasana 
dan makna serta pengetahuan baru. Hussey (2000) 
mengemukakan, faktor pendorong terjadinya 
perubahan adalah perkembangan teknologi yang 
terus meningkat, persaingan semakin intensif 
dan menjadi lebih global, pelanggan semakin 
banyak tuntutan, profil demografis negara berubah, 
privatisasi bisnis milik masyarakat berlanjut dan 
stakeholders minta lebih banyak nilai. Kreitner 
dan Kinichi (2001) menyebutkan kebutuhan akan 
perubahan dipengaruhi oleh kekuatan eksternal yang 
mencakup demographics characteristics, technological 
advancements, market changes, social and political 
pressures dan kekuatan internal yang meliputi human 
resources problems/prospects, managerial behavior/
decisions.

Pengelolaan PT harus mampu menjawab 
tuntutan dan tantangan perubahan lingkungan 
strategis. Davidson (2001) mengemukakan, bahwa 
perubahan merupakan pergeseran dari keadaan 
sekarang menuju keadaan yang diinginkan di 
masa depan, yang dapat berupa penerapan cara 
baru, mengikuti jalur baru, mengadopsi teknologi 
baru, memasang sistem baru, mengikuti prosedur-
prosedur manajemen baru, penggabungan (merging), 
melakukan reorganisasi, atau terjadinya peristiwa 
yang bersifat mengganggu (disruptive) yang sangat 
signifikan. 

Lalu parameter apa yang dapat digunakan 
agar satu PT dapat terkategori WCU? Altbach dan 
Salmi (2003) mengemukakan, perguruan tinggi 
kelas dunia adalah yang mampu mewujudkan 
pengelolaannya secara efisien namun produktif, 
memiliki kualitas pembelajaran yang prima, 
memproduksi lulusan yang berkualitas dunia, 
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menghasilkan penelitian yang berkualitas dunia. 
Menurut Ambrose (2005), perguruan tinggi dapat 
digolongkan kelas dunia apabila memiliki SDM yang 
secara teratur mempublikasikan hasil-hasil penelitian 
mereka pada jurnal-jurnal paling top dalam disiplin 
ilmu masing-masing dan memiliki lulusan yang 
dapat secara mudah bekerja di (negara) mana saja 
di dunia. 

Levin, Jeong dan Ou (2006) membuat beberapa 
tolok ukur dari apa yang disebut sebagai world class 
university (WCU), yakni (1) keunggulan penelitian 
(excellence in research), antara lain ditunjukkan 
dengan kualitas penelitian, yakni produktivitas dan 
kreativitas penelitian, publikasi hasil penelitian, 
banyaknya lembaga donor yang bersedia membantu 
penelitian, adanya hak patent, dan sejenisnya; (2) 
kebebasan akademik dan atmosfer kegembiraan 
intelektual; (3) pengelolaan diri yang kuat (self-
management); (4) fasilitas dan pendanaan yang cukup 
memadai, termasuk berkolaborasi dengan lembaga 
internasional; (5) keanekaragaman (diversity), antara 
lain kampus harus inklusif terdahap berbagai ranah 
sosial yang berbeda dari mahasiswa, termasuk 
keragaman ranah keilmuan; (6) internasionalisasi, 
misal program pertukaran mahasiswa, masuknya 
mahasiswa internasional atau asing, internasionalisasi 
kurikulum, koneksi internasional dengan lembaga 
lain (kampus dan perusahaan di seluruh dunia) 
untuk mendirikan program berkelas dunia; (7) 
kepemimpinan yang demokratis, yaitu dengan 
kompetisi terbuka antar-fakultas dan mahasiswa, 
juga kolaborasi dengan konstituen eksternal; (8) 
mahasiswa yang berbakat; (9) penggunaan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK); (10) kualitas 
pembelajaran dalam perkuliahan; (11) koneksi 
dengan masyarakat atau kebutuhan komunitas; dan 
kolaborasi internal kampus.

Di sisi lain THE (Times Higher Education) 
menentukan sejumlah indikator  untuk melihat 
suatu perguruan tinggi termasuk kelas dunia (WCU), 
yang terdiri dari lima kategori (1) perkuliahan, 
terutama lingkungan belajarnya; (2) penelitian, 
volume, income dan reputasinya; (3) kutipan, imbas 
penelitian; (4) pemasukan industri, inovasi; dan 
(5) staf dan mahasiswa internasional. Atau QS 
(Quacquarelly Symonds) mengemukakan adanya 
5 (lima) kriteria yang dapat digunakan untuk 
melihat suatu perguruan tinggi berkelas dunia atau 
sebaliknya, yakni: (1) academic peer review atau analisis 
dari komunitas elit akademik; (2) recruiter review; 
(3) faculty student ratio; (4) citation per faculty atau 
publikasi ilmiah per fakultas yang dikutip dalam 

skala internasional; dan (5) International orientation 
atau orientasi internasional. Lain lagi dengan SJTU 
(Shanghai Jiao Tong University) yang menetapkan 
indikator penilaian WCU, terdiri dari: kinerja 
penelitian, kualitas alumni dan staff (penghargaan 
yang diperoleh), indeks rujukan, publikasi ilmiah 
bidang IPA dan Seni/Humaniora, besaran akademik.

Kelompok penelitian dari Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales (CCHS), bagian dari Dewan Riset 
Nasional di Spanyol, mengembangkan Webometrics 
sebagai dasar untuk melakukan pemeringkatan 
berdasarkan pada eksistensi sebuah kampus di 
dunia maya. Terdapat empat indikator penilaian 
untuk menggolongkan sebuah kampus masuk 
dalam kategori kelas dunia (WCU), yakni (1) size 
atau ukuran keterjangkauan, yakni jumlah halaman 
web yang dapat dijangkau oleh empat mesin 
pencari, Google, Yahoo, Live Search, dan Exalead; (2) 
visibility atau keterlihatan, yakni jumlah total link 
eksternal yang unik dan dapat dijangkau oleh Yahoo 
Search; (3) rich files atau banyaknya file yang relevan 
dengan aktivitas akademik dan publikasi dalam 
format Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), 
Microsoft Word (.doc) and Microsoft Powerpoint (.ppt). 
Data tersebut diambil dari Google, Yahoo Search, Live 
Search and Exalead; dan (4) scholar atau jumlah paper 
dan kutipan tiap domain akademik berupa paper, 
laporan penelitian dan lainnya yang masuk dalam 
Google Scholar.

LPTK merupakan bagian integral dalam 
perguruan tinggi, yang dimaknai sebagai kesatuan 
kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki 
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu. 
Pengelolaan atau manajemen yang mengandung 
perubahan menuju WCU, suka tidak suka menuntut 
adanya penyesuaian terhadap sejumlah aspek dalam 
LPTK. Dengan memadukan pendapat sejumlah 
pihak di atas, paling tidak ada 10 aspek yang perlu 
diperhatikan oleh LTPK dalam mengembangkan 
institusi/lembaga pendidikannya menuju kelas 
dunia (WCU), antara lain meliputi:  

Salah satu unsur dalam sistem pendidikan 
yang disebutkan di atas adalah masukan peserta 
didik. Dalam lingkup pembahasan di sini mengacu 
pada upaya pemberian perlakuan oleh LPTK dalam 
memperoleh input mahasiswa tersebut, terutama 
terkait dengan upaya penerapan sistem seleksi 
penerimaan mahasiswa baru terkait dengan WCU, 
sosialisasi dan jumlah mahasiswa asing yang 
menjalani pendidikannya di LPTK. 

LPTK yang ingin menuju perguruan tinggi 
kelas dunia (WCU) membutuhkan pengembangan 
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budaya organisasi yang memperlihatkan ciri: 
memiliki visi-misi, strategi, tujuan yang berorientasi 
WCU disebarkan, ditanamkan, dan rasa pemilikan 
yang kuat dari warga sekolah, serta menjadi 
tantangan bersama untuk diatasi. 

Kemunculan visi-misi ke arah WCU dan 
upaya mewujudkannya amat tergantung dari 
kebijakan pimpinan dan strategi yang dijalankan.  
Pengembangan  perguruan tinggi LPTK menuju  
universitas kelas dunia   memerlukan pola 
kepemimpinan yang mampu memadukan berbagai 
perspektif, antara lain: pemilikan visi-misi ke depan, 
kemampuan bertindak sebagai agen perubahan (agent 
of change), demorakratis dan transparan, keterbukaan 
dalam pengambilan kebijakan/keputusan serta 
menerima pendapat/kritik, kemampuan memotivasi 
orang lain, dan pembinaan hubungan sosial di dalam 
dan di luar organisasi.

Tenaga kependidikan di lembaga pendidikan 
tinggi merupakan komponen tenaga yang tidak 
hanya mencakup pendidik/pengajar saja, melainkan 
keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. 
Meski  demikian upaya menuju WCU amat 
bertumpu pada keberadaan tenaga pendidik/dosen 
yangdimiliki oleh LPTK. Kualifikasi tenaga dosen 
yang dimiliki  dan memenuhi persyaratan yang 
ditentukan, menjadi dasar bagi LPTK untuk meraih 
predikat sebagai perguruan tinggi kelas dunia.

Situasi kehidupan yang kian mendunia 
(globalisasi), menuntut adanya interaksi PT dengan 
komunitas internasional. Keadaan ini membutuhkan 
adanya perubahan penyelenggaraan pendidikan 
tinggi oleh PT untuk menghasilkan lulusan yang 
memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan 
perkembangan ilmu, teknologi dan seni, dunia 
kerja, profesi, dan pengembangan kepribadian 
dengan ciri khas kebudayaannya masing-masing. 
Salah satu tantangan dan tuntutan perubahan yang 
perlukan dilakukan oleh LPTK adalah penggunaan 
kurikulum yang lebih antisipatif dan responsif 
terhadap perkembangan lingkungan strategis 
global, mempertimbangkan kebutuhan masyarakat 
dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
budaya, dan seni; terintegrasi dan efisien, serta 
dikembangkan secara terus-menerus; mempertajam 
kepekaan sosial, serta menumbuhkan suasana 
akademik yang kondusif dan nyaman.  

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang 
dapat digunakan dalam penyelenggaraan proses 
akademik sebagai alat teknis mencapai maksud, 
tujuan, dan sasaran pendidikan yang bersifat mobile 
(dapat dipindah-pindahkan), antara lain seperti 

komputer, peralatan dan perlengkapan pembelajaran 
di dalam ruang kuliah, laboratorium, kantor, dan 
lingkungan akademik lainnya.  Prasarana pendidikan 
adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan 
tridarma perguruan tinggi yang pada umumnya 
bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-
pindahkan, antara lain bangunan, lahan percobaan, 
dan fasilitas lainnya. Keterpenuhan pendukung 
pembelajaran mencakup juga kecukupan koleksi 
buku perpustakaan, aksesibilitas dan kemudahan 
akses e-library untuk setiap bahan pustaka yang 
meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal 
nasional terakreditasi, dan prosiding. Segenap 
hal itu merupakan salah satu persyaratan yang 
perlu dimiliki oleh LPTK untuk menuju WCU, 
yakni ketersediaan, kelengkapan, dan kemampuan 
memanfaatkan sarana-prasana pembelajaran 
untuk keperluan akademis, nonakademis, maupun 
administratif penunjang pembelajaran.  

LPTK berkelas dunia memerlukan penguatan 
bahasa asing bagi warga kampus dalam kegiatan 
pembelajaran dan lainnya. LPTK baru akan menjadi 
penyelenggara pendidikan tinggi berkualitas global, 
apabila memenuhi persyaratan (1) adanya kebijakan 
mengenai penguatan penguasaan bahasa asing; (2) 
pengadaan sarana-prasarana pembelajaran dalam 
mendukung penguatan penguasaan bahasa asing; 
(3) persyaratan dan kewajiban yang harus dijalankan 
warga kampus (terutama dosen dan mahasiswa) 
terkait dengan penguatan penguasaan bahasa 
asing; (4) kelengkapan koleksi perpustakaan dengan 
literature asing yang up to date; dan (5) pengembangan 
networking pustaka berbasis teknologi informasi dan 
bahasa asing, e-jurnal, e-book, daya dukung bahan 
pustaka online data-base dan audiovisual berbahasa 
asing, serta layanan multimedia.

