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Abstrak
 

__________________________________________________________________________________________ 
Penelitian ini bertujuan menjelaskan realisasi fungsi tutur dan pola gramatikal teks percakapan pada buku teks 

bahasa Inggris dan menjelaskan kesesuaian antara jenis ungkapan dalam teks percakapan dengan fungsi 

kebahasaan yang terdapat dalam kompetensi dasar dari kurikulum. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan menggunakan bentuk analisis fungsional dan struktural yang dikembangkan oleh 

Eggins dan Slade (1997). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 253 fungsi tutur yang terealisasi 

dalam teks percakapan yaitu terdapat 75 (29.65%) fungsi pembuka percakapan, 90 (35.57) fungsi pelanjutan 

percakapan, dan 88 (34.78%) fungsi merespon pembuka percakapan. Selain itu, terdapat 278 jenis mood yang 

terdiri dari 148 (53%) bentuk deklaratif lengkap, 40 (14%) deklaratif tidak lengkap, 18 (6.5%) polar interogatif, 

24 (8.5%) wh-interogatif, 8 (4%) imperatif, 6 (2%) eklamatif, dan 34 (12%) jenis klausa minor. Hasil penelitian 

ini juga menunjukkan bahwa terdapat 21 (87%) dari 24 jenis ungkapan dalam kompetensi dasar dan sebaliknya 

ada 3 (13%) jenis ungkapan yang tidak terdapat di dalam teks percakapan pada buku teks. 

 

Abstract 
__________________________________________________________________________________________ 
This study is aimed at explaining the realization of speech functions and grammatical patterns of conversational 

texts and the compatibility of some typical expressions with the basic competence of English curriculum. A 

descriptive qualitative approach by means of functional and structural analysis proposed by Eggins and Slade 

(1997) is used. The result show that there are 253 speech functions realized in the conversational texts consisting of 

75 (29.65%) opening, 90 (35.57%) continuing, and 88 (34.78%) reacting. Additionally, the study show that there 

are 278 mood types used in the conversational texts. They comprise 148 (53%) declarative full, 40 (14%) elliptical 

declarative, 18 (6.5%) polar interrogative, 24 (8.5%) wh-interrogative, 8 (4%) imperative, 6 (2%) exclamative, 34 

(12%) minor. The study also show that 21 (87%) typical expressions of the 24 total number of language function 

specified in the basic competence are introduced in the textbook whereas 3 (13%) expressions are not realized in 

the textbook.   
© 2015 Universitas Negeri Semarang 
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INTRODUCTION 

 

Conversation as a kind of talk in which two 

or more participants freely alternate in speaking, 

which generally occurs outside specific 

institutional settings like religious services, law 

courts, classroom and the like (Levinson, 1983: 

284). Haslett cited in Sulistyowati (2010) argues 

that there are number of features that establish 

and characterize conversation. The first is 

conversation occur between at least two 

individuals. Secondly, participants act to maintain 

a conversation topic. Thirdly, there is role 

reciprocity-participants exchange speaking and 

listening roles. Fourthly, conversational activities 

appears to be relatively unplanned. Fifthly, 

conversation occurs in a wide variety of social 

settings. Sixthly, conversation appears to be 

informal as opposed to being formally planned or 

constructed. And the last he suggests that 

conversational meanings are jointly constructed by 

the participants. 

Systemic functional model of language  

proposed by Halliday (1994: 68-71) views 

conversation as the process of interaction in which 

the interactants exchange the two typical variables 

both are a comodity to be exchanged either 

information or goods and services and the roles 

associated with the exchange relations either 

giving or demanding. He points out that when 

people involve in interaction such as dialogue they 

actually employ a language functionally in terms of 

exchange interaction. In English context  the two 

variables of exchange are defined and clarified in 

the four basic of speech function or move type in 

conversation. In addition, it is common in dialogue 

there is sequencing of interactant’s role that is 

functionally called initiating and responding 

moves. Halliday’s suggests that our choice of 

responding moves is constrained by the initiating 

move that has just been made. This is what the 

functional-semantic represents the 

reinterpretation of conversation analysis’s notion 

of sequential implicativeness. Eggins and Slade 

(1997) point out that every time speakers take on 

a role, they assign to the listener(s) a role as well.  

In every interaction such as dialogue there 

would be a pair of  speech function that emerge in 

conversation both are initiating speech function 

which are represented by the four of commodity 

exchange (statement, question, offer and 

command) and responding speech function where 

it can be broadly differentiated as either 

supporting or confronting. Halliday (1994) 

outlines the speech function in dialogue as below. 

 

Table 1 Speech function pairs (Halliday 1994: 69) 

Initiating speech function Responding speech function 
 Supporting Confronting 

Offer Acceptance Rejection 
Command Compliance Refusal 
Statement Acknowledgement Contradiction 
Question Answer Disclaimer  

 

Table 1 represents the functional-semantic’s 

interpretation about the structure of conversation. 

Another thing which is acknowledged by this 

notion is that there is close relation between 

context (what is going on in the dialogic situation) 

and to grammar (the clause system of mood). In 

other words every speech function conventionally 

has typical relation with specific mood type in 

clause. For instance, statement speech function is 

commonly represented in the form of declarative 

mood type likewise question speech function is 

represented in the interrogative mood type.  This 

relation conventionally is established by the link 

between speech function and context which is 

represented by the social of participants in 

interaction. Therefore, being focus on analyzing 

speech function enable us to clarify the 

relationship between social context and language 

as each speech function is associated with a typical 

mood structure, as summarized in the table below. 
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Table 2 Speech functions and typical mood in clause (Halliday 1994) 

Speech function Typical mood in clause 
Statement Declarative 
Question Interrogative 

Command Imperative 
Offer Modulated interrogative 

Answer Elliptical declarative 
Acknowledgement Minor (or non-verbal) 

Accept Minor (or non-verbal) 
Compliance Minor (or non-verbal) 

 

Eggins and Slade (1997) suggest that 

grammatical patterns are realized by studying the 

type of clause structure chosen by interactans and 

are displayed within each speaker’s turns. They 

also point out that such patterned choices are part 

of what indicates the different social roles being 

played by the interactants, and how such roles are 

constructed in our culture. It is assumed that the 

first thing that should be realized in order to 

analyze grammatical pattern (structural analysis) 

in conversation is the structure of a language. It is 

realized in the form of clause.  In accordance with 

the clause level, the major level with enact roles 

and role relations are represented in the form of 

mood system. Mood system is also with associated 

subsystems of polarity and modality. Mood refers 

to pattern of clause types. There are 5 clause types 

commonly realized in a text as they are declarative, 

interrogative, imperative, exclamative, and minor 

clause.  

 Today textbooks provide adequate 

materials for teaching. One of the advantages of 

textbook is to provide some sources for improving 

English proficiencies such as reading, speaking and 

writing. Richard (2001) suggests that teaching 

materials are key components in most language 

program. Whether the teacher uses textbooks, 

institutionally prepared materials, or his or her 

own materials, instructional materials generally 

serve as the basis for much of the language input 

learners receive and the language practice that 

occurs in the classrooms. Kim and Hall cited in 

Vellenga (2004) suggest that a textbook plays an 

important role in English Language Teaching 

(ELT), particularly in the English as a Foreign 

Language (EFL) classroom where it provides the 

primary (perhaps only) form of linguistic input. In 

accordance with speaking skill a textbook usually 

provides some sort of conversational texts. They 

are attached in order to encourage students to 

practice speaking English by doing such role play 

based on the script of the text.  However, there are 

some shortcomings which are found in some 

conversational texts introduced in the textbooks. 

For instance, the issue of authenticity of textbook 

content whether or not they approximately reflect 

to the usuality of people function a language as 

they used for communication in daily life. As 

Vellenga (2004) suggest that although English 

textbooks are considered as a key  component in 

English language teaching programs,  they  have  

been  criticized  for  not  offering  classroom  

learner’s  adequate  opportunity  for learning  

authentic language. Another issue is about the 

realization of grammatical patterns as well as 

discourse pattern and discourse sturcture 

patterns. Moreover, a textbook should match to the 

objectives of curriculum due to it advantages to 

help teacher and students achieving the objectives 

of curriculum. Thus, a good textbook should 

conform with them.  

 Basic competences in English curriculum 

especially for speaking competence commonly are 

designed to encourage students to express some 

expressions (language function) such as expressing 

congratulation, intention, gratitude and so on. As 

the result, a textbook usually provides some 

conversational texts which include some 

expressions (language function) in order to fulfill 

the objectives of basic competences for improving 

speaking skill. In the curriculum, there 24 typical 

expressions (language function) including 

giving/offering goods, giving/offering service, 

asking for information, giving information, 

introducing self, greeting in meeting, being 

farewell, expressing compliment, responding 

compliment, expressing care, expressing intension, 

expressing of invitation, accepting invitation, 

refusing invitation, expressing gratitude, 

appraising, congratulating, expressing feeling of 
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having attention, expressing feeling of surprise, 

expressing feeling of sympathy, expressing feeling 

of being happy, expressing feeling of non belief, 

and telling news. 

 Considering that fact, it is interesting to 

analyze the quality of textbook contents regarding 

to its advantage to help the process of learning. 

This study is meant to explore h the realization of 

speech function, grammatical patterns in the 

conversational texts of the textbook and the 

compatibility of the conversational texts with the 

basic competences in the English curriculum 

viewed from the realization of some typical 

language functions specified in the basic 

competence.  

 

METHODS 

 

This study employed a descriptive 

qualitative approach. The data were obtained from 

the conversational texts introduced in the textbook 

entitled “Pathway to English for senior high school 

grade X”. In order to explain the realization of 

speech function, grammatical patterns and the 

compatibility of conversational texts with basic 

competence of the curriculum this study adopted 

functional and structural analysis suggested by 

Eggins and Slade (1997). Moreover, this study also 

used synoptical interpretation for interpreting the 

data collected.  

 

FINDINGS AND DISCUSSIONS 

 

The results of the study show that the total 

number of speech functions which are realized in 

the conversational texts of the textbook are 253 

speech functions. They comprise 75 opening 

speech functions (equal 29.70% of the total 

number of speech functions), 90 continuing speech 

functions (equal 35.40% of the total number of 

speech functions), and 88 reacting speech 

functions (equal 35.40% of the total number of 

speech functions). Opening speech function is 

mostly represented by giving statement of opinion 

(21 moves which equal 28% of the total of opening 

speech function) then followed by asking question 

about fact (21 moves are equal 28% of the total of 

opening speech function), attending (12 moves or 

16% of the total of opening speech function), 

asking question about opinion (8 moves or 11% of 

the total of opening speech function), giving fact 

statement (7 moves or 10.5% of the total of 

opening speech function), commanding (3 moves 

or 4% of the total of opening speech function), and 

offering (3 moves or 4% of the total of opening 

speech function). Reacting speech function shows 

that it is dominated by responding: support speech 

function (79 moves or 89% of the total number of 

reacting speech functions), then followed by 

rejoinder (6 moves or 7.5% of the total number of 

reacting speech functions ) and confronting (3 

moves or 3.5% of the total number of reacting 

speech functions). Continuing speech function 

shows that it is dominated by continuing: prolong 

speech function. They comprise prolong: elaborate 

speech function which occurred with higher 

frequency (55 moves or 61% of the total number 

of continuing speech functions) than the others, 

then followed by  prolong: extend (23 moves or 

25.6 % of the total number of continuing speech 

functions), prolong: enhance (11 moves or 12.2% 

of the total number of continuing speech functions) 

and monitor (1 move or 1.2% of the total number 

of continuing speech functions). 

In terms of the compatibility of the textbook 

with the basic competence, it is found that there 

are 21 typical expressions (language function) 

realized in the conversational texts or equal 87% 

of the total number of typical expressions 

(language function) specified in the basic 

competence of the curriculum, whereas there are 3 

expressions (language function) which are not 

introduced (not available) in the textbook or equal 

13 % of the total number of typical expressions 

(language function) specified in the basic 

competence of the curriculum.  

The expression with the highest frequency 

found in the converssational texts is expression of 

giving information (giving statement). There are 

31 expressions of giving information realized in 

the conversational texts or equal 20% of the total 

number of typical expressions realized in the 

conversational texts.  They are realized in 3 

opening speech functions, 11 reacting speech 

functions, and 17 continuing speech functions. 

Secondly, the expressing asking for information 

(expressing wonder). There are 27 expressions of 

asking for information realized in the 
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conversational texts or equal 18% of the total 

number of typical expressions realized in the 

conversational texts.  They are realized in 26 

opening speech functions, and 1 reacting 

(rejoinder) speech function. Thirdly, there are 16 

expressions of feeling of having attention (pay 

attention) or equal 11,49% of the total number of 

typical expressions. They are realized in 2 opening 

speech functions and 14 reacting (support) speech 

functions. Then, respectively followed by 11 

expressing greeting in meeting (7,5%) realized in 6 

opening speech function and 5 reacting (support) 

speech function. 8 expressing gratitude (5,86%) 

realized in 2 opening speech functions and 6 

reacting (support) speech functions. 8 appraising 

(5,86%) realized in 1 opening speech function, 6 

reacting speech functions, and 1 continuing speech 

function. 6 expressing compliment (4,08%) 

realized in 2 opening speech functions, 3 reacting 

speech functions, and 1 continuing speech 

function. 5 expressing intention (3,40%) realized 

in 2 opening speech functions, 1 reacting speech 

function, and 2 continuing speech functions (for 

more details see appendix of speech function). 

Whereas the three expressions (speech act) which 

are not found in the textbook are expressing 

giving/offering good, refusing invitation, and 

expressing feeling of unbeliefness.  

This study also shows that declarative is the 

most occurred mood type in the textbook, then it 

respectively followed by elliptical declarative, 

minor clauses, wh-interrogative, polar 

interrogative, imperative, and exclamative. 

Declarative comprises two types: declarative full 

and elliptical declarative. In the textbook, 15 

declarative full clauses are used for initiating the 

conversations, 32 declarative full clauses as 

responding, and 101 declarative full clauses 

realized in continuing conversation. The others 

mood type realized in the textbook are Imperative, 

exclamative, and minor clauses. There are 8 

imperative clauses where 3 clauses realized in 

initiating speech function and 5 clauses are 

realized in continuing speech function. Whereas 6 

exclamative clauses: 5 clauses realized in reacting 

speech function and 1 clause realized in continuing 

speech function. Minor clauses comprises 34 

clauses where 9 clauses are chosen to realize 

initiation of conversation (attending speech 

functions), 24 clauses realized in reacting speech 

function, and 1 clause realized in continuing 

speech function. 

 

CONCLUSION 

 

The result of functional analysis shows that 

there are 253 speech functions realized in the 

conversational text of the textbook which comprise 

75 opening speech functions, 90 continuing speech 

functions, and 88 reacting speech functions. The 

findings show that opening speech function is 

mostly realized by giving statement of opinion 

(realized in 21 moves) then followed by asking 

question about fact (21 moves), attending (12 

moves), asking question about opinion (8 moves), 

giving fact statement (7 moves), giving command 

(3 moves), and offering (3 moves). Reacting speech 

function shows that it is dominated by responding: 

support speech function (realized in 79 moves), 

then followed by rejoinder (6 moves) and 

confronting (3 moves). Continuing speech function 

shows that prolong: elaborate speech function 

occured with higher frequency (realized in 55 

moves) than the others, then followed by  extend 

(23 moves), enhance (11 moves) and monitor (1 

move). 

Secondly, there are 21 typical expressions 

(language function) that match with the typical 

expressions (language function) specified in the 

basic competence of the curriculum or they are 

equal to 87% of the total number of typical 

expressions (language function) which are 

specified in the basic competence whereas there 

are 3 expressions (language function)  which are 

not introduced (not available) in the textbook or 

13 % of the total number of language function. By 

using semantic differential scale category indicates 

that the conversational texts introduced in the 

textbook are not compatible with the basic 

competence of the curriculum because they only 

cover 87% of the total number of the typical 

expressions (language function) specified in the 

basic competence of the curriculum. 

The result of structural analysis shows that 

the grammatical patterns (MOOD type) in the 

conversational texts are realized in 278 clauses. 

They are realized in 148 declarative full (53% of 

the total number of clauses), 40 elliptical 
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declarative (14%), 18 polar interrogative (6.5%), 

24 wh-interrogative (8.5%), 8 imperative (4%), 6 

exclamative (2%), 34 minor (12%). Moreover, 

there are also 34 modalities realized in the 

conversational texts.  
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Abstrak
 

__________________________________________________________________________________________ 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tenor dari mitra bicara pada percakapan dalam buku teks Bahasa 

Inggris kelas X dan kesesuaian realisasinya dalam konteks. Penelitian ini juga menjelaskan persamaan dan 

perbedaan antara teks percakapan dari kedua buku teks Bahasa Inggris dalam merealisasikan tenor. Metode 

deskriptif komparatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis leksikogramatika menunjukkan bahwa teks 

percakapan dari kedua buku teks didominasi oleh klausa deklaratif. Hal ini berarti mood pada model teks 

percakapan cenderung memberikan informasi daripada meminta informasi atau meminta barang atau jasa. 

Hasil dari analisis modalitas menunjukkan bahwa teks percakapan didominasi oleh modulasi kapasitas. Hasil 

analisis tenor menunjukkan bahwa peran sosial dari teks percakapan meliputi peran antara guru dan siswa, 

siswa dan siswa, dan teman dan teman. Selanjutnya, status dalam teks percakapan adalah setara dan tidak 

setara. Antar mitra bicara terdapat terdapat kontak yang rendah dan keterlibatan afektif rendah dan kontak 

tinggi dan keterlibatan afektif tinggi. 

 

Abstract 
__________________________________________________________________________________________ 
This study aims at explaining the tenor of the interactants in the conversation texts found Grade X English 

textbooks as well as the appropriacy of their realization in the given contexts. This study also explains the 

similarities and differences between conversation texts found in both English textbooks in realizing tenor. This 

study was a qualitative research employing a descriptive comparative method. The result of lexico-grammatical 

analysis of conversation texts in two English textbooks showed the texts of two textbooks were dominated by 

declarative. This means that the mood in the models of the conversation texts tend to give information rather than 

demanding information or demanding goods and services. They were between teacher and student, student and 

student, and friend and friend. Furthermore, there were various statuses found in these texts. They were unequal 

and equal. At last, the social distances showed low contact and low affective involvement and high contact and high 

affective involvement. 
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INTRODUCTION 

 

There have been textbooks for high 

school students abundantly available in the 

market. The English textbooks provide texts as 

models for students to engage in oral or written 

communication in various contexts of situation. 

Therefore, we should find out whether the 

provided texts are appropriate contextually for 

their own sake and reflect the real life situation 

in which communication competence is 

rehearsed for purposeful social activities. In 

real life, the students will be engaged with 

dynamic use of language to create the text 

according to the particular terms of situational 

dimension. 

To understand the context of situation in 

a text, particularly spoken, students are 

exposed to conversation texts that mostly focus 

on the use of functional expressions. In 

textbooks, those functional expressions are 

listed and graded from more formal to less 

formal situations. In fact, those expressions 

would mean nothing without contexts. 

Consequently, the study on tenor as one of the 

elements of the context of situation becomes 

important. By analyzing tenor, the meanings 

constructed to build the relationships between 

the interactants in the conversation text can be 

interpreted. 

The existence of text and context is 

always a continuum. The meaning of text can be 

defined as an actual use of language, as distinct 

from a sentence which is an abstract unit of 

linguistic analysis (Widdowson, 2007: 4). This 

means that a text should be meaningful since a 

text is produced for a communicative purpose. 

People produce texts to get a message across, to 

express ideas and beliefs, to explain something, 

to get other people to do certain things or to 

think in a certain way, and so on. 

Language users can understand a text by 

making meanings with each other in the 

available context. Context as named by Halliday 

and Hasan (1985: 5), is text that is ‘with’. 

Context is the situation in which texts unfold 

and in which they are to be interpreted. Hence, 

context must exist prior to texts. The actual use 

of language will make sense when it unfolds 

within a context. Focusing the attention on the 

language use in context makes it essential to 

describe the dimension of context that have an 

impact on language use. 

Actually, a text always occurs in two 

contexts, one within the other. Butt et al. (1996: 

11) presents two different levels of abstraction: 

the outer and the inner of contexts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The outer context is the context of 

culture and the inner context is the context of 

situation. Context of culture is sometimes 

described as the sum of all the meanings it is 

possible to mean in that particular culture, 

while within the context of culture, speakers 

and writers use language in many more specific 

contexts or situations. Each of these is an inner 

context, which is called as the context of 

situation (Butt et al. 1996: 11). A text occurs in 

these two contexts. The combination of the two 

results in the differences and similarities 

between a piece of language and another. In 

other words, context of culture and context of 

situation are the contexts that generate the 

Context of culture 

Context of situation 

Text 
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meanings of a text regarding the appropriacy of 

the language use. 

Appropriacy is suitableness of language 

used for the particular context (Celce-Murcia 

and Olstains, 2000: 235). The appropriacy deals 

with the choice of words or linguistic choice. 

Texts of textbooks are expected to be made up 

by appropriate choice of words considering its 

contexts. 

Context of situation is defined as term to 

cover the things going on in the world outside 

the text which make the text what it is (Butt et 

al, 1996: 12). Context of situation can be 

specified into three variables: field, tenor, and 

mode. Field of discourse refers to what is going 

on, including activity focus (nature of social 

activity) and object focus (subject matters). 

Sometimes field can be glossed as the “topic” of 

the situation. Field predicts experiential 

meanings in the semantic level. Experiential 

meaning is realized by transitivity at the 

lexicogrammatical level. 

Tenor as the realization of interpersonal 

meaning refers to the negotiation of social 

relationship among participants. Tenor is one 

aspect of register variables expressed through 

the interpersonal function (Martin, 1992: 523). 

Tenor of discourse refers to the players or the 

actors or rather the interacting roles, which are 

involved in the creation of the text. It concerns 

with the social relationships between those 

taking parts. Butt et al. (1996: 130) specify 

tenor in terms of agentive or social roles, status 

and social distance. Agentive or social roles are 

roles of the speakers and the addressee. Status 

may be equal or hierarchic. It is realized by the 

mood chosen by the speakers. Social distance 

measures how the participants know each 

other, whether they speak familiarly or 

distantly. Social distance may be maximal or 

minimal for those on a familiar and frequent 

basis. 

By considering formality and politeness, 

Poynton (in Eggins, 1994: 64) breaks down 

tenor into three continua: power, affective 

involvement, and contact. Power is a matter of 

equal and unequal power of the roles of the 

interactants in communication. For instance, 

roles of equal power are those of friends. The 

example of roles of unequal (non-reciprocal) 

power would be those of boss/employee. 

Contact deals with the frequency of 

communication between the interactants. It is 

whether they have frequent or infrequent 

contact. For example, contact between spouses 

tends to be frequent, but the contact between 

distant acquaintances maybe infrequent. 

Affective involvement describes the emotional 

relationship between the interactants in a 

particular situation. The affective involvement 

is either high or low. For example, friends of 

lovers are affectively involved, whereas work 

associates are typically not. Status and power 

refer to the positions of the interactants, contact 

and social distance deal with the frequency of 

the interaction. While Butt (1994) specifies the 

roles of the speakers in terms of agentive of 

societal roles, Eggins (1996) specifies affective 

involvement as another element of tenor that 

concerns on the speakers’ intimacy. Therefore, 

the application of these ideas will make it a 

more complete and detailed study of tenor. 

Gerrot and Wignell (1994: 11) also 

describe that tenor is the social relationships 

between those taking part in the conversation. 

They cover tenor into three dimensions:1). 

Status or power, than means agent roles, peer 

or hierarchic relation, 2). Affect, that means 

degree of like, dislike or neutrality, 3). Contact, 

that means frequency, duration and intimacy of 

social context. 

Similarly, Butt et al. (1996: 130) defines 

that tenor is the relationship between the 

speaker and hearer (or, of course, writer and 

reader). He specifies tenor in terms of agentive 

or social roles, status and social distance. 

Agentive or social roles are roles of the 

speakers and the addressee. Status may be 

equal or hierarchic. It is realized by the mood 

chosen by the speakers. Social distance 

measures how the participants know each 

other, whether they speak familiarly or 

distantly. Social distance maybe maximal or 
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minimal for those on a familiar and frequent 

basis. 

Mode of discourse refers to how language 

is being used whether the channel of 

communication or the “part” is spoken or 

written and whether the language being used is 

a mode of action or reflection. It predicts textual 

meanings. Martin (in Eggins, 1994: 53-54) 

pointed out mode involves two stimultaneous 

continua, which describe two different types of 

distance. Those are spatial/interpersonal 

distance and experiential distance. 

The way of the speaker doing something 

to other participants will cause two semantic 

system of clause: proposition and proposal. 

Proposal clause refers to the thing that one 

exchange is about goods and services. 

Proposition clause refers to the information. 

Moreover, the system contributes two basic 

contrasts that are giving and demanding 

something. It can be seen through the table 

below: 

 

Table 1 Speech roles and commodities in interaction 

COMODITY EXCHANGE 

SPEECH ROLE Information Good and Services 

Giving Statement Offer 

Demanding Question Command 

Source: Gerrot and Wignell (1994: 150) 

 

This study explores and analyzes 

interpersonal relation (tenor) of conversation 

texts found in English textbooks, in terms of the 

social role relationship played by interactants in 

the conversation found in Grade X English 

Textbooks “Pathway to English” and “Bahasa 

Inggris Kelas X”. 

 

METHODS  

 

This study is qualitative employing a 

descriptive method. It is a type of research, 

which does not include any numeration and 

describes phenomena in which a research 

conclusion can be drawn. Arikunto (2006: 111) 

states that a descriptive research does not need 

any hypothesis in its research stage. The 

descriptive research is commonly used to 

describe certain phenomena, based on the data 

collected to get conclusion. The study also 

employs a comparative method. According to 

Miles and Huberman (1992: 237), a 

comparative method is implemented by making 

a comparison between two sets of things, 

persons and roles of activities. The comparative 

method compares conversation texts found in 

two English texbooks entitled “Pathway to 

English” and “Bahasa Inggris Kelas X”to find 

their similarities and differences in realizing 

tenor. The data of this research are 

conversation texts found in two English 

textbooks. These English textbooks have one to 

two model conversations. These conversation 

texts are written in various topics. Four texts of 

each English textbook are selected from the 

whole texts that have same topics based on the 

basic competence of 2013 curriculum. These 

conversation texts of each textbook are as 

follows. 

 

Table 2 Conversation texts in the textbooks  

No. Topics 
Texts 

A B 

1 
Expressing personal identification in interpersonal 

dialogue 
1 1 

2 Expressing various compliments in interpersonal 1 1 
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conversation 

3 
Expressing various compliments that show attention and 

the responses 
1 1 

4 Congratulating in various contexts 1 1 

  4 4 

 Total 8 

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

 

The section deals with the result and 

discussion of the tenor of the conversation texts 

found in grade X English textbooks “Pathway to 

English” and “Bahasa Inggris Kelas X”. The 

analysis covers mood and realization of tenor in 

the texts. 

The conversation texts of both English 

textbooks were dominated by declarative 

forms. The conversation texts of English 

textbook “Pathway to English” were mostly 

declaratives, followed by interrogative, 

imperative, and exclamative mood. It was 

proven through the Text A1 until the Text A4 

which were dominated by declarative. On the 

contrary, imperative and exclamative were less 

found in the texts of this English textbook. They 

just appeared in particular texts. This meant 

that the mood in the models of the conversation 

texts tended giving information rather than 

demanding information or demanding good or 

services. 