Tindakan antisipatif dan responsif terhadap 
perubahan, sangat memerlukan perencanaan anggaran 
pendidikan yang mantap serta pengalokasian dana 
yang tepat sasaran, penggunaannya yang efektif, 
sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban 
sesuai ketentuan yang berlaku. Atas dasar itu, 
komitmen suatu LPTK menuju perubahan ke 
arah WCU dapat ditinjau dari ada atau tidaknya 
kegiatan pengembangan pengelolaan keuangan yang 
mendukung keinginan tersebut. 

LPTK kelas dunia harus mencerminkan 
kemampuan untuk membina dan mengembangkan 
jalinan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak 
di luar organisasi, berskala lokal, nasional, maupun 
internasional. Kemampuan LPTK dalam membina 
dan mengembangkan jalinan hubungan kerjasama 
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akan terwujud, apabila terdapat: (1) kebijakan PT 
terhadap pengembangan hubungan kerjasama; 
(2) strategi PT dalam mengembangkan hubungan 
kerjasama dengan pihak di luar insitusi/lembaga; 
(3) bentuk/jenis jalinan hubungan kerjasama; dan 
(4) sasaran kemitraan.

Komitmen LPTK menuju WCU harus 
ditunjukkan melalui kemampuan melakukan 
penelitian unggulan dan ketersediaan indeks rujukan 
dalam institusi/lembaganya. Oleh karena itu LPTK 
haruslah mewujudkan bentuk/jenis penelitian 
unggulan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh 

LPTK, baik melalui lembaga penelitian yang dimiliki 
maupun dilakukan oleh dosen secara individual/
kelompok, alokasi dan sumber anggaran penelitian, 
kerja sama dengan pihak lain terkait dengan kegiatan 
penelitian unggulan, dan lain-lainnya. Sehubungan 
dengan indeks rujukan mengacu pada upaya 
pendistribusian hasil penelitian, penerbitan jurnal 
ilmiah berskala nasional, publikasi karya ilmiah di 
jurnal internasional, penerbitan literatur ilmiah, dan 
lain sejenisnya.

Lebih lanjut disusun kerangka  berpikir guna 
mendekati permasalahan penelitian sebagai berikut.

Dinamika Lembaga Pendidik...

Tulisan yang dikemukakan di sini merupakan 
hasil  penelitian di 10 LPTK dengan teknik 
pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui 
penyebaran kuesioner, wawancara berpedoman, 
pengumpulan dokumentasi, dan melaksanakan  focuss 
group discussion (FGD), terutama untuk membahas 
hal-hal yang terkait dengan upaya pengembangan 
institusi/lembaga pendidikan ke arah WCU. Data 
dan informasi penelitian diperoleh dari jajaran 
pemimpin rektorat, ketua lembaga penelitian, 
pimpinan fakultas, dan ketua/dosen prodi. Untuk 
sampel prodi yang dituju adalah yang berstatus 

METODE PENELITIAN A, namun ada juga yang berstatus akreditasi B 
disebabkan LPTK yang bersangkutan masih memiliki 
prodi terakreditasi A yang terbatas, bahkan belum 
ada. Dari prodi inilah diperoleh sejumlah dosen 
untuk mengikuti kegiatan diskusi (FGD) dan 
mengisi kuesioner yang diajukan kepada mereka.

Analisis hasil penelitian lebih bersifat kualitatif, 
terutama untuk melihat dinamika kegiatan LPTK 
sampel dan hambatan yang dihadapi. Meski 
demikian dalam penelitian diperlihatkan pula 
persepsi responden dosen terhadap dinamika 
lembaga/institusi pendidikan tinggi tempat mengajar 
dalam menuju perguruan tinggi kelas dunia. 
Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2014.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
Visi-Misi dan Kebijakan Menuju WCU

Hasil penelitian menunjukkan, keseluruhan 
L P T K  y a n g  d i k a j i  m e n e t a p k a n  v i s i - m i s i 
penyelenggaraan pendidikan tingginya dengan 
penekanan meningkatkan kualitas dan daya saing 
lulusannya, serta berorientasi global. Kasus Universitas 
Negeri Yogyakarta (UNY) – Yogyakarta salah 
satunya, mendukung visi untuk menjadi universitas 
kependidikan kelas dunia berlandaskan ketaqwaan, 
kemandirian dan kecendekiaan. Demikian di 
Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengemukakan 
mendukung visi untuk menjadi universitas konservasi, 
bertaraf internasional, yang sehat, unggul, dan 
sejahtera pada tahun 2020. Contoh lain adalah 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) – Bandung 
mendukung visi menjadi Unversitas Pelopor dan 
Unggul (A Leading and Outstanding University) yang 
menyiratkan tekad kuat dari seluruh sivitas akademika 
untuk menjadikan UPI sebagai lembaga pendidikan 
tinggi yang terpandang, berwibawa, dan bermartabat 
pada tataran nasional dan internasional, sehingga 
mampu memberikan inspirasi dan menjadi rujukan 
perumusan kebijakan pendidikan nasional. 

Tegasnya, keseluruhan LPTK yang dikaji telah 
menyadari arti penting penyelenggaraan pendidikan 
tinggi yang berwawasan global, dan berkelas dunia 
(WCU). Isu tentang world class university (WCU) 
sudah mulai berkembang sejak tahun 2006-2007, tetapi 
mulai disikapi serius oleh LPTK khususnya setelah 
dikeluarkannya PP No. 12/ 2010 dan PP No. 34/2010 
yang menyiratkan tentang WCU ini. Meski demikian, 
antar LPTK memberikan kebijakan yang berbeda 
terkait dengan upaya menuju pendidikan kelas dunia 
(WCU) tersebut.  
Seleksi Mahasiswa Baru 

Sejauh ini tidak ada sistem seleksi khusus 
yang dilaksanakan LPTK untuk penerimaan calon 
mahasiswa baru yang dikaitkan dengan upaya menuju 
WCU. Penerimaan calon mahasiswa baru dilaksanakan 
dengan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Ditjen 
Pendidikan Tinggi, yakni melalui tiga bentuk/
jenis system, yaitu: seleksi Seleksi Nasional Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama 
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan jalur 
mandiri).  

Penerimaan mahasiswa yang berasal dari negara 
lain (asing) telah dilaksanakan oleh keseluruhan LPTK 
yang dikaji, tetapi variatif sifatnya. Ada LPTK yang 
hanya menerima mahasiswa asing dalam bentuk 

pemagangan (misal: pelatihan guru); dan/atau bentuk 
pertukaran mahasiswa dalam waktu singkat untuk 
mempelajari keterampilan tertentu (misal: budaya 
dan/atau kesenian tari); dan/atau jenjang pendidikan 
sarjana (S-1). Sistem seleksi penerimaan mahasiswa 
asing dilakukan melalui peraturan dan perlakuan 
khusus yang dikeluarkan oleh masing-masing LPTK. 
Di UPI, penerimaan mahasiswa asing dikoordinasikan 
oleh Office of International Education and Relations (OIER) 
bersama dengan Direktorat Akademik. Regulasi 
terkait penyelenggaraan pendidikan mahasiswa asing 
diatur melalui pedoman tersendiri, termasuk sistem 
penyeleksian. 

Contoh lain adalah Unnes-Semarang yang 
sejauh ini telah pula memiliki sebanyak 34 mahasiswa 
asing yang sedang menjalankan proses perkuliahan 
di berbagai program studi. Di samping itu ada juga 
sejumlah mahasiswa asing dalam bentuk program 
pertukaran mahasiswa, dilakukan dalam waktu 
singkat, dan ditujukan bukan untuk mencapai 
gelar akademik tertentu. Sedangkan di UNY – DI 
Yogyakarta telah menerima  mahasiswa asing 
untuk melanjutkan studi di institusi pendidikan ini.  
Tahun 2011 UNY menerima 42 mahasiswa asing 
dari beberapa program; pada tahun 2012 menerima 
12 mahasiswa dari berbagai universitas di Amerika 
untuk mengikuti kursus BIPA program VIA. Tahun 
ajaran 2013/2014 UNY menerima 82 mahasiswa dari 
berbagai Negara (Madagaskar, Bangladesh, Thailand, 
India, Srilanka, Papua New Guinea, Amerika Serikat, 
dan sebagainya).
Pengembangan Budaya Organisasi

Dalam visi-misi LPTK yang diteliti telah 
mengandung seperangkat nilai yang menjadi dasar 
atau acuan untuk mencapai tujuan bersama. Nilai 
budaya berupa peningkatan mutu, berorientasi 
prestasi, berwawasan global, dan upaya menjadikan 
perguruan tinggi kelas dunia telah didukung dan 
dilaksanakan secara serentak dan terintegrasi, baik 
yang terkait dengan manajemen dan organisasi, 
kegiatan administratif, penyediaan dan pemanfaatan 
fasilitas pendukung pembelajaran, sampai dengan 
pengembangan tenaga akademik dan non-akademik. 
Salah satu upaya yang dilakukan lainnya adalah 
pengembangan nilai budaya kompetitif agar 
mahasiswa dapat mencapai hasil belajar yang 
optimal. Bahkan terdapat ketentuan adanya tindakan 
mengeluarkan mahasiswa oleh LPTK yang tidak hanya 
terkait dengan frekuensi kehadiran menjalankan 
kuliah yang rendah, tetapi juga pencapaian hasil 
belajar dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang 
rendah pula.
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Kepemimpinan
 Sejalan dengan visi – misi, jajaran pimpinan 

LPTK yang diteliti telah mendukung kepemimpinan 
visioner yang berpandangan ke depan untuk berupaya 
menjadikan institusi/lembaga pendidikan tingginya 
berkelas dunia; berorientasi terhadap mutu, prestasi, 
dan daya saing yang berkelanjutan; totalitas dukungan 
terhadap fasilitas pembelajaran yang dibutuhkan guna 
menuju WCU; dan lain-lainnya. Dari hasil wawancara 
dan observasi lapangan diperoleh, bahwa dalam 
setiap kesempatan, pimpinan LPTK mengingatkan 
pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan; 
mengingatkan kepada dosen untuk mengambil 
jenjang fungsional dosen; penyediaan fasilitas internet, 
komputer, dan printer untuk mendukung pekerjaan 
dan peningkatan pengetahuan dosen; menyediakan 
akses gratis untuk menyediakan modem di lingkungan 
kampus; melaksanakan seminar, workshop, pelatihan 
dosen; melakukan dialog untuk mencari solusi 
peningkatan mutu dosen; mendorong dosen untuk 
membuat dan menerbitkan buku serta karya ilmiah di 
jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi; 
dan sebagainya. 
Pengembangan Ketenagaan

Dalam rangka menuju WCU, LPTK yang diteliti 
telah mengeluarkan kebijakan, program dan dan 
langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kinerja 
dan kualitas tenaga pengajar (dosen) di lingkungan 
kampusnya. Sejumlah hal yang dilakukan oleh 
LPTK, antara lain (1) mendorong dosen senantiasa 
meningkatkan pengetahuannya dengan cara membaca 
buku, melihat di internet, menulis di jurnal, melakukan 
penelitian, dan mengikuti seminar di dalam dan luar 
negeri; (2)  mendorong dosen untuk meningkatkan 
kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi, khususnya ke 
perguruan tinggi di luar negeri; (3) mendorong dosen 
untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi 
dan menggunakan internet guna meningkatkan 
pengetahuannya, dan diharapkan mampu membuat 
homepage secara sederhana untuk menaruh bahan 
ajar yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa; 
(5) meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan 
menyiapkan materi perkuliahan dengan sebaik-
baiknya, serta membantu mahasiswa untuk menjadi 
yang terbaik dengan cara menguasai content, metode, 
dan materi dengan sebaik-baiknya; (6) mendorong 
dosen meningkatkan karier jenjang fungsional dosen; 
(7) memacu dosen untuk melakukan penelitian 
dan menulis karya ilmiah berupa buku maupun 
jurnal nasional dan internasional terakreditas; (8) 
mengembangkan program pelatihan dan pemagangan 
bagi dosen di luar negeri; dan sebagainya.