The conversation texts of English 

textbook “Bahasa Inggris Kelas X” were also 

mostly declarative. Then, followed by 

interrogative, imperative, and exclamative 

mood. It was proven through the Text B1 until 

the Text B4 which were dominated by 

declarative. On the contrary, imperative and 

exclamative were less found in the texts of this 

English textbook. They just appeared in 

particular texts. Imperative just appeared in 

text B1 and B3, and exclamative appeared in 

text B2. This meant that the mood in the models 

of the conversation texts tended giving 

information rather than demanding information 

or demanding good or services. 

It seems that declarative clauses are 

dominantly found in the conversation texts of 

both English textbooks. It indicates that almost 

all conversation texts focus on giving 

information rather than demanding 

information. The interrogative forms in the 

conversation texts focus on demanding 

information. Imperative and exclamative mood 

are only found in particular texts.  

Viewed from the modality, the 

conversation texts of English textbook “Pathway 

to English” employ dominant modulation of 

capability. It can be seen through Text A2, Text 

A3, and Text A4. Then, modulation of inclination 

is found Text A3 and Text A4. Moreover, 

modulation of obligation is only found in Text 

A3. Then, modalization of probability is also 

shown in Text A2. On the contrary, modulation 

and modalization were not found in Text A1. 

Meanwhile, the conversation texts of 

English textbook “Bahasa Inggris Kelas X” 

employed dominant modulation of capability as 

shown in Text B2, Text B3, the Text B4, then, 

followed by modulation of obligation as shown 

in Text B2. Also, modulation of inclination and 

modalization of probability are found in Text 

B3, but the modulation and modalization are 

not found in Text B1. 

With respect to the tenor realization of 

conversation texts, three issues are discussed: 

agentive/societal roles, status, and social 

distance. The data from the two textbooks, both 

of English textbooks have various kinds of 

societal roles. The societal roles were between 

teacher and student, between student and 

student, and between friend and friend. It is 

found that the conversation texts both of 

English textbooks have equal and unequal 
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status or powers. The text which has unequal 

power was text A2, while others were equal 

powers. Additionaly, both of English textbooks 

have various kinds of social distances. The 

social distances found in both English textbooks 

were high/frequent contact and high affective 

involvement. There was only a text which has 

low contact and low affective involvement (text 

A2).  

There were some similarities and 

differences between conversation texts found in 

two English textbooks entitled “Pathway To 

English” and “Bahasa Inggris Kelas X” in 

realizing tenor. Table 3  presents the realization 

of tenor in each conversation text of the English 

textbook “Pathway To English” (Text A1 to Text 

4) and the English texbook“Bahasa Inggris Kelas 

X” (Text B1 tpo B4). 

 

Table 3  Similarities and differences between conversation texts in English textbooks in realizing tenor 

Tenor 

First Topic Second Topic Third Topic Fourth Topic 

A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 

Agentiv

e/Societ

al Roles 

Friend 

and 

Friend 

Friend 

and 

Friend 

Teacher 

and 

Student 

Friend 

and 

Friend 

Friend 

and 

Friend 

Friend 

and 

Friend 

Friend 

and 

Friend 

Friend 

and 

Friend 

Status Equal Equal Unequal Equal Equal Equal Equal Equal 

Social 

Distance 

High 

contact, 

high 

affective 

involve

ment 

High 

contact, 

high 

affective 

involve

ment 

Low 

contact, 

low 

affective 

involveme

nt 

High 

contact, 

High 

affective 

involve

ment 

High 

contact, 

high 

affective 

involve

ment 

High 

contact, 

high 

affective 

involve

ment 

High 

contact, 

high 

affective 

involve

ment 

High 

contact, 

high 

affective 

involve

ment 

 

As presented in Table 3, the similarities 

are found in almost all conversation texts 

between conversation texts in English textbook 

“Pathway to English” and “Bahasa Inggris Kelas 

X”. The similarities are found between text A1 

and B1, A3 and B3, and A4 and B4. Those texts 

have similarities in terms societal roles, status, 

and social distance. Meanwhile, the differences 

are only found between text A2 and B2. Those 

two texts have differences in terms of societal 

roles, status, and social distance. 

In addition, the eight texts under analysis 

have various dimensions of tenor. The tenor 

analysis of conversation texts of each English 

textbook demonstrates various kinds of societal 

roles, statuses, and social distances. The 

analysis shows the appropriacy of the 

conversation texts of two English textbooks in 

realizing tenor and also shows that the 

relationship between the speakers with equal 

and unequal status are considered appropriate.  

 

CONCLUSION  

 

The result of tenor analysis of 

conversation texts found in both English 

textbooks shows that there are societal roles of 

conversation texts in the textbooks. They are 

between teacher and student, student and 

student, and friend and friend. There are 

various statuses found in these texts. They were 

unequal and equal. At last, the social distances 

show low contact and low affective involvement 

and high contact and high affective 

involvement. The results of lexico-grammatical 

analysis of conversation texts in two English 

textbooks shows that the texts of two textbooks 

are dominated by declarative. This meant that 

the mood in the conversation texts tend to give 

information rather than to demand information 

or to demand goods and services. The result of 

modality analysis shows that the conversation 

texts of the textbook are dominated by 

modulation of capability. 
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The similarities are found between text 

A1 and B1, A3 and B3, and A4 and B4. Those 

texts have similarities in terms societal roles, 

status, and social distance. The differences are 

only found between text A2 and B2. Those two 

texts have differences in terms of societal roles, 

status, and social distance and tend to be 

different in realizing tenor. 
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Abstrak
 

__________________________________________________________________________________________ 
Materi pembelajaran bermuatan SETS dan model pembelajaran PBL dapat digunakan untuk memecahkan 

permasalahan ekologi dan meningkatkan pemahaman materi ekologi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan validitas, kepraktisan, dan efektivitas bahan ajar serta mendiskripsikan karakteristik bahan ajar 

yang dikembangkan. Metode  penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (research and development). 

Desain penelitian uji coba skala luas menggunakan pretest-posttest control group design dan posttest-only 

control design. Hasil validasi bahan ajar yang dilakukan oleh ahli pendidikan, ahli materi dan praktisi 

pendidikan dengan rata-rata nilainya 91,67 (amat baik). Kepraktisan bahan ajar menurut siswa sebesar 91,00 

(sangat baik) dan menurut guru sebesar 98,50 (sangat baik). Berdasarkan hasil belajar kognitif, sikap dan 

keterampilan modul yang dikembangkan efektif. Karakteristik modul ekologi hasil pengembangan yaitu 

materinya diawali dengan permasalahan sehari-hari yang ada disekitar kita. Permasalahan ditutup dengan 

pertanyaan yang mengarahkan ke pemahaman tentang SETS. Hasil belajar kelas kontrol dan kelas perlakuan 

terjadi perbedaan yang signifikan, baik pada penilaian kognitif, sikap dan keterampilan.  

 

Abstract 
__________________________________________________________________________________________ 
T Learning materials contain SETS and PBL learning model can be used to solve the problems of ecology and to 

increase the understanding of ecological materials. This research is aimed to determine the validity, practicality, 

and effectiveness of learning materials and to describe the characteristics of the developed learning materials. The 

research method is a research and development. Design of large scale trials using a pretest-posttest control group 

design and posttest-only control design.The results of the validation materials made by education experts, 

materials expert and practitioners of education have average mark of 91.67. The practicality of materials 

according to the students of 91.00 and according to the teachers of 98.50. Based on the resuts of cognitive learning, 

attitudes and skills of developed modules, it works effectively. Characteristics of ecological module from that 

development is that the material is staryed from daily life problems around us. The issue is closed with a question 

leading to an understanding of the SETS. The results of study control class and experiment occurs a significant 

difference, both on the cognitive assessment, attitudes and skills.  
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PENDAHULUAN 

 

Salah satu karakteristik penilaian pada 

Kurikulum 2013 adalah belajar tuntas 

(Kemdikbud, 2013c:25). Belajar tuntas tidak 

memperkenankan siswa mengerjakan 

pembelajaran berikutnya, sebelum mampu 

menyelesaikan pembelajaran sebelumnya yang 

dipelajari dengan prosedur yang benar dan 

hasil yang baik. Belajar tuntas merupakan 

prinsip pembelajaran dengan bahan ajar modul, 

oleh karena itu perlu dikembangkan modul. 

Tujuan pembelajaran biologi pada Kurikulum 

2013 sesuai dengan ciri atau karakteristik 

pendekatan SETS (Science Environment Technology 

Society) dalam penerapan pembelajaran sains. Bahan 

ajar biologi MAN 2 Tulungagung berdasarkan 

wawancara bapak/ibu guru biologi dan siswa kelas X 

peminatan Matematika dan Ilmu-ilmu Alam (MIA) 

belum bermuatan SETS. 

Pandangan pembelajaran Kurikulum 2013 

adalah agar benar-benar memahami dan dapat 

menerapkan pengetahuan, maka siswa perlu 

didorong untuk bekerja memecahkan masalah 

(Kemdikbud, 2013c:3). Peningkatan pemahaman dan 

penerapan pengetahuan untuk dapat memecahkan 

permasalahan yang sedang dihadapi dan 

permasalahan sehari-hari dapat dicapai dengan 

model pembelajaran PBL (Problem Based Learning). 

Model pembelajaran yang sering digunakan di 

MAN 2 Tulungagung berdasarkan wawancara guru 

dan siswa kelas X MIA pada umumnya adalah diskusi 

dan ceramah, sehingga pembelajarannya belum 

merangsang siswa untuk memecahkan permasalahan 

yang nyata di lingkungannya.  

Pembelajaran materi ekologi tidak cukup 

hanya mempelajari materi saja. Aplikasi materi 

ekologi terhadap lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat perlu dipelajari untuk meningkatkan 

pemahaman terhadap materi ekologi. Model 

pembelajaran PBL dapat digunakan untuk 

memecahkan permasalahan ekologi dan 

meningkatkan pemahaman materi ekologi. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu 

dikembangkan modul ekolologi Kurikulum 2013 

bermuatan SETS melalui penerapan model PBL. 

Tujuan PBL membantu siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir, 

menyelesaikan masalah, dan keahlian intelektual. 

Bentuk utama PBL adalah pemberian masalah yang 

dapat dikaji dalam berbagai disiplin ilmu, 

penyelidikan hal-hal yang nyata, kolaborasi dan 

menghasilkan sesuatu yang dapat dipublikasikan 

(Wisudawati & Sulistyowati, 2014).  

Teori Gestalt (Kohler dan Koffka) dalam 

belajar yang penting adalah adanya penyesuaian 

pertama yaitu memperoleh respon yang tepat untuk 

memecahkan masalah (Slameto, 2010). Selain respon 

yang tepat untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi menurut Hamdani (2011) melalui model 

PBL siswa benar-benar dapat menyerap 

pengetahuan dengan baik, dapat bekerja sama 

dengan siswa lain dan siswa memperoleh pemecahan 

dari berbagai sumber. 

Tujuan yang dicapai pada penelitian ini 

adalah menentukan validitas, kepraktisan, dan 

efektivitas bahan ajar ekologi berdasarkan 

Kurikulum 2013 bermuatan SETS dengan model 

pembelajaran PBL dan mendiskripsikan karakteristik 

bahan ajar yang dikembangkan. 

 

METODE 

 

Penelitian ini merupakan penelitian dan 

pengembangan (research and development) 

karena metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu dan 

menguji keefektifan produk (Sugiyono, 

2012:407). Produk yang dikembangkan diuji 

validitas, kepraktisan dan efektivitasnya dalam 

penelitian ini adalah modul ekologi Kurikulum 

2013 bermuatan SETS dengan model 

pembelajaran PBL. 

Populasi penelitiannya adalah siswa MAN 

2 Tulungagung tahun pelajaran 2014/2015 dan 

guru Man 2 Tulungagung. Sampel penelitiannya 

adalah siswa unggulan kelas X MIA 1, MIA 2, 

dan MIA 3 MAN 2 Tulungagung tahun pelajaran 

2014/2015 dan guru biologi Man 2 

Tulungagung. 

Instrumen penelitiannya adalah lembar 

anggket, lembar wawancara, soal ulangan 

harian, dan lembar observasi. Analisis data 

secara deskriptif (karakteristik pembelajaran 

MAN 2 Tulungagung, validitas, keterbacaan dan 

kepraktisan), uji Bartlett (homogenitas kelas 

penelitian), dan uji beda rata-rata melalui uji t 

(hasil belajar kognitif, sikap dan keterampilan). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan analisis potensi dan 

masalah di MAN 2 Tulungagung pada tahun 

pelajaran 2014/2015 menggunakan kurikulum 

2013. Pembelajaran biologi di MAN 2 

Tulungagung menggunakan bahan ajar biologi 

untuk SMA/MA kelas X yang belum 

mendapatkan rekomendasi dari pemerintah. 

Hasil angket guru biologi dan siswa kelas X MIA 

MAN 2 Tulungagung tahun pelajaran 

2014/2015, MAN 2 Tulungagung belum 

menggunakan modul bermuatan SETS dengan 

model pembelajaran PBL. Modul ekolologi 

Kurikulum 2013 bermuatan SETS melalui 

penerapan model PBL diperlukan untuk 

mempercepat tercapainya karakteristik 

penilaian, tujuan dan pandangan pembelajaran 

pada Kurikulum 2013. 

Hasil validasi modul menurut ahli 

pendidikan (I), ahli materi ekologi (II), dan 

praktisi pendidikan (III) nilainya 91,67. Hal ini 

menunjukkan modul ini amat baik sehingga 

kriterianya analisis tepat, tindak lanjut logis dan 

dapat dilaksanakan. Revisi modul yang 

dilakukan berdasarkan hasil validasi adalah 

mempertajam dan menampakkan integrasi PBL 

dan SETS di dalam modul. 

Tujuan uji coba skala kecil untuk 

mendapatkan informasi keterbacaan bahan 

ajar. Nilai keterbacaan modul yang dilakukan 

siswa sebesar 89.20 dengan peringkat baik, 

dengan demikian modul dapat diujicobakan di 

skala luas. Revisi modul setelah diujicobakan 

pada enam siswa untuk menyempurnakan 

modul adalah memperbesar ukuran gambar 

dan mengganti keterangan gambar yang 

berbahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. 

Uji coba skala luas dilakukan pada kelas 

kontrol dan kelas perlakuan. Penentuan kelas 

kontrol dan kelas perlakuan menggunakan uji 

Bartlett (Sudjana, 2005). Hasil uji homogenitas 

nilai ulangan harian materi sebelum ekologi 

melalui uji Bartlett kelas X MIA 1, MIA 2, dan 

MIA 3 yaitu ᵡ2 = 0,4055. Jika α = 0,05, dari daftar 

distribusi chi-kuadrat dengan dk = 2 didapat ᵡ2 

0,95 (2) = 5,99. Ternyata bahwa ᵡ2 = 0,4055 < 5,99 

sehingga hipotesis H0 : σ1
2 = σ2

2 = σ3
2 diterima 

dalam taraf nyata 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa ketiga kelas tersebut homogen. 

Penentuan kelas kontrol dan kelas perlakuan 

dilakukan secara acak. Uji coba skala luas 

dilakukan untuk mengetahui keefektifan modul.  

Kepraktisan bahan ajar diketahui melalui 

respon siswa dan respon guru. Hasil uji 

kepraktisan bahan ajar berdasarkan respon 

siswa kelas perlakuan terhadap modul rata-rata 

91,00 dengan peringkat sangat baik. Nilai hasil 

respon guru biologi MAN 2 Tulungagung 

terhadap modul rata-rata 98,50 dengan 

peringkat sangat baik. Bahan ajar yang berupa 

modul ekolologi Kurikulum 2013 bermuatan 

SETS melalui penerapan model PBL mendapat 

respon yang sangat baik dari siswa. Hal ini 

sesuai dengan penelitiannya Made (2006) 

bahwa pembelajaran dengan modul di SMA 

pada materi koordinasi dapat mendapat respon 

yang baik dari siswa. Patkur & Wiyanto (2013) 

lebih jauh menambahkan melalui pembelajaran 

dengan modul dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa, sehingga siswa merespon dengan 

baik pembelajaran dengan bahan ajar modul. 

Umami & Jatmiko (2013) juga sependapat 

pembelajaran berpendekatan SETS mendapat 

respon yang baik dari siswa. 

Keefektifan bahan ajar dilihat dari hasil 

belajar kognitif (posttest), sikap (penilaian 

sikap setelah mempelajari materi satu KD, 

menanam anggrek, membuat poster, membuat 

bagan, penilaian antar teman dan proses 

pembelajaran) dan keterampilan (penilaian 

keterampilan menanam anggrek, membuat 

poster, membuat bagan dan presentasi) pada 

kelas kontrol (pembelajaran dengan biologi 

untuk SMA/MA kelas X semester II) dan kelas 

perlakuan (pembelajaran dengan modul 

ekolologi Kurikulum 2013 bermuatan SETS 

melalui penerapan model PBL). 

Penilaian kognitif menggunakan soal 

ulangan harian yang sudah diuji validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda 

dengan program Anates. Hasil Uji normalitas 

nilai pretest menggunakan One-Sample 

Kolmogorof-Smirnov Test. Hasil uji normalitas 

kelas kontrol = 0,660 dan kelas perlakuan = 
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0,065. Hasil uji normalitas pretest kelas kontrol 

maupun kelas perlakuan lebih besar dari pada α 

(nilai α = 0,05), dengan demikian data 

berdistribusi normal. 

Berdasarkan uji homogenitas melalui 

Levene’s Test nilai sig = 0,205, berarti lebih 

besar dari pada α, sehingga datanya homogen. 

Berdasarkan t-test data diasumsikan homogen 

nilai sig = 0,373. Nilai sig lebih besar dari pada 

α, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

menunjukkan berdasarkan nilai pretest tidak 

ada perbedaan secara signifikan pada kelas 

kontrol dan kelas perlakuan sehingga dapat 

dilakukan perlakuan pada kelas perlakuan. 

Selengkapnya hasil Uji normalitas, mean, 

homogenitas dan uji t dengan α = 0,05 pada 

kelas kontrol dan kelas perlakuan tersaji pada 

Tabel 1. 

Hasil uji normalitas nilai posttest 

menggunakan One-Sample Kolmogorof-Smirnov 

Tests pada kelas kontrol = 0,535 dan kelas 

perlakuan = 0,832, berarti nilai posttest 

berdistribusi normal karena nilai hasil uji 

normalitas lebih besar dari pada α (Tabel 1). 

Berdasarkan uji homogenitas melalui Levene’s 

Test nilai sig lebih besar dari pada α (Tabel 1) 

hal ini menunjukkan datanya homogen. 

Berdasarkan t-test pada Tabel 1 hasil nilai 

posttest pada kelas kontrol dan kelas perlakuan 

terjadi perbedaan yang signifikan, karena nilai 

sig lebih kecil dari α. 

 

Tabel 1 Uji normalitas, homogenitas dan uji t kelas kontrol dan kelas perlakuan 

 

Data 

Kelas Kontrol Kelas Perlakuan 

Varians 

 

 

Uji t 

 

 

Kolmo-

gorov-

smirno

v 

Norm

a-litas 

Kolmo-

gorov-

smirnov 

Norm

a-litas 

Homo

-

genita

s 

Ket. 

Pretest 0,660 Normal 0,695 Normal 0,205 

 

Homogen 
0,373 

 

Tidak 

Signifikan 

 

Posttest 0,535 Normal 0,832 Normal 0,237 Homogen 0,001 Signifikan 

 

Sikap 0,291 Normal 0,331 Normal 0,543 Homogen 0,000 Signifikan 

 

Keteram-

pilan 

0,272 Normal 0,256 Normal 0,156 

 

Homogen 0,000 Signifikan 

 

Perbedaan yang signifikan ini 

menunjukkan bahwa modul ekolologi 

Kurikulum 2013 bermuatan SETS melalui 

penerapan model PBL efektif berdasarkan hasil 

penilaian kognitif. Besarnya perbedaan nilai 

kognitif (posttest) sebesar 3,1226 – 2,7200 = 

0,4026, berarti pengaruh penilaian kognitif 

pada kelas perlakuan dibandingkan penilaian 

kognitif pada kelas kontrol ada kenaikkan 

0,4026. Perbedaan penilaian kognitif (posttest) 

kontrol dan kelas perlakuan tersaji pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1 Hasil penilaian kognitif pada kelas 

kontrol dan kelas perlakuan. 

 

Menurut Prastowo (2014) modul 

merupakan bahan ajar yang disusun secara 

2.4
2.6
2.8

3
3.2

Kelas

kontrol

Kelas

perlakuan

2.72 

3.12 

Bobot 
nilai 
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sistematis dengan bahasa yang mudah 

dipahami oleh siswa, sesuai dengan tingkat 

pengetahuan dan usia mereka, agar mereka 

dapat mempelajari secara mandiri dengan 

bantuan seminimal mungkin dari pendidik. 

Modul yang sesuai karakteristik siswa mampu 

memudahkan belajar siswa. Perbedaan yang 

signifikan pada hasil belajar kognitif terjadi 

karena pembelajaran dengan modul mampu 

meningkatkan aktivitas belajar (Patkur & 

Widyanto, 2013). Peningkatan aktivitas belajar 

akan mempercepat proses pembelajaran. Hal 

ini sesuai dengan karakteristik penilaian 

Kurikulum 2013 pada Permendikbud Republik 

Indonesia Nomor 81 A Lampiran IV Tahun 2013 

tentang belajar tuntas, jadi pembelajaran 

dengan bahan ajar modul selain meningkatkan 

hasil belajar juga sesuai dengan karakteristik 

penilaian Kurikulum 2013. 

Pembelajaran dengan bahan ajar modul 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Pendapat ini sesuai dengan penelitiannya Made 

(2006) menyatakan pembelajaran dengan 

modul di SMA pada materi koordinasi dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Widyaningrum, et al. (2013) juga sependapat 

bahwa pembelajaran dengan modul di SMA 

pada materi pelestarian lingkungan 

meningkatkan hasil belajar siswa yang 

signifikan. Pembelajaran mengunakan bahan 

ajar modul meningkatkan hasil belajar secara 

signifikan sehingga dapat mempercepat 

ketuntasan belajar. Hal ini sesuai karakteristik 

penilaian Kurikulum 2013 Pembelajaran materi 

pelajaran dengan materi bermuatan SETS dapat 

meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar 

kognitif dapat ditingkatkan melalui perluasan 

lingkungan pembelajaran. Pembelajaran 

menggunakan bahan ajar bermuatan SETS 

memperluas lingkungan pembelajaran siswa 

pada sains, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat, serta keterkaitan antar unsur SETS 

baik keuntungan maupun kerugiannya. Hal ini 

sesuai dengan teori pembelajaran J Bruner, 

bahwa untuk meningkatkan proses belajar 

perlu lingkungan, dimana siswa dapat 

melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan 

baru yang belum dikenal atau mirip dengan 

yang sudah diketahui. Teori Piaget juga 

mendukung SETS karena salah satu proses 

belajar pada anak-anak untuk perkembangan 

mental dipengaruhi oleh interaksi sosial. Teori 

ini sesuai dengan hasil penelitian Minarti, et al. 

(2012) bahwa pembelajaran bervisi SETS dapat 

meningkatkan ketuntasan belajar, nilai pretest-

posttest dan aktivitas siswa. Nugraha, et al. 

(2013) juga sependapat bahwa pembelajaran 

bermuatan SETS dapat meningkatkan nilai 

pretest-posttest.  

Pembelajaran dengan SETS dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir siswa 

(Maghfiroh & Sugianto, 2011). Keterampilan 

berpikir pada akhirnya akan meningkatkan 

hasil belajar. Hal ini sesuai dengan 

penelitiannya Irianti, et al. (2007) yang 

menyatakan pembelajaran cukup efektif dengan 

materi yang dikembangkan melalui SETS.  

Fitriani, et al. (2012) menambahkan SETS juga 

berpengaruh pada pembelajaran IPA. Yurok, et 

al. (2010) dan Nugraheni, et al. (2013), 

mempertegas bahwa melalui pembelajaran 

SETS akan meningkatkan hasil belajar, oleh 

karena itu Zoller, et al. (2013) menyatakan 

SETS secara internasional layak digunakan. 

Lajoie, et al. (2014) menyatakan, 

pembelajaran dengan model PBL membantu 

pengetahuan konseptual siswa. Apriono (2011) 

menambahkan, PBL merupakan sarana yang 

relevan untuk konteks belajar PKn (Pendidikan 

Kewarganegaraan). Hal ini juga didukung oleh 

Jones, et al. (2013), PBL merupakan model yang 

efektif dalam pembelajaran. Pembelajaran 

dengan model PBL dapat ditingkatkan melalui 

teknologi (Tambouris, et al., 2011), oleh karena 

itu model PBL juga diperlukan bagi guru 

teknologi yang masih prajabatan karena 

mereka belum yakin untuk mengajar teknologi 

dengan model PBL (So & Kim, 2009). Model PBL 

ini sesuai dengan Kurikulum 2013 karena PBL 

berpusat pada siswa (Secondera, et al., 2009). 

Uji normalitas penilaian sikap 

menggunakan uji One-Sample Kolmogorof-

Smirnov Test hasilnya lebih besar dari pada α 

(Tabel 1), dengan demikian data berdistribusi 
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normal. Berdasarkan Levene’s Test nilainya 

lebih besar dari pada α (Tabel 1), sehingga 

datanya homogen. Berdasarkan t-test nilai sig 

lebih kecil dari pada α (Tabel 1), hal ini berarti 

nilai sikap kelas kontrol dan kelas perlakuan 

ada perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang 

signifikan ini menunjukkan bahwa modul hasil 

pengembangan efektif berdasarkan hasil 

penilaian sikap. Besarnya perbedaan penilaian 

sikap antara kelas kontrol dan kelas perlakuan 

sebesar 3,6552 – 3,4883 = 0,1669, berarti 

pengaruh penilaian sikap pada kelas perlakuan 

dibandingkan penilaian sikap pada kelas 

kontrol ada kenaikkan 0,1669. Perbedaan 

penilaian sikap kelas kontrol dan kelas 

perlakuan tersaji pada Gambar 2.  

 

 

Gambar 2 Hasil penilaian sikap pada kelas kontrol 

dan kelas perlakuan 

 

Hasil penilaian sikap pada kelas 

perlakuan yang menggunakan modul ekolologi 

Kurikulum 2013 bermuatan SETS melalui 

penerapan model PBL lebih baik dari pada kelas 

kontrol yang menggunakan bahan ajar biologi 

untuk SMA/MA kelas X MIA semester II 

(Gambar 2). Keberhasilan ini karena 

pembelajaran dengan bahan ajar bermuatan 

SETS mampu menumbuhkan dan meningkatkan 

sikap: 1) menyenangi materi satu KD dan 

kedisiplinan, 2) melaksanakan tugas menanam 

anggrek, 3) melaksanakan tugas membuat 

poster, 4) melaksanakan tugas membuat bagan, 

5) penilaian antar teman dan 6) selama proses 

pembelajaran (kerja sama, santun, toleransi, 

responsif, dan proaktif). Sikap kerja sama dapat 

ditingkatkan melalui pembelajaran dengan 

model PBL. Hal ini sesuai dengan penelitiannya 

West (2013), model pembelajaran PBL dapat 

meningkatkan kolaborasi. Menurut hasil 

penelitian Walker & Leary (2009), menyatakan 

model PBL juga dapat meningkatkan 

kedisiplinan. 