Meski demikian, pengembangan ketenagaan 
oleh LPTK belum berlangsung optimal. Salah satu 
lembaga internasional yang melakukan penilaian 
apakah suatu perguruan tinggi telah memenuhi kriteria 
kelas dunia (WCU) atau sebaliknya, mensyaratkan 
pemilikan sebanyak 40 persen dari jumlah dosen yang 
ada merupakan lulusan luar negeri. Saat ini jumlah 
dosen lulusan luar negeri yang dimiliki oleh LPTK 
baru berkisar antara kurang dari 10 persen, sehingga 
pihak LPTK masih harus berupaya meningkatkan 
jumlah dosen lulusan luar negeri di lembaga 
pendidikan tingginya. 
Pengembangan Kurikulum 

Persoalan yang masih dihadapi oleh LPTK 
saat ini adalah masih banyaknya prodi yang berada 
di bawah naungan institusi/lembaga pendidikannya 
memiliki akreditasi B/C. Data yang ada menunjukkan, 
di setiap LPTK tercatat lebih dari separuh dari jumlah 
prodi yang ada berstatus akreditasi B/C. Bahkan 
di Undiksha - Singaraja baru memiliki satu prodi 
terakreditasi A dari sebanyak 25 prodi yang ada. Di 
Unima – Manado tercatat belum memiliki satu pun 
prodi yang telah terakreditasi A. Tidak heran apabila 
LPTK yang dikaji masih menitikberatkan pada upaya 
penataan dan penguatan kelembagaan, terutama  
dalam upaya meningkatkan status prodi-prodi yang 
masih berstatus akreditasi B/C.

Besarnya jumlah prodi yang masih berstatus 
akreditasi B/C berimplikasi terhadap upaya 
pengembangan kurikulum oleh prodi yang cenderung 
terpaku pada pemenuhan kurikulum yang dikeluarkan 
oleh Ditjen Dikti guna meningkatkan status akreditasi. 
Untuk beberapa prodi di LPTK yang telah memiliki 
status akreditasi A telah muncul upaya untuk menuju 
penyelenggaraaan pendidikan berkelas dunia. Sebagai 
contoh FMIPA – UPI tengah membidik penilaian dari 
Asean University Network Quality Assurance (AUN-
QA) dengan target telah memperoleh pengakuan di 
tahun 2015. AUN-QA memang bukan merupakan 
pengakuan akreditasi, melainkan pemberian sertifikasi 
berupa assessment process untuk mendapatkan feedback 
posisi prodi terhadap standar yang dikeluarkan AUN; 
sedangkan Quality Assurance (QA) merupakan suatu 
sistem dan struktur dalam hal pemeliharaan dan 
peningkatan kualitas.  

Hal yang sama dilakukan oleh beberapa prodi 
di LPTK lain, telah pula berupaya mendesain/
merancang kurikulum internasional, seperti misalnya 
di UNY - Yogyakarta, Unimed – Medan, UM – Malang, 
dan sebagainya. Unnes – Semarang misalnya, di tahun 
2014 menyediakan dana sebesar Rp. 13 miliar  untuk 
menyiapkan 10 prodi mendesain kurikulum bertaraf 
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internasional yang diperoleh dari bantuan Islamic 
Development Bank (IDB). Pada saat ini  penyiapan 
sudah sampai pada proses pembuatan Satuan 
Acuan Pengajaran (SAP) dan silabus pembelajaran. 
Diharapkan tahun 2016 ke 10 prodi tersebut sudah 
siap menerapkan pembelajaran yang menggunakan 
kurikulum bertaraf internasional.
Pendukung Pembelajaran 

Ketersediaan, kelengkapan dan kemutakhiran  
pendukung pembelajaran di LPTK menjadi unsur 
penting untuk menghasilkan  lulusan yang berkualitas, 
terlebih lagi jika ingin mencapai institusi/lembaga 
pendidikan kelas dunia (WCU). Untuk memfasilitasi 
kebutuhan warga kampus dalam mengejar standar 
kualitas universitas kelas dunia (WCU), keseluruhan 
LPTK yang menjadi sampel kajian telah memiliki dan 
menyediakan akses WIFI yang dapat digunakan oleh 
warga kampus secara cuma-cuma/gratis, menciptakan 
program software yang mendukung manajemen, serta 
memfasilitasi ICT dalam rangka pengembangan 
pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. 
LPTK pun telah mengembangkan  pembelajaran 
e-learning yang didukung oleh fasilitas ICT yang 
memadai.  Bentuk lain dari pemanfaatan ICT yang 
sudah dilakukan LPTK adalah untuk pengisian KRS, 
dan berbagai macam keperluan yang mempermudah 
mahasiswa dan dosen dalam menjalankan tugas dan 
kewajiban akademiknya.

Selain pemanfaatan teknologi informasi, semua 
LPTK telah berusaha mengembangkan fasilitas 
infrastruktur di lingkungannya berupa sarana 
laboratorium, bengkel kerja, dan sumber belajar yang 
berorientasi pada penelitian.  Para pimpinan di level 
atas, menengah, an bawah mengupayakan dukungan 
dana dari berbagai pihak untuk membantu updating 
laboratorium, bengkel kerja dan sumber belajar yang 
telah dimiliki. Di samping itu, LPTK masih terus 
melakukan perintisan dan pengembangan terhadap 
sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung 
pembelajaran untuk mendukung pembelajaran 
bertaraf internasional, sehingga dapat mewujudkan 
atmosfer internasional di kampus. Diharapkan dengan 
pemilikan sarana-prasarana pendukung pembelajaran 
yang memenuhi standar internasional, akan menarik 
minat mahasiswa asing untuk melanjutkan pendidikan 
di LPTK di Indonesia. 
Alokasi dan Sumber Dana 

Salah satu persyaratan menuju perguruan tinggi 
kelas dunia (WCU) adalah kemandirian institusi dalam 
mengelola segenap aspek yang ada, termasuk bidang 
keuangan. Melalui kemandirian inilah sebuah institusi 
pendidikan dituntut untuk mampu mengembangkan 

cara-cara mencari dan memanfaatkan berbagai 
peluang, guna memenuhi kebutuhan anggaran 
perguruan tinggi setiap tahunnya, baik bersifat rutin 
maupun menjalankan program tertentu.

Dalam konteks ini, hampir keseluruhan 
kebutuhan anggaran LPTK yang dikaji bersumber dari 
pemerintah, dalam bentuk DIPA kegiatan manajemen, 
sarana-prasarana, pengembangan ICT dan lainnya. 
LPTK mengajukan rencana kebutuhan anggaran 
berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan per 
tahunnya ke pemerintah yang dicairkan melalui 
DIPA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN). Implikasinya, segenap bentuk 
realisasi kegiatan harus sesuai dengan anggaran yang 
tercantum dalam DIPA setiap tahunnya, termasuk di 
dalamnya program-program yang mungkin terkait 
dengan upaya menuju WCU).

Dalam kasus UNY – Yogyakarta salah satunya, 
DIPA yang dimiliki tahun ajaran 2013 bukan 
hanya tertuju pada keperluan manajemen dan 
organisasi, sarana-prasarana, tetapi juga pengadaan 
ICT, pengembangan lab modern, pengembangan 
kurikulum internasional, pengembangan WEB 
Bilingual, transportasi dosen/pakar tamu dari negara 
lain, dan kegiatan penelitian dan pengembangan 
(R&D), yang langsung maupun tidak langsung 
merupakan sejumlah kriteria yang diajukan untuk 
mencapai WCU. Demikian halnya dengan LPTK 
lain yang diteliti, kegaiatan yang dilaksaksanakan 
untuk  menuju WCU masih bertumpu dari sumber 
pemerintah. Dari hasil penelitian diperoleh, hanya 
pihak Unnes – Semarang yang juga  mendapat 
bantuan dana dari IDB yang digunakan untuk 
program-program menuju WCU, khususnya terkait 
dengan upaya  mendesain kurikulum internasional 
dan penyiapan infrastruktur seperti: pengembangan  
ruang kuliah dan laboratorium  modern,  perpustakaan 
modern, pengembangan silabus dan perangkatnya, 
bahan belajar dan pengembangan SDM.
Penguatan Bahasa Asing 

U p a y a  m e n u j u  W C U  m e m e r l u k a n 
pengembangan penguatan bahasa asing di LPTK, 
baik tertuju pada dosen maupun mahasiswa. Hampir 
keseluruhan LPTK yang diteliti menentukan setiap 
mahasiswa harus memiliki kemampuan berbahasa 
Inggris dengan skor toefl minimal 400 jenjang (S-1), 450 
(jenjang S-2), dan 475 (jenjang S-3) atau ielts minimal 
4,5 (jenjang S-2) dan 5,0 (jenjang S-3). Pembuktian 
kemampuan berbahasa Inggris dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut: (i) mahasiswa menyerahkan 
bukti kemampuan berbahasa Inggris sebelum 
mengikuti ujian akhir skripsi (S-1), menyerahkan 
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saat registrasi akademik dengan nilai minimal yang 
ditetapkan oleh SPs (S-2/S-3); (ii) jika mahasiswa S-2 dan 
S-3 belum dapat memenuhi, mahasiswa menyerahkan 
bukti pencapaian kemampuan berbahasa sebelum 
kegiatan matrikulasi dimulai; (iii) jika mahasiswa 
S-1, S-2, dan S-3 belum dapat memenuhi, mahasiswa 
wajib mengikuti program pelatihan pada lembaga 
pendidikan yang direkomendasikan oleh SPs sambil 
menjalani kuliah. Dengan kriteria itu diharapkan 
institusi dapat melakukan penguatan berbahasa asing 
dari warga sekolahnya.
Pengembangan Hubungan Kerjasama 

Sebuah perguruan tinggi kelas dunia (WCU) 
menuntut adanya pengembangan hubungan 
kerja sama dengan instansi/lembaga dan negara 
yang bereputasi internasional. Berbagai bentuk/
jenis hubungan kerja sama internasional dapat 
dilaksanakan, baik berupa kegiatan penelitian dan 
pengembangan (R&D); jasa konsultasi; penerimaan 
mahasiswa asing; mengundang dosen dan pakar tamu 
dari luar negeri; pengiriman dosen untuk menghadiri 
seminar, workshop, pelatihan, pemagangan ke negara 
lain; maupun berupa program-program lain yang 
berkelas dunia.

Jika dilihat dari sudut ini, LPTK yang dikaji sudah 
memperlihatkan usaha serius untuk meningkatkan 
hubungan kerja sama dengan perguruan tinggi, 
instansi/lembaga, dan negara lain (luar negeri), baik di 
bidang akademis maupun non-akademis. Di kalangan 
pengelola LPTK terdapat keinginan dan semangat 
untuk go international dengan terus meningkatkan 
standar mutu dan bekerjasama dengan beberapa 
universitas dan instansi/lembaga internasional, baik 
dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengembangan 
(R&D), credit transfer, curriculum benchmarking, 
pertukaran dosen dan mahasiswa, dan lain-lainnya.

UPI – Bandung misalnya, telah mengembangkan 
jalinan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi 
yang berada di negara-negara Malaysia, Thailand, 
Australia, dan lain-lainnya. Demikian halnya dengan 
Unnes - Semarang telah mengembangkan hubungan 
kerjasama dengan perguruan tinggi di Malaysia, 
Thailand, Taiwan, Jepang, Australia, New Zealand, 
Belanda, China, Amerika Serikat, dan sebagainya. 
Situasi serupa diperlihatkan pula melalui LPTK 
lainnya yang telah berusaha mengembangkan bentuk 
hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi di luar 
negeri.
Penelitian Unggulan dan Indeks Rujukan 

  Untuk dapat ditetapkan sebagai WCU terdapat 
sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi terkait 
dengan penelitian unggulan, yakni (1)  memiliki lab-lab 

dan fasilitas riset yang modern; (2) memiliki lembaga 
riset yang profesional; (3) memiliki dana penelitian 
yang memadai; (4) mendukung sistem seleksi dan 
penilaian yang ketat dan profesional (bukan sistem 
kuota/pemerataan); (5) melaksanakan penelitian-
penelitian yang bereputasi unggul, memiliki paten 
dan didukung sponsor/penyandang dana swasta; (6) 
memiliki pengadministrasian pematenan yang baik; 
(7) memiliki alokasi dan sumber anggaran untuk riset-
riset unggulan; (8) memiliki investasi yang cukup bagi 
unit-unit strategis; (9) memiliki dukungan finansial 
yang berkelanjutan (sustainable dan accountable); (10) 
anggaran untuk internasionalisasi kurikulum dan 
sumberdaya manusia (SDM) Prodi internasional; 
(11) anggaran untuk dosen dan pakar tamu dari 
perguruan tinggi luar negeri atau lembaga bereputasi 
internasional; dan (12) fasilitas guest house yang 
memadai.

Dari hasil penelitian terhadap perguruan tinggi 
LPTK eks IKIP diperoleh, bahwa keseluruhannya 
masih jauh untuk dapat dikatakan telah memenuhi 
kriteria di atas. Dari sisi penelitian, di samping 
bentuk atau jenis penelitian yang dilaksanakan 
masih bersifat non-produktif, juga kurang didukung 
oleh laboratorium dan fasilitas riset yang memadai. 
Pendistribusian dan pelaksanaan kegiatan riset oleh 
Lembaga Penelitian pun masih tertuju pada dosen 
dalam bentuk penelitian individual, yang pengajuan 
proposalnya telah disetujui dan memperoleh bantuan 
dana dari pemerintah (baca: Ditjen Dikti). Memang 
beberapa LPTK telah mengalokasikan sejumlah dana 
yang bersumber dari penerimaan tidak terkena pajak, 
tetapi masih relatif kecil, terbatas, dan sulit diharapkan 
kesinambungannya. 

Hal serupa pun diperlihatkan dari masih 
rendahnya pengembangan indeks rujukan di LPTK. 
Masih kurang tampak adanya dukungan insentif 
penulisan dan publikasi artikel dosen dalam jurnal 
internasional; insentif penulisan dan penerjemahan 
buku dan publikasi ilmiah lain oleh dosen; insentif 
partisipasi dosen dalam seminar/konferensi keilmuan 
internasional; anggaran penerjemahan, penerbitan dan 
publikasi melalui WEB abstrak penelitian dan artikel 
ilmiah unggul dosen; dan publikasi  teratur dalam 
jurnal akademik terakreditasi internasional, yang 
diberikan oleh LPTK. Di sisi lain indeks rujukan ini 
pun masih dihadapi dengan rendahnya minat menulis 
dosen-dosen di LPTK.
Hambatan Menuju WCU

LPTK sudah memperlihatkan dinamika untuk 
menuju perguruan tinggi kelas dunia, namun masih 
terbatas sifatnya. Berbagai hambatan dihadapi oleh 
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LPTK, antara lain (1) masih kurangnya kualifikasi 
akademis tenaga pengajar yang berasal dari lulusan 
luar negeri, seperti yang dipersyaratkan sebagai salah 
satu kriteria menuju WCU, upaya peningkatan kualitas 
dosen sering terhalang oleh kemampuan berbahasa 
asing, usia lanjut, dana, dan terbatasnya lembaga 
penyelenggara program pascasarjana yang bermutu; 
(2) pengiriman tenaga dosen  untuk melanjutkan studi 
ke luar negeri yang masih tergantung dari pihak ditjen 
dikti; (3) keterbatasan pengajuan penganggaran yang 
kurang memberikan keleluasaan untuk memanggil/
menggunakan dosen tamu/dosen luar biasa yang 
berasal dari luar negeri; (4) masih banyaknya program 
studi yang baru mencapai status akreditasi B/C dalam 
penilaian BAN PT, sehingga masih terkonsentrasi  
untuk meningkatkan status akreditasi prodi tersebut; 
(5) ketergantungan dana/anggaran penyelenggaraan 
pendidikan LPTK terhadap pemerintah (APBN), 
sehingga kurang memiliki keleluasaan dalam 
mengalokasikan dana yang ditujukan khusus 
mendukung program WCU; (6) pengangkatan tenaga 
pengajar/dosen di LPTK yang kurang mencukupi 
untuk memenuhi kebutuhan, terutama ditinjau 
dari sudut rasio jumlah dosen dan mahasiswa; (7) 
keterbatasan wadah jurnal di perguruan tinggi sendiri 
yang terakreditasi nasional/internasional untuk dosen 
mempublikasikan karya ilmiah. Bahkan publikasi 
di jurnal internasional berindeks scopus, thompson 
reuters, dan lainnya kerapkali mengharuskan dosen 
untuk mengeluarkan biaya yang relatif besar.

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan indikator yang digunakan sebagai 

kriteria mengetahui dinamika LPTK menuju WCU, 
umumnya LPTK yang dikaji sudah merespon 
komitmen untuk menjadikan lembaga pendidikannya 
berkualitas internasional dan berpredikat kelas dunia 
(WCU). Arah kecenderungan LPTK untuk menuju 
WCU sudah tampak, meski demikian masih tergolong 
berada pada tahap awal. Berbagai hambatan masih 
dihadapi, baik terkait dengan persoalan meningkatkan 
akreditasi prodi yang belum mencapai status A, 
maupun ketersediaan dana yang memadai untuk 
mendukung upaya pencapaian WCU.  Pemerintah 
masih menunjukkan komitmen rendah untuk 
mendukung dan membantu LPTK meningkatkan 
kualitas pendidikan guna menuju PT berkelas dunia. 
Bantuan dana yang pernah diberikan untuk tujuan 
tersebut, hanya berlangsung terbatas dan tidak 
memiliki kelanjutannya. Akibatnya LPTK sendiri yang 
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telah memulai pelaksanaan program untuk menuju 
WCU, mengalami ketersendatan dan bahkan harus 
dihentikan. 
Saran 

Atas dasar itu, sejumlah saran dikemukakan, 
yakni (1) pemerintah perlu secara kontinu memberikan 
bantuan dana untuk mendukung program LPTK 
guna menuju PT kelas dunia (WCU); Ditjen Dikti 
perlu memperbesar jumlah quota bagi dosen LPTK 
untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri; para 
stakeholder turut membantu promosi pendidikan di 
luar negeri guna menarik minat calon mahasiswa asing 
untuk melanjutkan pendidikannya di LPTK.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pemanfaatan program aplikasi di handphone pada 
proses belajar mahasiswa. Penelitian ini merupakan langkah analisis kebutuhan penelitian pengembangan 
Pengembangan Mobile Learning Berbasis Moodle untuk Pembelajaran di Perguruan Tinggi. Penelitian 
dilakukan dari bulan Maret 2017 sampai Mei 2017 dengan melibatkan 64 mahasiswa untuk mata kuliah 
Perkembangan Peserta Didik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan pendekatan 
kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner terbuka kepada 64 mahasiswa. Teknik analisis 
data yang digunakan yaitu analisis statistik deskripstif. Hasil penelitian menunjukkan, masih minimnya 
pemanfaatan handphone untuk digunakan dalam proses belajar dan pembelajaran mahasiswa dan masih 
banyaknya aplikasi media sosial yang sering dibuka oleh mahasiswa. Penelitian ini berimplikasi pada 
diperlukannya kehadiran suatu aplikasi mobile learning berbasis moodle yang dapat digunakan oleh 
mahasiswa untuk belajar di dalam kelas.

Kata kunci: handphone, aplikasi, mahasiswa.

UTILIZATION OF MOBILE PHONE IN COLLEGE STUDENTS
Abstract:  This study aims to identify the utilization of application programs on mobile phones in the student learning 
process. This research is a requirement analysis step from development research entitled “Development of Moodle 
Based Learning Mobile for Learning in Higher Education”. The study was conducted from March to May 2017 
involving 64 students for the course of Development of Learners. This research was used survey research method 
with quantitative approach. The data was collected by an open questionnaire given to 64 students. Data analysis 
technique used is descriptive statistical analysis. The result of the research shows that there is still minimal use of 
mobile phones to be used in learning process and student learning and there are still many social media applications 
that are often opened by students. This research has implications for the presence of a moodle-based mobile learning 
application that can be used by students to study in the classroom.

Keywords: mobile phone, application, student.

PENDAHULUAN
Pembelajaran di perguruan tinggi berbeda 

dengan di tingkat sekolah. Perbedaannya terletak 
pada pembelajaran yang mengarah orang dewasa 
(andragogi) menuntut mahasiswa untuk lebih 
mandiri, kreatif, mengembangkan kemampuan 
dirinya secara maksimal. Peran dosen mengalami 
pergeseran dari pengajar mengarah pada fasilitator. 
Dengan terjadinya pergeseran peran dosen, maka 
dosen dituntut untuk menciptakan suatu model 
pembelajaran yang dapat mengaktifkan mahasiswa 
untuk terlibat di dalam proses pembelajaran.

Budaya dengar, catat sudah tidak lagi 
digunakan. Terutama di era saat ini membuat 
mahasiswa “dikepung” berbagai  teknologi 
canggih. Namun, tidak semua mahasiswa mampu 
memanfaatkan teknologi tersebut untuk keperluan 
pembelajaran. Menurut data US Census Bureau 

(dalam Rajasa, 2015: 1), tercatat pada 2014 jumlah 
pengguna telepon seluler telah menembus angka 
kurang lebih 281 juta yang tersebar dari Sabang 
sampai Merauke, sedangkan jumlah penduduk 
Indonesia pada awal 2014 baru mencapai 251 juta 
jiwa.

Berdasarkan data bulan Januari 2015 ditemukan 
bahwa pengguna aktif internet di Indonesia adalah 
72.7 juta orang, sebanyak 72.0 juta yang memiliki 
akun media sosial aktif, 308.2 juta pengguna 
handphone, dan 62.0 juta pengguna akun media 
sosial mobile yang aktif. Dijelaskan juga bahwa 
lamanya waktu yang dihabiskan seseorang untuk 
menggunakan internet dengan mobile phone sebanyak 
3 jam 10 menit. Kecenderungannya orang Indonesia 
lebih banyak menggunakan membuka situs Facebook 
disusul dengan Whatsapp, Twitter dan media sosial 
lainnya (We are Social, 2015: 154).

Namun, hal ini tidak dibarengi dengan 

Penelitian
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pemanfataan handphone untuk dunia pendidikan. 
Dari sejumlah pengguna handphone di Indonesia 
ternyata sebagian besar hanya diperuntukkan untuk 
telepon, SMS, Facebook, Instagram, dan chatting. 
Belum banyak yang digunakan untuk pemanfaatan 
pembelajaran dalam dunia pendidikan. Tantangan 
yang ada adalah belum banyak tersedia konten-
konten pembelajaran berbasis mobile yang bisa 
diakses secara luas. Kebanyakan konten yang beredar 
di pasaran masih didominasi konten hiburan yang 
memiliki aspek pendidikan yang kurang. 

Handphone atau yang disebut handphone adalah 
sebuah perangkat telekomunikasi elektronik tanpa 
menggunakan kabel telepon tetapi memanfaatkan 
jaringan sinyal GPRS, EDGE, 3G dan HSDPA. 
Handphone dapat dibawa kemana-mana (portable) 
dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan 
telepon menggunakan kabel (nirkabel, wireless). 
Handphone adalah salah satu alat telekomunikasi yang 
didalamnya terdapat fasilitas seperti SMS, Whatsapp, 
game, MP3, Video, Kamera, Radio sehingga handphone 
menjadi alat multimedia.