Peningkatan sikap responsif dan proaktif 

sesuai dengan hasil penelitian Resni, et al. 

(2013) bahwa pembelajaran bervisi SETS dapat 

meningkatkan rasa ingin tahu. Model 

pembelajaran PBL tidak hanya meningkatkan 

peran aktif siswa, tetapi juga meningkatkan 

peran aktif mahasiswa (Scott, 2014). Setyati 

(2012) menambahkan karakter siswa juga 

terbentuk melalui pembelajaran SETS. Besarnya 

perbedaan keenam penilaian sikap pada kelas 

kontrol dan kelas perlakuan tersaji pada 

Gambar 3.  
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Gambar 3 Hasil penilaian sikap pada kelas kontrol dan kelas perlakuan melalui 6 penilaian. 

Keterangan: 

1. Penilaian sikap setelah mempelajari materi satu KD 

2. Penilaian sikap setelah menanam anggrek 

3. Penilaian sikap setelah membuat poster 

4. Penilaian sikap setelah membuat bagan 

5. Penilaian sikap melalui penilaian antar teman 

6. Penilaian sikap selama proses pembelajaran 

 

Uji normalitas penilaian keterampilan 

kelas kontrol dan kelas perlakuan 

menggunakan uji One-Sample Kolmogorof-

Smirnov Test hasilnya lebih besar dari pada α 

(Tabel 1), dengan demikian data berdistribusi 

normal. Berdasarkan Levene’s Test nilai sig lebih 

besar dari pada α, sehingga datanya homogen. 

Berdasarkan t-test nilai sig lebih kecil dari pada 

α (Tabel 1), hal ini berarti nilai keterampilan 

kelas kontrol dan kelas perlakuan ada 

perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang 

signifikan ini menunjukkan bahwa modul 

ekologi bermuatan SETS Kurikulum 2013 

melalui penerapan PBL efektif berdasarkan 

hasil penilaian keterampilan. Besarnya 

perbedaan sebesar 3,4923 – 3,0817 = 0,4106, 

berarti pengaruh penilaian keterampilan pada 

kelas perlakuan dibandingkan penilaian 

keterampilan pada kelas kontrol ada kenaikkan 

0,4106. Perbedaan hasil penilaian keterampilan 

kelas kontrol dan kelas perlakuan tersaji pada 

Gambar 4. 

  

Gambar 3 Hasil penilaian keterampilan pada kelas 

kontrol dan kelas perlakuan 

 

Hasil penilaian keterampilan pada kelas 

perlakuan yang menggunakan Modul ekolologi 

Kurikulum 2013 bermuatan SETS melalui 

penerapan model PBL lebih baik dari pada kelas 

kontrol yang menggunakan bahan ajar dari 

penerbit (Gambar 4). Keberhasilan ini karena 

pembelajaran dengan bahan ajar bermuatan 

SETS melalui penerapan PBL mampu 

menumbuhkan dan meningkatkan 

keterampilan siswa: 1) menanam anggrek, 2) 

membuat poster pelestarian lingkungan, 3) 

membuat bagan keseimbangan lingkungan dan 

4) presentasi bagan keseimbangan lingkungan. 

Besarnya perbedaan penilaian keempat 

keterampilan diatas tersaji pada Gambar 5. 

 

Gambar 4. Hasil penilaian keterampilan pada kelas 

kontrol dan kelas perlakuan  

melalui 4 penilaian. 

Keterangan: 

1. Penilaian keterampilan menanam anggrek 

2. Penilaian keterampilan membuat poster 

3. Penilaian keterampilan membuat bagan 

4. Penilaian keterampilan presentasi 

 

Pembelajaran dengan modul ekologi 

Kurikulum 2013 bermuatan SETS melalui 

penerapan model PBL dapat meningkatkan 

keterampilan siswa, hal ini sesuai dengan 

penelitiannya Imafuku, et al. (2014), bahwa 

melalui PBL dapat meningkatkan kemampuan 

memecahkan suatu masalah, berpikir kritis, dan 

meningkatkan keterampilan siswa. Bilgin, et al. 

(2009), menambahkan pembelajaran dengan 
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model PBL dapat meningkatkan kinerja 

mahasiwa. Pembelajaran dengan model PBL 

juga sesuai dengan pandangan pembelajaran 

Kurikulum 2013 yaitu agar benar-benar 

memahami pembelajaran dan dapat 

menerapkan pengetahuan, siswa perlu 

didorong untuk bekerja memecahkan masalah 

sehingga benar-benar mampu memahami dan 

dapat menerapkan pengetahuannya. 

Revisi modul dilakukan untuk 

menyempurnakan modul sehingga dihasilkan 

produk akhir. Berdasarkan hasil uji coba skala 

luas dilakukan revisi modul. Revisi modul yang 

dilakukan adalah melengkapi pertanyaan pada 

materi KI 1.  

Produk akhir merupakan hasil akhir dari 

pengembangan modul. Hasil akhir modul yaitu 

modul ekologi bermuatan SETS Kurikulum 

2013 melalui penerapan model PBL. Modul ini 

dipelajari dengan model PBL. Model PBL 

digunakan sesuai dengan pandangan 

pembelajaran Kurikulum 2013 yaitu untuk 

benar-benar memahami dan dapat menerapkan 

pengetahuan. Materi modul diawali dengan 

permasalahan untuk memperjelas bahwa 

modul ini dipelajari dengan PBL.  Permasalahan 

yang ditampilkan yaitu permasalahan sehari-

hari yang ada disekitar kita, hal ini tersaji pada 

Tabel 2. Siswa memecahkan permasalahan 

melalui investigasi, yaitu berupa pengamatan 

langsung maupun tidak langsung. Pemecahan 

permasalahan dilakukan secara berkelompok 

dan hasilnya dikomunikasikan. Kerja kelompok 

menanamkan sikap kerja sama, santun, toleran, 

responsif, dan proaktif. Akhir permasalahan 

ditutup dengan pertanyaan yang mengarahkan 

ke pemahaman tentang SETS. SETS sesuai 

dengan tujuan pembelajaran Kurikulum 2013. 

Pencapaian KI 1 melalui ayat-ayat Al Qur’an 

yang dilengkapi dengan pertanyaan, hal ini 

tersaji pada Tabel 4. Penugasan diberikan untuk 

mencapai sikap disiplin, kerja sama, teliti, dan 

pengembangan keterampilan siswa. Modul yang 

dikembangkan ini memenuhi karakteristik, 

tujuan dan pandangan pembelajaran Kurikuum 

2013. 

 

 

SIMPULAN  

 

Validitas modul ekologi Kurikulum 2013 

bermuatan SETS dengan model pembelajaran 

PBL adalah amat baik nilainya 91,67. 

Kepraktisan modul ekologi berdasarkan 

Kurikulum 2013 bermuatan SETS dengan 

model pembelajaran PBL adalah sangat baik 

karena respon peserta didik sebesar 91,00 dan 

respon guru sebesar 98,50. Efektivitas modul 

ekologi berdasarkan Kurikulum 2013 

bermuatan SETS dengan model pembelajaran 

PBL adalah efektif, karena adanya perbedaan 

yang signifikan pada hasil belajar antara kelas 

kontrol dan kelas perlakuan. 

Karakteristik bahan ajar yang dikembangkan adalah 

materi ekologi yang disampaikan melalui model PBL 

dan mengkaitkan SETS dalam pembelajaran. 

Kompetensi Inti 1 dicapai melalui renungan ayat-

ayat Al Qur’an, sedangkan pencapaian KI 2, KI 3, dan 

KI 4 dicapai melalui proses pembelajaran.  

 

Saran 

Hasil pemecahan permasalahan 

lingkungan pada materi ekologi ini dapat 

dilanjutkan pada materi pembelajaran 

perubahan lingkungan/iklim dan daur ulang 

limbah dengan model PjBL.  
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Abstrak
 

__________________________________________________________________________________________ 
Perangkat pembelajaran materi pencemaran lingkungan yang terdapat di SMA Negeri 1 SoE masih belum 

dikembangkan secara baik, menyebabkan kemampuan berpikir kritis siswa menjadi rendah dan menurunnya 

hasil belajar siswa kelas X. Disebabkan materi pencemaran lingkungan masih bersifat abstrak dan belum 

mengarah kepada pemahaman konsep. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan perangkat pembelajaran 

bermodelkan example non example berorientasi pada kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Desain 

penelitian Research and Development (R&D) dan pengujiannya menggunakan metode eksperimen. Teknik 

analisa data meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji kevalidan, uji ketuntasan hasil belajar. Penelitian ini 

dikembangkan perangkat pembelajaran bermodelkan example non example meliputi silabus, Rencana 

Pelaksanaan pembelajaran (RPP), bahan ajar, Lembar Kerja Siswa (LKS) dan alat evaluasi, yang divalidasi 

validator ahli untuk mengetahui validitas, reliabilitas perangkat pembelajaran. Untuk memperoleh data 

pelengkap dikembangkan instrumen yaitu lembar observasi kemampuan berpikir kritis siswa, lembar angket 

afektif siswa, respon guru dan siswa. Hasil pengembangan pembelajaran bermodelkan example non example 

yang valid dan inovatif. Pada kelas eksperimen 1 kemampuan berpikir kritis lebih baik dibandingkan kelas 

eksperimen 2. Respon guru 92,5% dan siswa 96,16% dengan kriteria baik sekali. Hasil belajar sesuai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) kedua kelas eksperimen, sebesar 77,7% dan 88,8% artinya pembelajaran dilakukan 

secara tuntas.  

 

Abstract 
__________________________________________________________________________________________ 
The lesson plan of environment pollution in SMA Negeri 1 SoE, had been not developed well because environmental 

pollution especially in the school environment was still abstract and  in teaching learning process did not lead the 

students to understand the concept of pollution itself .It was the reason why the achievement of X.1 students were 

still low because the students did not have the critical thinking ability. The objective of  the research is produce 

instrument learning model example non example oriented on students outcome and critical thinking ability. The 

research design Research and Development (R&D) and  use experimental method. This objective study was to 

develop a learning model example non example includes syllabus, Lesson Plan, teaching materials, students' 

worksheet (LKS) and evaluation tools, which have been validated  by a validator experts to determine the validity 

and reliability of the learning device. To obtain supplementary data developed instruments which are; observation 

sheet of the students' critical thinking skills, students’ affective questionnaire sheet, teachers and students response. 

The result of this study showed that example non example model was valid and innovative. In the first experimental 

class showed that the critical thinking skills better than the second experimental class. Learning modeled example 

non example also provided a response to the teachers was 92.5% and 96.16% of students with excellent criteria. 

The result of the study showed that first experimental class gained 77,7% and the second  experimental class 

gained 88.8%. It means that both classes passed the Minimum Mastery Criterion (KKM). 
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PENDAHULUAN 

 

Tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu 

proses pembelajaran dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Salah satu faktor yang menentukan 

proses pembelajaran adalah tersedianya 

perangkat pembelajaran yang berkualitas, yang 

dapat menunjang proses pembelajaran dan 

meningkatkan mutu 

pendidikan. Pengembangan perangkat 

pembelajaran yang diperlukan guru saat ini 

adalah pembelajaran yang inovatif dan kreatif 

(Trianto, 2007). Tujuan adanya perangkat 

pembelajaran yang lebih berinovasi dan kreatif 

adalah siswa lebih aktif dan memenuhi 

keberhasilan seorang guru dari sebuah proses 

pembelajaran. 

Menurut Nur (2005) perangkat 

pembelajaran dapat memberikan kemudahan 

dan membantu guru dalam mempersiapkan 

atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

di kelas. Oleh karena itu yang  penting 

dilakukan sekarang ini adalah mengembangkan 

perangkat pembelajaran, sekaligus melatihkan 

kepada guru suatu model pembelajaran yang 

berbasis aktivitas siswa. Proses pembelajaran 

yang aktif adalah pembelajaran tidak terfokus 

pada guru (teacher centered), tetapi bagaimana 

mengaktifkan siswa dalam belajarnya (student 

centered). Hal ini sesuai langkah-langkah 

pembelajaran pada kurikulum 2013 yaitu 

pendekatan ilmiah (scientific approach), dari 

pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran 

kritis. 

Kenyataan yang dihadapi di sekolah SMA 

Negeri 1 SoE, belum menggunakan perangkat 

pembelajaran yang berkarakteristik dan 

berinovatif. Menurut peraturan pemerintah No. 

19 tahun 2005 mengenai standar nasional 

pendidikan, yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran dalam 

meningkatkan kompetensi lulusan. Diharapkan 

setiap guru dituntut untuk memberikan 

pembelajaran yang berinovasi, dengan 

menggunakan model pembelajaran yang dapat 

membuat siswa menjadi aktif.  

Model example non example merupakan 

salah satu model pembelajaran yang tepat, 

untuk digunakan dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Aplikasi 

model example non example diharapkan dapat 

membantu siswa untuk bisa mengetahui 

pencemaran lingkungan yang abstrak menjadi 

konkrit, dengan gambar-gambar yang 

mendukung dalam proses pembelajaran. Model 

ini menekankan pada konteks analisis siswa, 

bertujuan agar siswa mengeksplorasi 

karaktersitik konsep melalui proses discovery 

(penemuan konsep).  

  Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan di atas, maka penelitian ini 

difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan 

upaya memanfaatkan gambar sebagai sarana 

pengembangan perangkat pembelajaran 

bermodelkan example non example, pada materi 

pencemaran lingkungan kelas X. Diharapkan 

siswa di SMA Negeri I SoE dapat memahami dan 

menganalisis materi pencemaran lingkungan 

melalui gambar, sehingga siswa  mempunyai 

kemampuan untuk berpikir kritis dan hasil 

belajar siswa dapat meningkat. 