Selain berfungsi untuk melakukan dan 
menerima panggilan telepon, handphone umumnya 
juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan 
pesan singkat seperti SMS, Whatsapp, Line, dan BBM. 
Ada pula penyedia jasa handphone di beberapa 
negara yang menyediakan layanan generasi ketiga 
(3G) maupun 4G dengan menambahkan jasa video 
call, mobile banking, maupun untuk televisi online di 
handphone. Sekarang, handphone menjadi gadget yang 
multifungsi. Mengikuti perkembangan teknologi 
digital, kini handphone juga dilengkapi dengan 
berbagai pilihan fitur, seperti dapat mendengarkan 
siaran radio dan menonton televisi, MP3/MP4, 
kamera digital, game, dan layanan internet (WAP, 
GPRS, 3G, HSDPA), sampai belanja online. Selain 
fitur-fitur tersebut, handphone sekarang sudah seperti 
mini computer yang memungkinkan seseorang 
mengetik aplikasi Microsoft Office di handphone. 

Handphone memiliki banyak dampak positif 
bagi pengguna seperti memudahkan di dalam 
berkomunikasi; memudahkan mencari informasi 
tentang apa saja, dimana saja, dan kapan saja; 
membuat proses pembelajaran menjadi lebih 
mudah dengan fasilitas internet yang diberikan; 
menyediakan fasilitas hiburan seperti game, audio, 
dan video; membuat peserta didik baik anak-anak 
maupun orang dewasa untuk melek teknologi 
sehingga semua urusan dapat terjadi secara efektif 
dan efisien. 

Tidak hanya berdampak positif, handphone juga 

memiliki dampak negatif diantaranya mengganggu 
perkembangan anak sehingga menjadi tidak fokus 
pada lingkungan sekitar di sekeliling anak termasuk 
ketika sedang belajar; membuat turunnya prestasi 
belajar peserta didik; mengganggu kesehatan 
dikarenakan dampak radiasi yang timbul dari 
handphone; memicu terjadinya tindak kejahatan; 
mempengaruhi sikap dan perilaku penggunanya 
dengan hadirnya situs-situs kekerasan maupun 
pornografi; memunculkan perilaku pemborosan di 
dalam pembelian pulsa; beredarnya berita-berita 
yang belum tentu benar kebenarannya sehingga 
menyebabkan provokasi di kalangan masyarakat; 
serta melemahnya daya kerja otak dikarenakan 
perhatian dan memorinya tersita untuk handphone.

Dengan adanya dampak positif dan negatif dari 
penggunaan handphone, penelitian ini ingin menjawab 
dua pertanyaan penelitian yaitu (1) bagaimana 
pemanfaatan program aplikasi di handphone untuk 
proses belajar mahasiswa PGSD UNJ? (2) program 
aplikasi apa yang paling sering dibuka di handphone 
oleh mahasiswa PGSD UNJ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei 
dengan pendekatan kuantitatif melalui statistik 
deskriptif. Penelitian dilakukan di Kampus E 
PGSD FIP UNJ untuk mahasiswa mata kuliah 
Perkembangan Peserta Didik Angkatan tahun 
2016 dikarenakan peneitian ini adalah langkah 
analisis kebutuhan dari penelitian pengembangan 
yang berjudul Pengembangan Mobile Learning 
Berbasis Moodle untuk Pembelajaran di Perguruan 
Tinggi. Waktu penelitian berlangsung selama 
3 bulan dimulai dari Maret sampai Mei 2017. 

T e k n i k  p e n g u m p u l a n  d a t a  d e n g a n 
menyebarkan kuesioner yang bertujuan untuk 
mengumpulkan informasi tentang penggunaan 
handphone di kalangan mahasiswa PGSD FIP UNJ. 
Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan tentang 
rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. 
Teknik analisis yang digunakan untuk menghitung 
data kuesioner yaitu berupa statistik deskriptif 
dengan menghitung persentase jawaban yang 
diberikan mahasiswa. Data dari setiap indikator dalam 
penggunaan handphone di kalangan mahasiswa 
agar mudah dianalisis, menggunakan pedoman 
penafsiran data dengan perincian sebagai berikut:

0% : tidak ada mahasiswa
1-26% : sedikit sekali mahasiswa
27-49% : sebagian kecil mahasiswa
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50% : sebagian mahasiswa
51-75% : sebagian besar mahasiswa
76-99% : hampir semua mahasiswa
100% : semua mahasiswa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil
Berdasarkan hasi l  kuesioner  terbuka 

yang diberikan kepada mahasiswa mata kuliah 
Perkembangan Peserta Didik ditemukan hasil survei 
dari 13 indikator yang ditanyakan. Indikator yang 
ditanyakan sebagai berikut.
Jumlah Peralatan Teknologi Informasi dan Komu-
nikasi yang dimiliki 

Dari 64 mahasiswa yang memiliki peralatan 
TIK (komputer pribadi, laptop, tablet, ipod touch, 
telepon, dan handphone) diperoleh hasil jika handphone 
merupakan peralatan yang paling banyak dimiliki 
oleh mahasiswa. Semua mahasiswa memiliknya 
bahkan ada lima mahasiswa yang memiliki handphone 
2 buah; tidak ada mahasiswa yang memiliki ipod touch; 
laptop dimiliki oleh mahasiswa sebagai peralatan TIK 
kedua setelah handphone; berikutnya yaitu komputer 
pribadi; telepon, kemudian tablet. Terlihat dari 
jumlah handphone yang dimiliki ada 74 buah dari 
64 mahasiswa sehingga penggunaan moodle dengan 
mobile learning memungkinkan untuk dilakukan di 
dalam pembelajaran oleh mahasiswa. 
Lamanya Penggunaan Peralatan TIK dalam Sehari

Diperoleh informasi jika sedikit sekali 
mahasiswa (25%) yang menggunakan komputer 
pribadi < 1 jam; tidak ada mahasiswa (0%) yang 
menggunakan komputer pribadi > 3 jam; sebagian 
kecil mahasiswa (37.5%) menggunakan laptop 
selama 2 – 3 jam; hampir semua mahasiswa (81.25%) 
yang menggunakan handphone > 3 jam sehingga 
dapat disimpulkan pada umumnya, hampir semua 
mahasiswa menggunakan handphone paling lama 
dibandingkan peralatan TIK lainnya 
Aplikasi yang Digunakan pada Handphone

Diperoleh informasi jika sebagian besar 
mahasiswa (68.75 %) sering sekali membuka aplikasi 
Instagram dibandingkan program lainnya; tidak ada 
mahasiswa (0%) yang membuka aplikasi twitter, path, 
dan skype; sebagian besar mahasiswa (53.13%) sering 
sekali membuka aplikasi whatsapp; sebagian besar 
mahasiswa (53.13%) sering sekali membuka aplikasi 
line; sehingga dapat disimpulkan pada umumnya, 
mahasiswa menggunakan handphone untuk keperluan 
bersosialisasi.
Alat Komunikasi Verbal/Lisan yang Digunakan 

Sehari-hari
Diperoleh informasi jika tidak ada mahasiswa 

(0%) yang sering sekali menggunakan telepon; 
sedikit sekali mahasiswa (6.25%) yang sering sekali 
menggunakan tablet; sebagian besar mahasiswa 
(71.88%) yang sering sekali menggunakan handphone; 
sehingga dapat disimpulkan pada umumnya, 
mahasiswa sering sekali menggunakan handphone.
Tujuan Penggunaan Handphone

Diperoleh informasi jika sebagian besar 
mahasiswa (62.5%) sering sekali menggunakan 
handphone untuk keperluan berinteraksi di media sosial 
dan browsing di internet; sebagian kecil mahasiswa 
(40.63%) sering menggunakan handphone untuk 
mendengar musik; hampir semua mahasiswa (81.25%) 
jarang menggunakan handphone untuk merekam 
suara/musik; hampir semua mahasiswa (78.13%) 
jarang menggunakan handphone untuk merekam 
video sehingga dapat disimpulkan aktivitas yang 
paling tinggi dilakukan oleh mahasiswa di handphone 
yaitu berinteraksi dengan media sosial dan browsing 
di internet.
Rata-rata Waktu Menggunakan Handphone/Telepon 
Genggam dalam Sehari

Diperoleh informasi jika sebagian besar 
mahasiswa (71.88%) menggunakan line lebih dari 3 
jam; sebagian besar mahasiswa (53.13%) menggunakan 
Instagram > 3 jam; sehingga dapat disimpulkan pada 
umumnya, sebagian besar mahasiswa menggunakan 
handphone untuk berinteraksi dengan media sosial 
lebih membutuhkan waktu yang lama dibandingkan 
aplikasi lainnya.
Keperluan Mahasiswa Menggunakan Fasilitas In-
ternet di Handphone

Diperoleh informasi jika sebagian besar 
mahasiswa (71.88%) sering sekali menggunakan 
fasilitas internet untuk Line; sebagian besar mahasiswa 
(53.13%) sering sekali menggunakan fasilitas internet 
untuk Instagram; sehingga dapat disimpulkan pada 
umumnya, sebagian besar mahasiswa menggunakan 
fasilitas internet di handphone untuk berinteraksi 
dengan media sosial.
Keperluan Sarana Komunikasi

Diperoleh informasi jika hampir semua 
mahasiswa (±90%) menggunakan media sosial 
seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, dan Skype 
untuk keperluan pribadi; hampir semua mahasiswa 
(87.50%) menggunakan Line untuk keperluan 
perkuliahan; sehingga dapat disimpulkan pada 
umumnya, mahasiswa memanfaatkan sarana yang ada 
di handphone untuk keperluan pribadi dibandingkan 
perkuliahan.
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Informasi yang Dibrowsing/cari di Internet
Diperoleh informasi jika sebagian besar 

mahasiswa (56.25%) sering sekali membuka informasi 
yang berkaitan tentang hiburan di handphone; sebagian 
kecil mahasiswa (37.50%) sering sekali membuka 
informasi yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan; 
sebagian kecil mahasiswa (37.50%) sering sekali 
membuka informasi yang berkaitan tentang hobi; 
sehingga dapat disimpulkan pada umumnya, 
sebagian mahasiswa sering membuka informasi ilmu 
pengetahuan dibandingkan informasi lainnya.
Pemanfaatan Internet di Handphone untuk Keper-
luan Perkuliahan

Diperoleh informasi jika hampir semua 
mahasiswa (78.13%) sering sekali menggunakan 
internet untuk mengerjakan tugas mata kuliah; 
sebagian besar mahasiswa (53.13%) sering sekali 
mempersiapkan bahan mata kuliah; sebagian 
mahasiswa (50%) sering sekali menggunakan 
internet untuk membandingkan dengan bahan mata 
kuliah; sehingga dapat disimpulkan pada umumnya, 
mahasiswa sudah sering sekali memanfaatkan internet 
untuk keperluan perkuliahan.
Penggunaan Fasilitas Internet oleh Dosen

Diperoleh informasi jika sedikit sekali (18.75%) 
dosen yang sering sekali menggunakan internet untuk 
diskusi di kelas; sedikit sekali dosen (3.13%) dosen 
yang sering sekali menggunakan internet untuk 
memberikan ujian; sehingga dapat disimpulkan pada 
umumnya, dosen jarang melibatkan penggunaan 
internet di dalam proses pembelajaran.
Alasan Penggunaan Internet bagi Mahasiswa

Diperoleh informasi jika sebagian besar 
mahasiswa (75%) sering sekali menggunakan internet 
untuk alasan murah dan praktis; sebagian besar 
mahasiswa (71.88%) sering sekali menggunakan 
internet untuk alasan dapat diakses di banyak tempat; 
sebagian besar mahasiswa (56.25%) sering sekali 
menggunakan internet untuk alasan berbagai jenis 
informasi tersedia; sebagian besar mahasiswa (56.25%) 
sering sekali menggunakan internet untuk alasan 
informasi lebih mudah diperoleh daripada membaca 
buku; sedikit sekali mahasiswa (21.88%) yang 
sering sekali menggunakan internet untuk mencari 
informasi mutakhir; sehingga dapat disimpulkan pada 
umumnya, mahasiswa menggunakan internet dengan 
alasan murah dan praktis.
Lokasi Belajar Online

Diperoleh informasi jika sedikit sekali 
mahasiswa (3.13%) yang sering sekali belajar online 
baik di program studi maupun di luar program studi; 
sebagian kecil mahasiswa (34.38%) yang sering belajar 

online di program studi; sebagian kecil mahasiswa 
(46.88%) yang sering belajar online di luar program 
studi; sehingga dapat disimpulkan pada umumnya, 
mahasiswa tidak sering dilibatkan untuk belajar online 
baik di dalam maupun luar program studi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
terhadap 64 mahasiswa dengan dibagikan kuesioner 
terbuka terkait penggunaan handphone di kalangan 
mahasiswa maka dapat disimpulkan semua mahasiswa 
memiliki handphone bahkan ada beberapa mahasiswa 
yang memiliki handphone lebih dari satu. Dibandingkan 
dengan peralatan TIK lainnya, handphone digunakan 
oleh mahasiswa > 3 jam perharinya. Aktivitas yang 
dilakukan lebih banyak berinteraksi dengan media 
sosial. Program yang paling banyak dibuka oleh 
mahasiswa yaitu Instagram. Berikutnya yaitu Line. 
Terlihat juga jika Instagram adalah aplikasi yang 
paling membutuhkan waktu sering sekali dibuka 
perharinya yaitu > 3 jam. Berbeda sekali ketika 
mahasiswa berkaitan dengan perkuliahan yang hanya 
membutuhkan < 1 jam untuk memanfaatkan internet 
di handphone dalam mencari informasi. 

Internet lebih banyak dimanfaatkan oleh 
mahasiswa untuk keperluan membuka Instagram 
dan berinteraksi dengan media sosial lainnya. Sarana 
yang ada di handphone untuk keperluan pribadi 
dibandingkan perkuliahan. Jika browsing internet di 
handphone hanya informasi hiburan yang sebagian 
besar mahasiswa lakukan (56.25%). Sisanya membuka 
informasi tentang hobi, ilmu pengetahuan, dan lain-
lain. Internet sering digunakan oleh mahasiswa untuk 
mengerjakan tugas kuliah namun sedikit sekali dosen 
(18.75%) yang sering sekali menggunakan internet 
untuk diskusi di kelas. Padahal sebagian besar 
mahasiswa (75%) sering sekali menggunakan internet 
karena dianggap murah dan praktis. Pada umumnya, 
mahasiswa tidak sering dilibatkan untuk belajar online 
baik di dalam maupun luar program studi.
Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah yaitu (1) 
bagaimana pemanfaatan program aplikasi di handphone 
untuk proses belajar mahasiswa PGSD dan MKDK 
UNJ? (2) program aplikasi apa yang paling sering 
dibuka di handphone oleh mahasiswa PGSD dan MKDK 
UNJ? Kedua pertanyaan tersebut dijawab dalam 
pembahasan.

Pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang ada di 
handphone sebagian besar dilakukan untuk keperluan 
pribadi masih sangat jarang yang memanfaatkannya 
untuk keperluan perkuliahan. Aplikasi seperti 
Instagram, Line adalah yang paling tinggi digunakan 
oleh mahasiswa untuk berinteraksi sosial padahal 
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kedua aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk 
keperluan perkuliahan tetapi mahasiswa lebih memilih 
untuk keperluan pribadi. Tingginya minat mahasiswa 
terhadap handphone membuat  10 mahasiswa yang 
memiliki dua buah handphone. Aplikasi yang paling 
sering digunakan oleh mahasiswa di handphone untuk 
keperluan perkuliahan yaitu browsing di internet untuk 
mencari bahan-bahan pembuatan makalah atau paper. 

Minimnya penggunaan aplikasi di handphone 
oleh mahasiswa disebabkan karena rendahnya dosen 
yang memasukkan e-learning di dalam pembelajaran 
di kelas. Bahkan jarang dosen yang menugaskan 
mahasiswa untuk pembelajaran secara online di luar 
kelas sehingga tidak mengherankan jika mahasiswa 
kurang memanfaatkan aplikasi yang ada di handphone 
untuk kegiatan belajar dan pembelajaran. Dengan 
kurang diperkenalkannya mahasiswa tentang 
pemanfaatan handphone untuk keperluan pembelajaran 
di dalam kelas maka semakin rendah mahasiswa 
mengetahui kebermanfaatan aplikasi di handphone 
untuk kegiatan pembelajaran. Mahasiswa tetap akan 
semakin berinteraksi dengan media sosial untuk 
keperluan pribadi.  Hal ini jika dikaitkan dengan 
dampak negatif penggunaan handphone tentu sangat 
merugikan mahasiswa. Pemborosan, penurunan 
prestasi belajar, tingkat ketergantungan yang tinggi 
pada handphone, sampai pada memunculkan sikap 
addictive. Bandingkan ketika handphone belum ada 
seperti sekarang ini. Dahulu orang tidak terlalu repot 
atau bingung jika tidak ada handphone karena memang 
belum sampai pada tahap ketergantungan yang 
tinggi bandingkan dengan keadaan saat ini ketika 
tidak membawa handphone tentunya akan membawa 
seseorang kepada rasa kegelisahan.

Oleh karena itu, tingginya penggunaan 
handphone di kalangan mahasiswa dapat dibantu 
dengan dimunculkannya aplikasi-aplikasi yang 
dapat menunjang proses pembelajaran sehingga 
handphone dapat menjadi media pembelajaran bagi 
mahasiswa. Dengan adanya aplikasi tersebut maka 
mahasiswa dapat dengan mudah mengakses media 
pembelajaran yang dibutuhkan, dibuka di mana 
saja, serta menarik bagi mahasiswa karena dikemas 
di dalam handphone sehingga tentunya tidak salah 
jika dihadirkan pembelajaran yang berbasis mobile 
learning untuk memfasilitasi mahasiswa dalam 
kegiatan pembelajaran yang tentunya membawa 

PENUTUP

Kesimpulan
Pemanfaatan handphone lebih banyak digunakan 

untuk keperluan pribadi dibandingkan perkuliahan. 
Padahal jika dilihat dari lamanya waktu penggunaan 
handphone dibandingkan dengan peralatan TIK 
lainnya, handphone digunakan oleh mahasiswa > 
3 jam perharinya. Aktivitas yang dilakukan lebih 
banyak berinteraksi dengan media sosial. Program 
yang paling banyak dibuka oleh mahasiswa yaitu 
Instagram dan Line. Terlihat juga jika Instagram adalah 
aplikasi yang paling membutuhkan waktu sering 
sekali dibuka perharinya yaitu > 3 jam. Berbeda sekali 
ketika mahasiswa berkaitan dengan perkuliahan yang 
hanya membutuhkan < 1 jam untuk memanfaatkan 
internet di handphone dalam mencari informasi. 
Internet lebih banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa 
untuk keperluan membuka Instagram dan berinteraksi 
dengan media sosial lainnya.
Saran

Dibutuhkannya bagi dosen untuk dapat 
memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada pada 
handphone untuk keperluan kegiatan belajar 
dan pembelajaran mengingat sedikit sekali yang 
menggunakan e-learning di dalam kelas sehingga 
mahasiswa tertarik dalam memanfaatkan handphone 
tidak hanya untuk keperluan pribadi. Dosen juga 
dapat merancang dan membuat aplikasi mobile 
learning berbasis android mengingat lamanya waktu 
penggunaan handphone di kalangan mahasiswa yang 
membutuhkan > 3 jam perharinya. 
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PENGARUH STRES SITUASI KERJA TERHADAP PSYCHOLOGICAL 
WELL-BEING PADA GURU HONORER MADRASAH IBTIDAIYAH 

DI KOTA TANGERANG
1Fitri Lestari Issom & 2Raisata Makbulah

e-mail: fitrilestari@gmail.com 
Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta

Jalan Halimun Raya No.2 Jakarta Selatan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stres situasi kerja terhadap psychological 
well-being. Populasi dalam penelitian ini adalah guru honorer Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kota Tangerang. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sampel guru honorer MI di Kota 
Tangerang berjumlah 55 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik cluster 
sampling dengan jumlah responden sebanyak 55 orang. Penelitian ini menggunakan dua buah skala 
yaitu skala psychological well-being dan skala stres yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan teori-
teori stres yang dikemukakan oleh Robbins & Judge (2013), Gibson, Ivancevich, Donnelly & Konopaske 
(2012) dan Newstrom & Davis (2002). Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 
regresi satu prediktor. Berdasarkan hasil analisis data, bahwa terdapat pengaruh antara stres situasi 
kerja terhadap psychological well-being pada guru honorer Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kota Tangerang. 
Pengaruh yang dihasilkan bersifat negatif, artinya jika tingkat stres situasi kerja tinggi, maka tingkat 
psychological well-being akan rendah.

Kata kunci: stres situasi kerja, psychological well-being, guru honorer.

THE INFLUENCE OF STRESS ON THE JOB SITUATION OF PSYCHO-
LOGICAL WELL-BEING IN HONORARY TEACHERS GOVERNMENT 

ELEMENTARY SCHOOL IN THE CITY OF TANGERANG
Abstract: This study aims to determine the effect of stress on the job situation of psychological well-being. The 
population in this study is a honorary teachers in Islamic Elementary School in the City of Tangerang. This study 
uses a quantitative method with a sample of honorary teachers in Islamic Elementary School in the City of Tan-
gerang amounted to 55 respondents. The sampling technique used was cluster sampling with 55 respondents. This 
study uses two scale that a scale of psychological well-being and stress scale were arranged by researcher based on 
the theories of stress advanced by Robbins & Judges (2013), Gibson, Ivancevich, Donelly & Konopaske (2012) and 
Newstrom & Davis (2002). Test hypothesis in this study using a regression analysis one predictors. Based on the 
analysis of data, this means that there is influence between stress on the job situation to the psychological well-being 
on a honorary teacher Islamic Elementary School (MI) in the city of Tangerang. The resulting negative influence, 
meaning that if the work situation of high stress levels, the levels of psychological well-being will be lower.

Keywords : stress on the job situation, psychological well-being, honorary teachers.

PENDAHULUAN
Kehidupan normal dan sehat adalah idaman 

semua orang. Setiap manusia berupaya menciptakan 
kehidupan yang sejahtera baik kondisi fisik, sosial 
dan psikologisnya. Hal ini dilakukan dalam rangka 
meningkatkan kualitas hidupnya (Nurhayati, 2010). 
Seseorang yang mampu melewati dan menghadapi 
masalah yang terjadi serta mampu berkompetensi 
mengatur lingkungan sekitar, maka akan mengarah 
pada kondisi psikologis yang positif dan terbentuklah 

psychological well-being dalam dirinya.
Pada dasarnya, seseorang yang jiwanya 

sejahtera tidak sekedar bebas dari tekanan atau 
masalah mental. Lebih dari itu, ia juga memiliki 
penilaian positif terhadap dirinya dan mampu 
bertindak secara otonomi, serta tidak mudah hanyut 
oleh pengaruh lingkungan. Bila hal ini dikaitkan 
dengan dunia pekerjaan, maka tingkat psychological 
well-being seseorang akan berguna dalam komitmen 
individu, produktivitas kerja individu, target-target 
dalam pekerjaan, hubungan dengan rekan kerja, serta 
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penguasaan lingkungan kerja (Horn dalam Ruth 
Sumule, 2008).