 

METODE 

 

Desain penelitian Riset and Development 

(R&D) menurut Sugiyono (2012). Adapun 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

dalam penelitian ini meliputi silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dan alat evaluasi. 

Pemilihan kelompok dilakukan secara purposive 

sampling. Pengujian pada kelompok 

eksperimen pada kelas kecil/skala terbatas 

dengan jumlah siswa 15 orang (one-group 

pretest-posttest),  

Instrumen Penelitian meliputi lembar 

validasi silabus, Lembar observasi kemampuan 

berpikir kritis siswa, lembar afektif siswa, 

lembar respon guru dan siswa. Metode 

pengumpulan data menggunakan metode tes, 

metode dokumentasi, metode observasi, 

metode wawancara. Setelah data dikumpulkan 

selanjutnya dilakukan uji validitas menggunkan 

teknik korelasi product moment pearson 

(Arikunto, 2009). Uji reliabilitas menggunakan 
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rumus Alpha (α). Metode analisa data dengan 

menganalisis validitas dan realibilitas butis 

soal, selanjutnya dilakukan perhitungan tingkat 

kesukaran, uji ketuntasan hasil belajar, daya 

pembeda, uji ketuntasan hasil belajar dan uji N 

gain peningkatan pretest dan posttest. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik perangkat pembelajaran 

yang ada di SMA Negeri 1 SoE meliputi silabus, 

Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan 

bahan ajar dengan persentase berkisar 65% 

dan mempunyai kriteria cukup baik. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terdapat 

di SMA N 1 SoE sesuai dengan penilaian oleh 

observer, langkah-langkah pembelajaran belum 

disesuaikan dengan  pembelajaran kurikulum 

2013. Hal ini disebabkan guru menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

cenderung bersifat formalitas bukan menjadi 

komponen utama sebagai acuan kegiatan 

pembelajaran, sehingga  keadaan ini  

menyebabkan guru menjadi sulit untuk 

berinovasi. Guru sulit menyalurkan ide kreatif 

tentang pembelajaran, hal ini disebabkan 

karena waktu mengajar yang padat, sehingga 

kualitas pembelajarannya menjadi berkurang. 

 Pendapat ini didukung oleh hasil 

penelitian Zubaidah (2010) menyatakan bahwa, 

dengan langkah-langkah tindakan yang praktis, 

proses belajar anak menjadi efektif dan efisien. 

Efektif dalam arti, kualitas dan kuantitas 

pencapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan 

kualitas dan kuantitas tujuan yang 

direncanakan. Efisien artinya pencapaian 

tujuan tersebut sesuai dengan daya yang 

tersedia, misalnya tenaga dan kemampuan 

guru, fasilitas belajar yang ada, maupun biaya 

yang digunakan guru untuk pelaksanaan 

pembelajaran tersebut. Sarana dan prasarana 

serta kompetensi guru, merupakan salah satu 

faktor yang penting, agar rencana pembelajaran 

dapat berlangsung secara efektif dan efesien.  

 Persentase penilaian bahan ajar 

pencemaran lingkungan yang ada di sekolah, 

setelah dilakukan penilaian diperoleh 

persentase berkisar 43,75% dan mempunyai 

kriteria kurang baik. Dikarenakan bahan ajar 

materi pencemaran lingkungan yang dibuat 

secara umum. Bahan ajar tidak disusun dengan 

struktur dan urutan yang sistematis, dan 

kurang menjelaskan tujuan instruksional yang 

akan dicapai. Penyajian materi dalam bahan 

ajar yang dihasilkan kurang dilengkapi dengan 

gambar, ilustrasi, dan soal latihan yang 

bervariasi. Bahan ajar yang disajikan oleh guru 

mata pelajaran SMA Negeri 1 SoE pada materi 

pencemaran lingkungan, tidak memiliki 

karakteristik model pembelajaran tertentu. Hal 

ini bertentangan dengan penggunaan model 

pembelajaran di dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh guru yang 

menggunakan model inkuiry/discovery. 

 Alasan yang digunakan guru ketika 

tidak menyusun dan menggunakan 

pengembangan bahan ajar adalah 

menggunakan buku-buku sumber yang 

mendukung pembelajaran. Bahan ajar tidak 

diuraikan secara jelas, hanya secara garis 

besarnya saja, sedangkan untuk Lembar Kerja 

Siswa (LKS) dan alat evaluasi tidak  disusun 

secara baik. Berdasarkan penilaian ini, maka 

pengembangan perangkat pembelajaran 

bermodelkan example non example layak untuk 

dikembangkan. 

Untuk mengetahui kevalidan suatu 

perangkat pembelajaran maka dilakukan 

validasi perangkat pembelajaran oleh 3 orang 

validator ahli pendidikan dan ahli materi dan 

praktisi, dua diantaranya berasal dari dosen 

PPs Unnes dan satu orang guru mata pelajaran 

biologi yang berasal dari SMA N 1 SoE. Tujuan 

dari proses validasi adalah untuk memperoleh 

kelayakan perangkat pembelajaran. Hasil 

validasi para ahli dan praktisi secara umum 

dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1 Rekapitulasi Validasi Perangkat Pembelajaran 

Perangkat Pembelajaran Rata-Rata Validasi Masing-Masing Validator 
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V1 V2 V3 Rata-Rata Kriteria 

Silabus 3,92 3,61 3,76 3,76 Sangat Baik 

RPP 3,60 3,73 3,66 3,66 Sangat Baik 

LKS 3,53 3,38 3,53 3,48 Baik 

Bahan Ajar 3,85 3,55 3,70 3,70 Baik 

Alat Evaluasi 3,29 3,23 3,35 3,29 Baik 

Lembar Observasi 

Kemampuan Berpikir Kritis 

3,77 

 

3,66 

 

3,83 

 

3,75 Sangat Baik 

Lembar Angket Afektif 3,85 

 

3,71 

 

3,85 

 

3,80 Sangat Baik 

      

Pada Tabel 1 menjelaskan bahwa, rata-

rata penilaian silabus memiliki rata-rata 3,76 

dan mempunyai kriteria sangat baik. Penilaian 

validator ahli terhadap silabus yang 

dikembangkan  dari segi isi dan bahasa kurang 

operasional. Oleh karena itu pengembangan 

silabus dapat digunakan dalam penelitian 

dengan revisi kecil. Rata-rata penilaian Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memiliki 

persentase 3,66 dan  mempunyai kriteria 

sangat baik. Penilaian validator dan praktisi 

terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yaitu dari segi bahasa dan kesesuaian 

indikator dengan tujuan pembelajaran  kurang 

operasional sehingga perlu adanya kesesuaian 

bentuk penilaian dan instrumen. Hasil dari rata-

rata alat evaluasi 3,29 dengan kriteria baik . 

Penilaian lebih ditekankan pada bagian 

indikator yang disajikan sesuai dengan materi 

bahan ajar yang bersifat urgensi, dan option 

yang ada harus bertindak sebagai pengecoh 

serta bahasa dibuat lebih komunikatif. Dengan 

demikian soal evaluasi dapat divalidasi dan 

dapat digunakan dengan revisi kecil. Lembar 

observasi kemampuan berpikir kritis memiliki 

rata-rata validasi perangkat pembelajaran 3,73 

memiliki kriteria sangat baik.  

Penilaian terhadap lembar observasi 

kemampuan berpikir kritis pada setiap item 

pertanyaan lebih ditekankan pada penjelasan 

guru terhadap materi pembelajaran, menjawab 

pertanyaan dan memberikan tanggapan pada 

kegiatan diskusi. Sedangkan rata-rata untuk 

lembar angket siswa 3,80 memiliki kriteria 

sangat baik. Penililaian terhadap instrumen ini , 

lebih ditekankan pada pertanyaan yang bersifat  

kognitif terhadap aktivitas siswa terhadap 

pembelajaran. 

Revisi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) oleh validator, ditekankan 

pada asesment atau penilaian yang lebih 

komunikatif. Tujuan  penilaian yang lebih 

komunikatif  adalah penilaian yang mudah 

untuk dipahami dan dimengerti. Bahasa di 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP)  lebih disederhanakan, khususnya pada 

kegiatan siswa agar mudah untuk dipahami. 

Hasil  revisi Lembar Kerja Siswa (LKS) juga 

menekankan pada penggunaan artikel yang 

disesuaikan dengan sumber belajar siswa, yang 

berkaitan dengan kasus pencemaran 

lingkungan yang terjadi pada saat ini.  

   Alat evaluasi yang digunakan dalam 

pretest dan postest berupa soal pilihan ganda 

dan mempunyai peranan penting dalam 

mengukur hasil belajar siswa. Berdasarkan  

saran oleh validator jumlah soal ditambahkan 

dari 20 soal menjadi 60 soal. Soal yang disusun 

berdasarkan taksonomi bloom yaitu dari C1-C6, 

sesuai dengan indikator pencapaian 

kompetensi. Tujuan dari penambahan soal ini 

adalah untuk menentukan soal yang valid atau 

layak digunakan dan soal yang tidak valid atau 

yang tidak layak untuk digunkan.  Kalimat di 

dalam soal harus jelas dan lima option juga 

harus dapat bertindak sebagai pengecoh, 

tujuannya adalah agar jawaban yang disajikan 

mempunyai kemiripan dan tidak berbeda 

secara langsung.  

Uji validitas menunjukkan bahwa r-

hitung > r-Tabel pada taraf signifikansi          

0,05 = 0,514 dan taraf signifikansi 0,01 = 0,641. 
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Hasil uji coba soal setelah dianalisis validitas 

butir soalnya, diperoleh dari 60 soal yang 

diujicobakan ada 38 soal yang valid atau layak 

untuk digunakan dan 22 soal yang tidak valid 

atau tidak layak untuk digunakan dalam 

penelitian. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

alat tes tersebut mampu untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam pencapaian 

kompetensi yang diharapkan pada saat 

pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan hasil 

penelitian (Murbangun, 2010) menyatakan 

bahwa soal tidak valid artinya soal tersebut 

tidak dapat mengukur kompetensi yang 

diharapkan, sebaliknya soal yang valid tidak 

dapat mengukur pencapaian kompetensi dalam 

pembelajaran. Oleh karena itu soal valid 

mempunyai kriteria soal, mampu mengukur 

kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai siswa. Rekapitulasi uji 

reliabilitas butir soal dengan menggunakan 

SPSS menunjukkan bahwa Cronbach Alpha (α)  

0,908 dengan kriteria derajat reliabilitas suatu 

tes 0,80 < α ≤ 1,00, menunjukkan reliabilitas 

sangat tinggi dan bersifat reliabel.  

Tingkat kesukaran nilai mean dari 38 

soal yang valid, mempunyai kriteria sukar, 

sedang dan mudah berdasarkan kriteria tingkat 

kesukaran. Menurut (Arikunto, 2002) jika nilai 

mean berada pada kriteria 0,00<TK≤ 0,30 

dikategorikan sukar, kriteria 0,31<TK≤0,70 

dikategorikan sedang dan kriteria 

0,71<TK≤1,00 dikategorikan mudah. Dapat 

dilihat pada tabel di atas, diperoleh 17 soal 

dikategorikan mudah, 12 soal sedang dan 9 soal 

sukar.  

Tingkat kesukaran butir soal adalah 

bagian keseluruhan siswa yang menjawab 

benar pada butir soal tersebut. Soal yang baik 

adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak 

terlalu sukar. Hal ini dikarenakan bahwa soal 

yang mudah, tidak merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha untuk memecahkannya. 

Sebaliknya soal yang sukar akan menyebabkan 

siswa menjadi putus asa, dan tidak mempunyai 

semangat lagi untuk mencoba. Menurut hasil 

penelitian (Rahayu, 2014), soal buatan guru 

terbukti belum memenuhi syarat tingkat 

kesukaran soal yang proposional. Oleh karena 

itu guru harus dapat meningkatkan dan 

memperbaiki penyusunan butir soal yang telah 

dibuat guna mengetahui kemampuan siswa 

yang sebenarnya. 

Kesulitan siswa dalam menjawab soal 

mudah dengan benar disebabkan oleh kurang 

mampunya siswa dalam  memahami konsep 

yang telah disampaikan oleh guru. Kemudahan 

dalam  menjawab soal juga dikarenakan 

terdapat   beberapa   siswa   yang   memang   

sudah   belajar mengenai materi pencemaran 

lingkungan. Siswa yang menjawab benar pada 

soal yang termasuk dalam kategori sukar 

kebanyakan memang siswa yang dianggap lebih 

rajin dalam mengikuti proses pembelajaran 

daripada siswa lainnya. 

Kriteria daya pembeda butir soal yang 

valid yaitu 38 butir yaitu 30 soal kriteria baik 

sekali dan 30 soal lainnya memiliki kriteria 

baik. Menurut hasil penelitian  (Rahayu, 2014) 

soal yang memiliki daya beda baik dinyatakan 

sebagai  soal  yang  layak  digunakan  untuk  

menilai  hasil belajar siswa dan mampu 

membedakan kemampuan dari masing-masing 

siswa. Kriteria daya pembeda sangat baik 

berarti siswa yang pandai lebih banyak 

menjawab benar pada ke 8 butir soal tersebut. 

Sedangkan siswa yang cenderung menjawab 30 

butir soal dengan kriteria baik dapat 

dikategorikan siswa yang mempunyai 

kemampuan sedang.    

Setelah diketahui data terdistribusi 

normal dan homogen dilanjutkan dengan uji 

normalitas gain, untuk mengetahui adanya 

peningkatan nilai antara pretest dan postest. 

Pada uji coba skala kecil melalui uji N-Gain 

diperoleh rata-rata sebesar 0,3 dengan kriteria 

sedang. Hasil uji gain menunjukkan bahwa ada 

peningkatan sebelum dan sesudah 

dilaksanakan pembelajaran bermodelkan 

example non example. Jumlah siswa yang 

mengisi angket 15 orang dan nomor item 

angket yang valid sebanyak 17 item dari 25 

item yang diujicobakan. Jika r-Hitung > r–Tabel 

dalam taraf signifikansi 5 % sebesar 0,514. 
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Dengan demikian 17 item dalam angket dapat 

dikatakan valid karena r-Hitung > r-Tabel.  

Ketuntasan hasil belajar atau yang 

disebut dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM), diuji berdasarkan 3 kriteria yaitu 

Kompleksitas, kemampuan daya dukung dan 

intake siswa. Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) harus dicapai sebesar 75%, dari 30 

siswa kelas X Mia 1 dan 30 siswa X Mia 3 

mempunyai nilai KKM rata-rata 77,77 % dan 

88,88 %, dikatakan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan secara tuntas. Ketuntasan siswa 

dapat tercapai karena penguasaan siswa 

terhadap nilai kompleksitas siswa, yang 

berkaitan dengan  tingkat kesulitan materi 

pencemaran lingkungan pada tiap indikator, 

kompetensi dasar maupun standar kompetensi. 

Semakin sukar materi yang dikuasai siswa 

maka kompleksitas semakin rendah dan 

pembelajaran biologi dikatakan tidak tuntas. 

Perangkat pembelajaran yang disajikan pada 

materi pencemaran lingkungan dalam 

penelitian ini, cukup berbeda dibandingkan 

dengan pertemuan pembelajaran lainnya. 

Uji peningkatan kemampuan 

mengerjakan soal evaluasi berdasarkan hasil 

pretest dan postest. Kelas eksperimen 1 rata-

rata gain sebesar 0,1 dengan kriteria rendah. 

Kelas eksperimen 2 rata-rata gain 0,3 dengan 

kriteria sedang. Kelas eksperimen 2 mempunyai 

uji normalitas gain lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas eksperimen 1. Hal ini dikarenakan 

bahwa pada kelas eksperimen 2 nilai pretest 

dan postest mengalami peningkatan secara 

siginfikan, dibandingkan dengan kelas 

eksperimen 1. Hal ini disebabkan karena siswa 

pada kelas eksperimen 2 pada saat 

pembelajaran  berlangsung,  mereka telah 

mempersiapkan  materi yang akan di ajarkan. 

 Gambar 1 dan Gambar 2 merupakan 

grafik yang menjelaskan hasil nilai pretes dan 

postest pada kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2, dari 30 orang siswa.  

 

 

Gambar 1. Hasil Nilai Pretest Kelas Eksperimen 1 

 

 

Gambar 2.  Hasil Nilai Postest Kelas Eksperimen 2 

 

Hasil nilai pretest dan postest dapat 

dilihat pada Gambar 1, menunjukkan bahwa 

kelas ekperimen 1 memiliki hasil pretest yang 

lebih rendah dibandingkan dengan kelas 

eksperimen 2. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian (Setyaningsih, 2013), bahwa 

penerapan pembelajaran bermodelkan example 

non example pada kelas eksperimen dapat 

memberikan pengaruh yang lebih baik dalam 

proses pembelajaran. Faktor yang 

menyebabkan adanya peningkatan hasil pretest 
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dan postest adalah adanya keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran.  

 

Tabel 2 Persentase Kemampuan Berpikir Kritis Kelas Eksperimen 1 

Kegiatan Siswa Rata-Rata Persentase Kriteria 

Pendahuluan 24,50 81,69 % Baik 

Inti 25,63 85,45 % Baik 

Penutup 24,98 83,27 % Baik 

              

Pada Tabel 2 menyajikan persentase 

kemampuan berpikir kritis pada kelas 

eksperimen 2, berdasarkan kriteria hasil 

presentase menunjukkan bahwa siswa kelas 

eksperimen 2 pada kegiatan pendahuluan dan 

kegiatan inti mempunyai rata-rata kemampuan 

baik, sedangkan pada kegiatan penutup 

mempunyai rata-rata kemampuan cukup baik.  

 

Tabel 3 Persentase Kemampuan Berpikir Kritis Kelas Eksperimen 2 

Kegiatan Siswa Rata-Rata Persentase 

(%) 

Kriteria 

Pendahuluan 23,27 77,57  Baik 

Inti 23,78 79,27  Baik 

Penutup 21,85 72,84  Cukup Baik 

 

Kemampuan berpikir kritis merupakan 

hal sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Untuk mencapai pemahaman yang mendalam, 

membuat siswa mengerti maksud di dibalik ide 

yang mengarahkan hidupnya setiap hari. 

Berpikir kritis memungkinkan siswa untuk 

menemukan kebenaran di tengah banjir 

kejadian dan informasi yang mengelilingi 

mereka setiap hari (Johnson, 2008). Setiap 

siswa secara lahiriah telah mempunyai 

kemampuan berpikir kritis, tetapi dalam 

perkembangannya banyak faktor dapat 

mempengaruhi penurunan kamampuan ini. 

Oleh karena itu melalui pendidikan sekolah, 

para siswa dididik untuk lebih mampu 

memecahkan masalah-masalah yang terjadi di 

dalam pembelajaran. Pada penelitian yang telah 

dilaksanakan melalui pengembangan perangkat 

pembelajaran dengan menggunakan model 

example non example, siswa dilatih untuk 

mempunyai kemampuan menganalisis materi 

pencemaran lingkungan.  

Hasil persentase kemampuan berpikir 

kritis siswa pada kelas   eksperimen 1 pada 

Tabel 3, menunjukkan bahwa pada tahap 

pendahuluan pesentase kemampuan berpikir 

kritis siswa sebesar 81,69% dan memiliki 

kriteria baik. Pada tahapan inti pembelajaran 

hasil persentase sebesar 85,45% dan memiliki 

kriteria baik. Kemampuan berpikir kritis masih 

tergolong rendah disebabkan oleh beberapa 

faktor  menurut (Anderson, 1997), dua faktor 

penyebab berpikir kritis tidak berkembang 

selama pendidikan adalah kurikulum yang 

umumnya dirancang dengan target materi, dan 

kurangnya pemahaman guru tentang metode 

pengajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Pencapaian 

target materi dalam sebuah pembelajaran yang 

dirancang untuk pencapaian kompetensi, 

sangat mempengaruhi peningkatan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Seorang guru 

hanya berusaha menyelesaikan materi 

pembelajaran, tanpa mempertimbangkan siswa 

memahami dan mengerti materi yang diajarkan. 

Kurangnya penguasaan metode pembelajaran 

yang berinovasi, juga merupakan salah satu 

faktor yang menyebabkan kemampuan berpikir 

kritis siswa terbatas. 

Prsentase afektif siswa kelas eksperimen 

1 dan  kelas eksperimen 2, masing-masing 57% 

dan 59 % tidak berbeda secara signifikan. 

Kriteria afektif siswa dari ke dua kelas 

eksperimen berdasarkan (Arikunto, 2009), 
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menunjukkan kriteria cukup baik. Dengan 

demikian afektif siswa dari ke dua kelas 

eksperimen setelah dilaksanakan pembelajaran, 

dapat dikatakan cukup baik. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian menurut (Nurhidayati, 

2013), menunjukkan bahwa ada perbedaan 

hasil belajar ranah afektif sebelum dan sesudah 

diberi perlakuan. Penilaian sikap adalah 

penilaian yang dilakukan untuk mengetahui 

sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, 

kondisi pembelajaran, pendidik,  dan 

sebagainya (Sudrajat, 2008). Penilaian sikap 

ditentukan cara belajar siswa  terhadap siswa 

sangat penting, karena sikap dapat 

menunjukkan identitasnya sebagai pelajar.

   

Persentase respon dari dua observer, 

mempunyai persentase sebesar 92,5%. 

Berdasarkan kriteria respon guru menurut 

(Arikunto, 2009), respon guru dalam 

pembelajaran bermodelkan example non 

example mempunyai kriteria baik sekali. 

Perangkat pembelajaran bermodelkan example 

non example mendapat respon yang baik sekali 

dari guru mata pelajaran dan observer. 

Perangkat ini dinilai sangat efektif untuk 

digunakan dalam pembelajaran materi 

pencemaran lingkungan, karena siswa menjadi 

aktif dalam berdiskusi. Dari hasil rata-rata 

persentase respon guru 92,5% dan memiliki 

kriteria baik sekali. Melalui lembar observasi 

guru sangat mendukung terhadap 

pembelajaran menggunakan perangkat 

pembelajaran example non example. disamping 

memacu siswa untuk selalu aktif, perangkat 

pembelajaran ini sangat membantu siswa 

dalam memahami dan menganalisis gambar 

yang pencemaran lingkungan yang telah 

disajikan. Dengan demikian siswa memiliki 

sikap peduli lingkungan. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengembangan pembelajaran example 

non example mendapat respon yang baik dari 

guru sebagai observer. 

Respon siswa pada kelas   eksperimen 1 

dan eksperimen 2 terhadap pembelajaran  

example non example, secara keseluruhan 

pernyataan menunjukkan kriteria sangat baik, 

berdasarkan kriteria respon  siswa (Trianto, 

2008). Pembelajaran dengan menggunakan 

perangkat pembelajaran bermodelkan example 

non example, yang dilaksanakan pada ke dua 

kelas eksperimen memiliki persentase yang 

cukup tinggi.. Persentase yang diperoleh dari ke 

dua kelas ekperimen masing-masing 94,20% 

dan 93,16%. Dengan demikian respon siswa 

secara keseluruhan dari ke dua kelas 

eksperimen masing-masing mempunyai kriteria 

sangat baik. Perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan, dinilai oleh siswa sangat 

menarik, materi mudah dipahami dan membuat 

siswa aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu 

siswa tidak merasa bosan, tetapi semakin 

bersemangat karena rasa ingin tahunya 

semakin tinggi.. 

 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 

melalui serangkaian pengolahan dan analisa 

data, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Perangkat pembelajaran materi pencemaran 

lingkungan yang terdapat di SMA Negeri 1 SoE, 

mempunyai karakteristik yang masih 

didominasi oleh aktivitas guru dan lebih 

mengedepankan  metode ceramah. Oleh karena 

itu perangkat pembelajaran perlu 

dikembangkan agar lebih berinovasi. Perangkat 

pembelajaran bermodelkan example non 

example telah melalui proses revisi oleh 

validator. Hasil penelitian pada kelas 

eksperimen, melalui uji normalitas gain 

menunjukkan bahwa kelas eksperimen 1 

memiliki peningkatan gain 0,1 dengan kriteria 

gain rendah, dibandingkan dengan  kelas 

eksperimen 2 memiliki peningkatan gain 0,3 

dengan kriteria sedang.  

Perangkat pembelajaran bermodelkan 

example non example yang berorientasi pada 

kemampuan berpikir kritis, setelah melalui 

proses validasi oleh validator dinyatakan valid 

atau layak digunakan dengan revisi kecil. 

Kemampuan berpikir kritis siswa melalui 

lembar observasi menunjukkan bahwa kelas 

eksperimen 1 mempunyai kemampuan berpikir 
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kritis lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 

eksperimen 2. Melalui kegiatan diskusi melatih 

siswa untuk memiliki kemampuan berpikir 

kritis lebih baik lagi. Respon siswa dalam 

pembelajaran example non example dari kedua 

kelas eksperimen memiliki rata-rata persentase 

sebesar 94,20% dan 93,16%, artinya bahwa 

siswa memiliki respon yang sangat baik 

terhadap pembelajaran bermodelkan example 

non example. Respon guru dalam  menggunakan 

perangkat pembelajaran bermodelkan example 

non example dengan rata-rata persentase 

sebesar 92,5% dan memiliki kriteria sangat 

baik. Dengan demikian respon guru sangat 

positif dalam menerima pengembangan 

pembelajaran bermodelkan example non 

example. 

Perangkat pembelajaran bermodelkan 

example non example khususnya materi 

pencemaran lingkungan, belum dapat 

melakukan percobaan atau praktikum. Oleh 

karena itu disarankan kepada peneliti 

selanjutnya untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran bermodelkan example non 

example dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran tertentu. 
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Abstrak
 

__________________________________________________________________________________________ 
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui perwujudan bentuk gaya dan makna simbolik karya mahasiswa, faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses penciptaan karya mahasiswa, dan pola hubungan lingkungan akademik,  sosial,  dan kultural  dalam kaitan 

proses penciptaan yang dilakukan oleh mahasiswa seni rupa  FBS Unnes dalam rangka pencarian jati diri estetik dengan kondisi  

adanya wacana identitas yang paradoks antara universalisme dan pluralisme. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah  

deskriptif kualitatif dengan lebih mengutamakan eksplanasi pada temuan emprik sehingga dihasilkan kesimpulan yang valid. 

Teknik pengumpulan data yang melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan pendokumentasian. Teknis analisis data 

dilakukan secara induktif dengan model siklus interaktif melalui proses reduksi, penyajian, verifikasi. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa  karya mahasiswa lebih bersubject matter persoalan keseharian, subjek representatif, simbolik dengan pertimbangan  

formalistik,  Pluralisme atau posmodern  hanya dimaknai dengan lokalitas bukan mempertanyakan lokalitas itu sendiri sehingga 

akhirnya  terjebak kepada  pengungkapan atau merayakan gaya modern. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi mahasiswa seni 

rupa FBS Unnes dalam menemukan identitas jati diri estetik dalam situasi berkembangnya identitas yang paradoks antara  

universalisme dan pluralisme pada konteks peningkatan kualitas pembelajaran seni lukis meliputi faktor internal dan eksternal. 