Ryff (1989, dalam Setiawan & Budiningsih, 
2014) menyatakan bahwa tingkat psychological 
well-being seseorang berkaitan dengan tingkat 
pemfungsian positif yang terjadi dalam hidup 
orang tersebut. Dengan kata lain, psychological well-
being seseorang akan berkaitan dengan psychological 
functioning atau kemampuan berfungsi secara 
psikologis orang tersebut dalam menjalani hidupnya.

Ada enam dimensi  yang membangun 
psychological well-being seseorang diantaranya yaitu 
penerimaan diri (self-acceptance), hubungan positif 
dengan orang lain (positive relations with others), 
kemandirian (autonomy), penguasaan lingkungan 
(environmental mastery), tujuan hidup (purpose in life), 
dan pertumbuhan pribadi (personal growth) (Ryff & 
Keyes 1995, dalam Sterns, 2007).

Psychological well-being penting untuk diketahui, 
agar seseorang dapat menjalankan hidupnya dengan 
bahagia, tenang dan mampu mengatasi berbagai 
masalah, karena munculnya sebuah masalah 
dalam kehidupan dapat menimbulkan stres pada 
seseorang. Stres dapat dialami oleh siapapun, semua 
tergantung pada stimulus yang dapat memunculkan, 
hal ini disebut dengan stressor. Lazarus (1966, 
dalam Hamaideh, 2011) mengemukakan bahwa 
stressor yang didefinisikan sebagai tuntutan yang 
berasal dari dalam maupun luar lingkungan, dapat 
mempengaruhi psychological well-being.

Dunia kerja di bidang pendidikan tidak 
lepas adanya peran seorang guru yang berupaya 
mencerdaskan kehidupan bangsa yakni mendidik 
siswa-siswi agar menjadi  individu dengan 
intelektual yang tinggi. Hendri (2010) menyatakan 
bahwa pekerjaan guru (mendidik) yang mulia 
dan seharusnya menyenangkan, sering kali malah 
menjadi sumber ketegangan lantaran iklim dan 
kondisi kerja yang terlalu berat dengan beban tugas-
tugas birokrasi, beban sosial-ekonomi dan tantangan 
kemajuan karir yang terkait erat dengan jaminan hak-
hak kesejahteraan guru. Kebutuhan guru terkadang 
kurang mendapat perhatian, padahal tuntutan kerja 
sebagai guru cukup besar (Mahmud, 1990 dalam 
Muharomi, 2010). Hal tersebut juga terjadi pada 
guru honorer. 

Kesejahteraan guru honorer Madrasah 
Ibtidaiyah (MI) di Kota Tangerang ternyata masih 
jauh dari kata baik. Hidayat Ketua Komisi II DPRD 
Kota Tangerang, menjelaskan bahwa guru honorer di 
Kota Tangerang banyak yang belum memiliki upah 
yang layak. (Kabar-banten, 2012). Hasil wawancara 

yang telah dilakukan di lapangan dengan beberapa 
guru di sekolah yang menjadi tempat penelitian 
ini, bahwa mereka menerima honorarium antara 
Rp.300.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00 per 
bulan. Nominal tersebut sangat minim atau jauh 
dibawah Upah Minimum Kota Tangerang yaitu 
sebesar Rp.2.730.000,00 per bulan.

Gaji yang rendah tersebut membuat guru 
honorer mengalami beberapa hambatan dalam 
memenuhi kebutuhan fisik, serta mengalami akses 
untuk meningkatkan kemampuan, memuaskan 
minat, dan memelihara hubungan, dimana hal-hal 
tersebut dapat memberikan kepuasan terhadap 
kebutuhan psikologis mereka. Ryan & deci (2001, 
dalam Setiawan & Budiningsih, 2014) mengatakan 
bahwa pemenuhan kebutuhan psikologis ini 
berkaitan dengan psychological well-being seseorang, 
dimana semakin terpenuhinya kebutuhan psikologis 
orang tersebut, maka kondisi psychological well-
being pun akan semakin meningkat. Oleh karena 
itu, penghasilan sebagai guru honorer dianggap 
sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dapat 
meningkatkan akses terhadap sumber-sumber 
penting dalam memperoleh kesenangan dan 
merealisasikan diri (self-realization).

Selain upah guru honorer yang belum layak, 
dilansir dari media online yang menyatakan bahwa 
kondisi gedung MI di Kota Tangerang masih 
belum memuaskan. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan gedung-gedung yang tidak memadai dan 
fasilitas di sekolah yang masih kurang (Satelitnews, 
2015), padahal disatu sisi guru dituntut untuk 
memiliki sejumlah kompetensi akademis seperti 
penguasaan materi pelajaran, mampu mengelola, dan 
mengevaluasi pembelajaran dengan berbagai metode, 
serta terampil dalam menggunakan alat peraga dan 
media pembelajaran (Hendri, 2010). Hal ini membuat 
guru honorer dituntut untuk dapat mengembangkan 
kapasistas dirinya yaitu lebih kreatif dan inovatif 
terutama dalam menciptakan metode pembelajaran 
untuk siswa-siswi di sekolah demi tercapainya tujuan 
pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan 
nasional, agar animo masyarakat lebih meningkat.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa 
beban kerja serta tuntutan yang selama ini dijalani 
oleh seorang guru honorer, di satu sisi masih 
minimnya kondisi kesejahteraan yaitu mengenai 
pemenuhan hak-hak pada guru honorer. Lahirnya 
UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen 
hanya memunculkan sebuah harapan, karena 
hal tersebut belum terlaksana dengan baik bagi 
mereka yang berstatus guru honorer MI di Kota 
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Tangerang. Berdasarkan penjelasan di atas, maka 
dapat dilihat bahwa sangat sulit bagi guru honorer 
MI untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 
Ketidakseimbangan yang muncul dapat membuat 
guru honorer MI di Kota Tangerang mengalami 
stres akan situasi kerja yang dapat berdampak pada 
kondisi psychological well-being.

Jika dilihat dari dimensi-dimensi psychological 
well-being, bahwa guru honorer yang memiliki tingkat 
penerimaan diri yang rendah, cenderung tidak puas 
dengan dirinya sendiri sehingga merasa kecewa 
dengan apa yang telah terjadi dalam kehidupan 
pekerjaannya sebagai guru honorer. Guru honorer 
yang memiliki hubungan positif dengan orang lain 
yang kurang baik, maka dapat mempengaruhi kinerja 
sebagai guru honorer yaitu kurang mampu bekerja 
sama dengan rekan sesama guru dalam mendidik 
siswa-siswi di sekolah. Kemandirian yang rendah pada 
guru honorer ditunjukkan dengan ketidakmampuan 
dalam mempertahankan keyakinannya dalam bekerja 
seperti memberikan argumentasi saat rapat di 
sekolah. Penguasaan lingkungan yang rendah pada 
guru honorer ditunjukkan dengan ketidakmampuan 
dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya 
sebagai guru honorer seperti mengatasi siswa-siswi 
yang sulit diatur, selain itu kondisi kerja yang 
tidak menyenangkan menjadi beban bagi dirinya 
saat bekerja, seperti batasan-batasan yang dimiliki 
guru honorer dalam mengembangkan potensi yang 
dimilikinya. Guru honorer yang tidak memiliki 
tujuan hidup, tidak dapat mengambil makna dari 
pengalaman hidupnya sebagai guru honorer di 
sekolah. Pertumbuhan pribadi yang rendah pada 
guru honrer ditunjukkan dengan tidak adanya usaha 
untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya 
sebagai guru, seperti mengajar siswa-siswi dengan 
apa adanya, tidak menerapkan metode pembelajaran 
yang menyenangkan, dan tidak ada usaha untuk 
menyampaikan materi secara maksimal.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 
“Apakah terdapat pengaruh stres situasi kerja 
terhadap psychological well-being pada guru honorer 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kota Tangerang?”. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat kepada pihak-pihak yang terkait baik secara 
teoritis dan praktis, diantaranya dapat memberikan 
informasi bagi pembaca mengenai stres situasi 
kerja dan psychological well-being pada guru honorer 
Madrasah Ibtidaiyah (MI), dapat menjadi referensi 
dalam melakukan pengembangan dan penelitian 
selanjutnya, dapat memberikan manfaat kepada guru 
honorer Madrasah Ibtidaiyah (MI) agar mengetahui 

pentingnya kondisi psychological well-being untuk 
dapat mengurangi hal-hal yang dapat menyebabkan 
stres dalam situasi kerja, baik psikologis, fisik 
dan tingkah laku sehingga kondisi psikologisnya 
mampu berfungsi dengan baik, dapat memberikan 
pemahaman baru bagi instansi pendidikan agar 
memperhatikan aspek-aspek penting tentang 
kebutuhan pada guru, sehingga guru honorer dapat 
bekerja secara optimal, memiliki komitmen yang 
kuat terhadap pekerjaan dan mampu menghadapi 
tuntutan pekerjaan, dapat memberikan wawasan 
kepada masyarakat mengenai pentingnya mencapai 
kondisi psychological well-being yang tinggi agar 
terhindar dari kondisi stres.

Ryff (1989) mengajukan konsep psychological 
well-being yang lebih bersifat eudaimonis (Ryan & 
Deci, 2001). Terinspirasi oleh konsep eudaimonia 
dari Aristoteles, Ryff dan koleganya menjelaskan 
bahwa well-being tidak sebatas sebagai pencapaian 
kesenangan namun sebagai “the striving for perfection 
that represents the realization of one’s true potential” 
(Ryff, 1995 dalam Ryan & Deci, 2001). Ryff & 
Keyes (1995 dalam Ryan & Deci 2001) menyusun 
konsep psychological well-being dengan model 
multidimensional, yang didapatkan dari diskusi 
teoritis tentang optimal aging, atau kondisi usia 
lanjut dimana individu masih dapat berfungsi dengan 
optimal, keberfungsian positif, dan perkembangan 
normal manusia.

Ryff & Keyes (1995) menjelaskan bahwa 
psychological well-being merupakan kemampuan 
individu dalam menerima keadaan dirinya, 
membentuk hubungan yang hangat dengan orang 
lain, mampu mengendalikan dirinya dan mandiri 
terhadap tekanan sosial, serta mampu untuk 
merealisasikan potensi yang dimilikinya sehingga 
memiliki arti dalam hidupnya.

Ada enam dimensi  yang membangun 
psychological well-being seseorang. Dimensi yang 
pertama adalah penerimaan diri (self-acceptance), yaitu 
kepemilikan sikap yang positif terhadap diri. Kedua 
adalah hubungan positif dengan orang lain (positive 
relations with others), yaitu kemampuan seseorang 
untuk membina hubungan yang baik dengan 
orang lain. Ketiga adalah kemandirian (autonomy), 
yaitu kemampuan seseorang untuk mengambil 
keputusan bagi dirinya sendiri berdasarkan standar 
pribadi dan tidak bergantung pada pandangan 
orang lain. Keempat adalah penguasaan lingkungan 
(environmental mastery), yaitu kemampuan seseorang 
untuk memilih atau membentuk lingkungan yang 
sesuai dengan keadaan dirinya. Kelima adalah 
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tujuan hidup (purpose in life), yaitu kepercayaan yang 
menimbulkan perasaan bahwa hidup itu berarti 
dan memiliki tujuan, dimensi yang terakhir adalah 
untuk pertumbuhan pribadi (personal growth), yaitu 
kemampuan untuk mengembangkan potensi diri 
(Ryff & Keyes 1995, dalam Sterns, 2007).

Berdasarkan beberapa hasil  penelitian 
s eb e lumny a ,  t e rdap at  fak t or - fak t or  y ang 
mempengaruhi psychological well-being seseorang, 
diantaranya adalah jenis kelamin (Ryff, 1989), 
usia (Ryff dalam Ryan & Deci, 2001), kepribadian 
(Schumutte & Ryff dalam Ryan & Deci, 2001), 
kecerdasan emosi (Shulman & Hemenover dalam 
Extremera, Aranda, Galan & Salguero, 2011), budaya 
(Ryff, 1989), status sosial ekonomi (Ryff, dalam Ryan 
& Deci, 2001), stres (Atkinson, 2000).

Stres adalah kondisi dinamis individu dalam 
menghadapi peluang, kendala, tuntutan yang terkait 
dengan apa yang sangat diinginkannya dan hasilnya 
dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak pasti tetapi 
merupakan sebuah hal yang penting (Robbins & 
Judge, 2013). Menurut Gibson, Ivancevich, Donnelly 
& Konopaske (2012) stres adalah suatu pengalaman 
yang umum terjadi pada setiap orang. Stres sebagai 
respon adaptif yang dialami oleh seseorang yang 
disebabkan dari berbagai situasi, tindakan serta 
tuntutan yang ada. Pendapat lain yang dikemukakan 
oleh Newstrom & Davis (2002, dalam Hasan & Akter, 
2014) bahwa stres sebagai istilah umum yang dipakai 
untuk menggambarkan orang yang mengalami 
tekanan dalam hidupnya dan kondisi stres banyak 
terjadi hampir di setiap bidang kegiatan dalam dunia 
kerja. 

Di dalam dunia kerja, terdapat stres kerja yaitu 
ketegangan yang sering dialami oleh karyawan yang 
dapat mengganggu situasi kerja serta konsentrasi 
dalam menyelesaikan tugas (Rustiana & Cahyati, 
2012). Newstrom & Davis (2002, dalam Hasan & 
Akter, 2014) mengemukakan typical negative symtoms 
of unmanaged stress yang terdiri dari tiga aspek yaitu 
(a) physiological; ulcers, digestive problem, headaches, 
high blood pressure, sleep disruption, (b) psychological; 
emotional instability, moodiness, nervousness and tension, 
chronic worry, depretion, burnout, (c) behavioral; excessive 
smooking, abuse of alcohol or drugs, aggression, safety 
problem, performance problem.

Berdasarkan penjelasan di  atas dapat 
disimpulkan bahwa stres situasi kerja merupakan 
ketegangan yang timbul sebagai reaksi dari stresor 
yang dirasakan oleh individu dalam menghadapi 
tuntutan dan kendala pada situasi kerja yang 
melebihi beban kemampuannya, yang ditandai 

dengan adanya respon fisik, psikologis dan tingkah 
laku. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres pada 
individu (Kozier 1998, dalam Azmi, 2014) antara 
lain (1) sifat dari stresor yang dihadapi, yaitu faktor 
yang dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap 
stresor; (2) persepsi terhadap stresor, yaitu cara yang 
dihadapinya akan mempengaruhi tingkat stres; (3) 
jumlah stresor, dimana individu banyak menerima 
stresor dalam waktu bersamaan. Jika individu tidak 
siap akan menimbulkan perilaku yang tidak baik; 
(4) lama stresor, merupakan lamanya individu 
terpapar oleh stresor. Jika lamanya stresor melebihi 
batas pertahanan dan kekuatan koping, individu 
akan merasa lelah sehingga sulit beradaptasi 
dan mengatasi stres pada situasi yang serupa; (5)
pengalaman masa lalu terhadap stres, merupakan 
faktor yang dapat membantu individu dalam 
beradaptasi dan mengatasi stres pada situasi yang 
sama; dan (6) usia, merupakan salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi bagaimana individu mengatasi 
stresor dengan baik.

METODE PENELITIAN
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan sacara kuantitatif. Populasi 
yang digunakan pada penelitian ini adalah guru 
honorer Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kota Tangerang. 
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
adalah teknik probability sampling karena memberikan 
peluang yang sama kepada setiap anggota 
populasi untuk terpilih menjadi anggota sampel.

Jenis teknik sampling  yang digunakan 
adalah cluster sampling. Menurut Rangkuti (2013), 
cluster sampling merupakan teknik sampling yang 
digunakan jika sumber data sangat luas, misalnya 
penduduk, suatu negara, provinsi, atau kabupaten.

D a l a m  m e n e n t u k a n  j u m l a h  s a m p e l , 
menggunakan tahap pertama pada teknik cluster 
sampling yaitu menentukan sampel area atau daerah. 
Terdapat 13 kecamatan di Kota Tangerang yang 
memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi 
sampel, sehingga dilakukan pengocokan dari 13 
kecamatan tersebut untuk menentukan satu kecamatan 
yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian ini. 
Dari hasil pengocokan, terpilih satu kecamatan di 
Kota Tangerang yaitu kecamatan Jatiuwung. Pada 
kecamatan ini terdapat 7 sekolah Madrasah Ibtidaiyah 
(MI) yang masing-masing terdapat guru honorer 
yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
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skala psikologi, dimana alat ukur ini mengukur 
atribut non-kognitif berupa pernyataan, dimana 
respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai 
jawaban yang benar atau salah (Azwar, 2012).

Penelitian ini menggunakan dua buah 
skala psikologi yang mengukur kedua variabel 
yang digunakan, yaitu skala yang dikonstruk 
oleh peneliti berdasarkan dari teori Robbins & 
Judge (2013), Gibson, Ivancevich, Donnelly & 
Konopaske (2012) dan Newstrom & Davis (2002, 
dalam Hasan & Akter, 2014) untuk mengukur variabel 
stres situasi kerja, dan adaptasi Ryff’s Scale (1995) 
untuk mengukur variabel psychological well-being.

Skala pengukuran yang digunakan pada 
instrumen yang dikonstruk untuk variabel stres 
situasi kerja menggunakan skala Likert yang terdiri 
dari 5 pilihan jawaban yaitu Tidak Pernah, Jarang, 
Kadang-kadang, Sering, Selalu. Sedangkan skala 
pengukuran yang digunakan untuk mengukur 
psychological well-being berdasarkan instrumen aslinya, 
yaitu terdiri dari 6 pilihan jawaban yaitu Sangat 
Tidak Setuju, Cukup Tidak Setuju, Sedikit Tidak 
Setuju, Sedikit Setuju, Cukup Setuju, Sangat Setuju.

Uj i  s ta t i s t ik  yang digunakan adalah 
analisis regresi satu prediktor. Penganalisisan 
data dilakukan secara pemodelan Rasch dengan 
bantuan aplikasi winstep versi 3.73 dan pengujian 
hipotesis menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil uji normalitas yang dilakukan terhadap 

dua variabel, menunjukkan hasil bahwa variabel 
stres situasi kerja dan variabel psychological well-being 
berdistribusi normal. Hal ini terlihat dari nilai p > α 
(0,05).

Hasil uji linieritas menunjukkan nilai p (0,008) < 
α (0,05), artinya variabel stres situasi kerja dan variabel 
psychological well-being memiliki huungan yang linier. 
Hubungan yang linier antara kedua variabel juga 
dapat dilihat pada grafik Scatter Plot. Berikut grafik 
Scatter Plot kedua variabel:

Korelasi antara variabel stres situasi kerja dan 
psychological well-being memiliki koefisien korelasi 
-0,356 dengan nilai p = 0,004. Nilai p lebih kecil 
daripada α = 0,05, artinya terdapat korelasi yang 
signifikan antara variabel stres situasi kerja dengan 
psychological well-being.

Setelah itu, dilakukan uji regresi untuk 
mengetahui adakah pengaruh antara stres situasi kerja 
terhadap psychological well-being. Hasilnya diketahui 
bahwa konstanta variabel psychological well-being 
sebesar 0,432 sedangkan koefisien regresi variabel stres 
situasi kerja -0,240. Berdasarkan data di atas dapat 
ditentukan persamaan regresinya sebagai berikut:

Y = a+Bx
Y = 0,432-0,240X

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 
terdapat pengaruh antara stres situasi kerja terhadap 
psychological well-being.

Selanjutnya, dilakukan uji signifikansi 
keseluruhan untuk menguji hipotesis yang telah 
dibuat. Berdasarkan hasil analisis regresi dapat 
diketahui F hitung sebesar 7,708 dengan nilai p = 
0,008. Jika nilai p dibandingkan dengan α = 0,05 
maka dapat disimpulkan p < α yang artinya hipotesis 
nol (Ho) dalam penelitian ini ditolak dan hipotesis 
alternatif (Ha) diterima. Jika dibandingkan dengan 
menggunakan F hitung dan F tabel (1;53), hasil F tabel 
sebesar 4,03 artinya F hitung > F tabel. Kesimpulannya 
adalah Ho ditolak, dengan kata lain terdapat pengaruh 
antara stres situasi kerja terhadap psychological well-
being pada guru honorer Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
di Kota Tangerang.

Hasil penghitungan korelasi ganda (R) yang 
diperoleh dari hasil penghitungan adalah -0,356 dan 
Adjusted R square sebesar 0,110. Artinya variabel stres 
situasi kerja mempengaruhi variabel psychological 
well-being sebanyak 11% dan sisanya dipengaruhi oleh 
faktor lain diluar psychological well-being.

Keterkaitan antara stres situasi kerja terhadap 
psychological well-being telah dibuktikan melalui 
penelitian skripsi yang dilakukan oleh Diah Mardiah 
(2009). Dalam penelitiannya, Mardiah (2009) mencari 
bagaimana hubungan antara variabel stres dan 
psychological well-being pada istri karyawan perkebunan 
kelapa sawit. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan 
bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan bersifat 
negatif. Penelitian ini mengembangkan dari penelitian 
Mardiah (2009) yang hanya melakukan uji korelasi. 
Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan Jasmani 
binti Mohd Yunus dan Abdul Jumaat bin Mahajar 
(2011) mengatakan bahwa stres dan psychological 
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well-being pada pemerintahan di Malaysia memiliki 
hubungan dan pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang mengatakan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara stres 
situasi kerja terhadap psychological well-being pada 
guru honorer MI di Kota Tangerang, maka implikasi 
penelitian ini yaitu perlu adanya usaha dan upaya 
dari pemerintah dan dari pihak kepala sekolah agar 
memperhatikan kondisi kesejahteraan psikologis 
guru honorer yang akan berdampak pada kinerjanya, 
mengadakan kegiatan-kegiatan serta melakukan 
evaluasi diri pada guru honorer. Hal ini dilakukan 
agar guru honorer terhindar dari kondisi stres yang 
dapat mengganggu kondisi psychological well-being 
pada dirinya. 

Memiliki psychological well-being yang tinggi 
menjadi hal yang penting. Ryff & Keyes (1995) 
menjelaskan bahwa psychological well-being merupakan 
kemampuan individu dalam menerima keadaan 
dirinya, membentuk hubungan yang hangat dengan 
orang lain, mampu mengendalikan dirinya dan 
mandiri terhadap tekanan sosial, serta mampu untuk 
merealisasikan potensi yang dimilikinya sehingga 
memiliki arti dalam hidupnya.

Guru honorer yang memiliki psychological well-
being tinggi akan memiliki komitmen individu dan 
produktivitas kerja yang baik, mampu mengajar siswa-
siswi dengan profesional, menyelesaikan pekerjaan 
tepat waktu, dan dapat menciptakan hubungan yang 
harmonis dengan rekan-rekan seprofesi. Apabila 
individu memiliki kondisi psychological well-being yang 
baik, maka secara psikologis ia mampu berfungsi 
dengan baik.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data 
dan pembahasan yang diperoleh dari pengujian 
secara statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan stres situasi kerja terhadap 
psychological well-being pada guru honorer Madrasah 
Ibtidaiyah (MI) di Kota Tangerang. Pada penelitian 
ini, pengaruh yang dihasilkan bersifat negatif, yang 
artinya semakin tinggi tingkat stres situasi kerja 
guru honorer, maka akan semakin rendah tingkat 
psychological well-being guru honorer. Dengan kata lain, 
hasil pengujian statistik dalam penelitian ini adalah Ho 
ditolak dan Ha diterima. Pengaruh stres situasi kerja 
terhadap psychological well-being sebesar 11% dan 89% 
lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini.
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