Internal mahasiswa  meliputi keterbatasan pengetahuan, keterbatasan teknik yang dimiliki, berkaya beracuan hanya pada katalog, 

tingkat  kepekaan estetik, mengejar efisiensi waktu, dan mengejar identitas estetik. Eksternal  eksternal mahasiswa meliputi akses 

minimnya galeri di Semarang yang secara kontinu melakukan pameran, lesunya pasar seni lukis, dan teknologi yang telah 

berkembang.Pola hubungan lingkungan akademik,  sosial,  dan kultural   dalam kaitan proses penciptaan yang dilakukan oleh 

mahasiswa seni rupa  FBS Unnes dalam rangka pencarian jati diri estetik  adalah saling mempengaruhi 

 

Abstract 
__________________________________________________________________________________________ 
The purpose of this study was to find out the embodiment form of style and symbolic meaning by students, the factors that affect the 

process of creating works of students, and the pattern of relationships academic environment, social, and cultural in terms of the 

creation process is done by art students of the Faculty Language and Art Semarang State University in the framework of the search for 

identity aesthetic discourse conditions the paradoxical identity between universalism and pluralism. The research approach used is a 

qualitative descriptive with more emphasis on finding emprik explanation so that the resulting conclusions are valid. The technique of 

collecting data through observation, interviews, and documentation. Technical analysis of the data conducted inductive model 

interactive cycle through the reduction process, presentation, verification. The results showed that students work more ber the subject 

matter of daily issues, the subject representative, symbolic with formalistic considerations, postmodern pluralism or locality not only 

meant to question the locality itself so that finally stuck to the disclosure or celebrate a modern style. What factors are affecting the art 

students of the Faculty of Language and Art Semarang State University in discovering the identity of an aesthetic identity in the 

paradoxical situation of the development of identity between universalism and pluralism in the context of improving the quality of 

teaching art include internal and external factors. Internal students include lack of knowledge, the limitations of the techniques that 

are owned, guided work only on the catalog, aesthetic sensitivity level, the pursuit of efficiency of time, and the pursuit of aesthetic 

identity. External students include lack of access gallery in Semarang who continuously do exhibitions, sluggish art market, and the 

technology has evolved. Patterns of relationships academic environment, social, and cultural in terms of the creation process is done by 

art students of the Faculty of Language and Arts Semarang State University in the framework of the search for identity is the aesthetic 

interplay. 
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PENDAHULUAN 

 

Mahasiswa seni rupa  FBS Unnes dalam 

berkarya lukis tampaknya  tidak bisa 

dilepaskan dari dua pengaruh paham  

modernisme dan posmodernisme. Mereka 

hidup dalam sebuah  perbenturan antara 

budaya lokalitasnya sebagai lingkungan budaya 

terdekatnya dengan budaya Barat yang selalu 

membawa nilai kebaruan. Di satu sisi, mereka 

seakan-akan selalu mengejar  pandangan hidup 

yang bersifat universalisme sebagai ciri 

modernisme yang menekankan sebuah 

identitas dengan kesadaran makna tunggal. 

Modernisme  dibangun dengan jiwa 

progresivitas, percaya pada gerak waktu linear, 

sekuensial, dan sitemik. (Awwuy, 2003: 95).  

Dalam berkarya seni lukis modern mahasiswa 

dituntut melakukan eksplorasi tema, bentuk, 

teknik benar-benar sebagai sebuah keharusan  

sehingga dihasilkan sebuah pembaharuan. 

Namun di sisi lain, medan wacana  mengenai 

pluralisme juga  telah menjadi realitas  

mahasiswa seni rupa. Identitas pluralisme 

adalah sebuah wacana yang  memunculkan 

kegairahan  terhadap perbedaan yang 

dilatarbelakangi oleh paham  dekonstruksi.  

Dekonstruksi adalah pemikiran dalam 

posmodern yang menekankan  adanya 

pluralitas makna (Piliang, 2003). Mahasiswa  

seni rupa dalam kesehariannya selalu tidak 

terhindarkan dengan bentuk-bentuk  avant 

garde, neo avan garde, seni populer, dan 

sebagainya. Bentuk-bentuk tersebut merupakan 

sebuah kerja dekonstruksi.  

Identitas pluralisme inilah yang pada 

akhirnya  menyebabkan beberapa mahasiswa 

terindikasi merambah ke persoalan lingkungan 

terdekat. Melalui sudut pandang personalnya 

maka dimunculkan bentuk ungkapan yang 

variatif dengan  idiom-idiom yang bersifat 

lokalitas dan material yang beragam dan 

bercampur.  Proses idealnya adalah bagi  

mahasiswa  kreatif  mereka akan melakukan 

penafsiran-penafsiran sebuah objek sehingga  

tafsiranya akan selalu mencair dan tidak 

tunggal. Pemaknaan yang tidak tunggal 

tersebutlah  yang dapat berimplikasi lahirnya 

ide dan ungkapan karya yang unik.   

Dalam kepungan dua identitas 

tersebutlah berdasarkan asumsi peneulis, 

tampaknya mahasiswa ketika sedang berkarya 

mengalami identitas yang paradoks. Pada 

konteks lingkungan berkarya, mahasiswa 

mengalami  perbenturan paham modernisme 

dan posmodernisme. Mahasiswa dalam 

berkarya tampaknya sedang menghadapi 

kondisi identitas yang berlawanan  dalam diri 

subjek dirinya untuk menetapkan pilihan 

kecenderungan apakah modern ataukah 

posmodern. Mahasiswa mengalami ambiguitas 

atau kebingungan antara memilih idenititas 

yang bersifat universalisme dengan ciri 

kebaruan atau identitas yang justru merayakan 

bentuk idiom yang bersifat mengulang-

mengulang idiom lokal atau yang sudah ada. 

 Kesadaran pluralisme  dipahami oleh 

mahasiswa untuk lebih  berani mencerminkan 

nilai-nilai luhur budaya masyarakatnya.  Namun 

demikian, tampaknya mereka juga mengalami 

kesusahan untuk memvisualisasikannya ke 

dalam gaya kontemporer. Kondisi tersebut, 

diperparah kondisi mahasiswa yang sebagian 

besar  ketika diminta berkarya memiliki 

keterbatasan dalam penguasaan teori ideologis 

atau aliran seni dan keterbatasan teknik.  Hal 

ini, sekurang-kurangnya, mengindisikan bahwa 

problematik dalam proses berkarya seni lukis 

mahasiswa semakin rumit.  

Dalam konteks tersebut, hasil–hasil karya 

seni lukis mahasiswa  baik  hasil proyek studi 

maupun tugas perkuliahan  seni lukis sangat 

menarik untuk dicermati dalam konteks 

munculnya ideologi estetik yang hidup 

berdampingan antara pilihan yang bersifat 

universal maupun yang pluralisme. Beberapa 

pertimbangannya adalah sebagai berikut.  

Pertama, karya mahasiswa merupakan karya 

studi sehingga dalam proses berkaryanya masih 

merupakan upaya pencarian identitas.  Kedua, 

karya mahasiswa seni rupa juga memiliki 

keunikan karena bagaimanapun mahasisiswa 

dalam setiap perkuliahannya selalu diberikan 

berbagai wacana baik yang bersifat tradisi, 
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modern, atau kontemporer.. Tampaknya, 

identitas estetik selalu berubah-ubah bukan 

karena belum adanya pemahaman filosofis yang 

kuat saja namun juga dipengaruhi oleh faktor 

sudah ditemukannya  sebuah acuan visual atau 

tidak saat hendak berkarya.  Ketiga, 

bagaimanapun juga  mahasiswa  di satu sisi  

masih  menjunjung tinggi nilai-nilai lokalitas 

dari daerahnya dan masih membawa semangat 

lokalitas yang bersifat ekpresi kultural namun 

di sisi lain mereka seringkali berjumpa atau 

tidak bisa terlepaskan dari pengaruh sikap  

modernitas yang lebih mengandalkan 

kapitalisme dengan menghilangkan nilai-nilai 

kolektivitas dan tuntutan kebaruan.   

Berdasarkan latar belakang di atas, 

rumusan masalah yang akan peneliti angkat 

adalah Objek atau sasaran dalam penelitian ini  

adalah perwujudan bentuk gaya dan makna 

simbolik karya mahasiswa, faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses penciptaan karya 

mahasiswa, dan pola hubungan lingkungan 

akademik,  sosial,  dan kultural   dalam kaitan 

proses penciptaan yang dilakukan oleh 

mahasiswa seni rupa  FBS Unnes dalam rangka 

pencarian jati diri estetik dengan kondisi  

adanya wacana identitas yang paradoks antara 

universalisme dan pluralisme. ontribusi yang 

dapat diperoleh  dalam penelitian ini adalah 

secara teoritik, diperolehnya pengetahuan 

mengenai bentuk,  gaya,  proses penciptaan 

karya lukis yang dilakukan oleh mahasiswa 

dalam perbenturan nilai modernitas dan nilai 

pomodernnitas.   Secara praktis,diharapakan 

pada mata kuliah seni lukis terjadinya 

peningkatan kualitas pembelajaran  karena 

mahasiswa dapat memahami pengungkapan 

karya modern maupun kontemporer secara 

proporsioanal  terhadap wacana universalisme 

dan pluralisme.   

 

METODE  PENELITIAN  

 

Pendekatan  dalam penelitian adalah  

deskriptif   kualitatif  sekaligus eksplanatoris. 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa seni 

rupa, karya  seni lukis, dan apresiaotor. Objek 

atau sasaran dalam penelitian ini  adalah 

perwujudan bentuk gaya dan makna simbolik 

karya mahasiswa, faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses penciptaan karya 

mahasiswa, dan pola hubungan lingkungan 

akademik,  sosial,  dan kultural   dalam kaitan 

proses penciptaan yang dilakukan oleh 

mahasiswa seni rupa  FBS Unnes dalam rangka 

pencarian jati diri estetik dengan kondisi  

adanya wacana identitas yang paradoks antara 

universalisme dan pluralisme.  

Teknik  pengumpulan  data   yang  

digunakan   dalam  penelitian  ini  adalah 

pengamatan, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi. Teknik  Analisis  Data  masih  

berpedoman pada  proposisi teoritik dan 

pengembangan deskripsi. Secara khusus 

analisisnya menggunakan kombinasi analisis 

domain dan analisis eksplanasi. Kedua analisis 

di atas,  saat prosesnya juga mengikuti tahapan 

analisis kualitatif secara umum yaitu diawali  

reduksi data, sajian data dan  diakhiri dengan 

penarikan kesimpulan. Ketiga komponen 

analisis tersebut aktivitasnya dilakukan dalam 

bentuk interaktif dan  siklus (Miles & 

Huberman, 1992).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Gambaran Umum Karya Mahasiswa Seni 

Rupa FBS Unnes 

Mahasiswa  Prodi  Pendidikan  Seni Rupa 

1 dan  Seni Rupa Murni  S1  Jurusan Seni Rupa 

FBS Unnes  untuk memperoleh gelar sarjana  

dipersyaratkan menempuh sejumlah  mata 

kuliah kesenilukisan yang sangat variatif dan 

bertingkat.  Pemeringkatan mata kuliah 

berdasarkan tingkat semester dimulai dari 

persoalan latihan teknis sampai mengarah ke 

hal yang substansial sesuai kecenderungan gaya 

personal mahasiswa. Periode median 

merupakan penghubung antara  MK Dasar-

Dasar Seni Lukis dengan   MK  Lukis  

Pengembangan  Personal. Periode 

penguhubung ini berisi MK  yang bermuatan 

kegiatan eksplorasi dan eksperimen setelah 

mendapatkan MK  Dasar-Dasar Seni Lukis yang 
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lebih menekankan pada pengetahuan bahan, 

alat, dan pelatihan berbagai macam teknik 

melukis (Kurikulum Seni Rupa 2012).  

Harapannya adalah hasil akademik akumulatif 

beberapa mata kuliah tersebut dapat 

teraktualisasikan pada karya  puncak estetik 

proyek studi maupun  lukis pengembangan 

personal.  

2. Deskripsi, Analisis Formal, Makna, dan 

Kualitas Estetik Karya Lukis Mahasiswa 

Seni Rupa FBS Unnes 

Secara umum seni lukis beride dan 

bergagasan dari refleksi atas kondisi 

lingkungan, sosial, budaya, baik di sekitar 

lingkungan diri sendiri maupun di luar dirinya. 

Lingkungan sendiri bertema refleksi diri setelah 

melalui proses kehidupan  yang secara spesifik 

dikhususkan dimulai awal kuliah sampai 

menjelang lulus. Lingkungan di luar diri 

mahasiswa salah satunya adalah tema budaya 

meliputi  ceritera kehidupan atau ketokohan 

dalam sebuah wayang yang sering  

diaktualisasikan dalam seni lukis karena 

keberadaannya dianggap sangat relevan dengan 

kehidupan sekarang karena menghadirkan 

nilai-nilai kebijakan.  

Tema sosial  yang sering diangkat 

meliputi  kemiskinan, pelacuran, kurangnya 

pendidikan yang seharusnya didapatkannya, 

kesehatan dan lain sebagainya.  Di samping itu, 

tema yang cukup diminati oleh  mahasiswa 

ketika berkarya adalah lingkungan alam. Tema  

yang paling sedikit untuk dieksplorasi adalah 

tema religi atau ketuhanan.  

Lukisan mahasiswa dapat dikategorikan 

sebagai lukisan dengan mode representatif. 

Namun jika lukisan mahasiswa diklasifikasikan 

berdasarkan periode gaya   tradisional, modern, 

dan posmodern maka sebagian besar 

mahasiswa akan bergaya modern. Lukisan yang 

dibuat sebagaian besar dalam penciptaannya 

akan memfokuskan pada pilihan gaya yang 

disukainya. Gaya realistik merupakan gaya 

pengungkapan subjek matter tertentu yang 

subjeknya  memiliki keserupaan dengan apa 

yang menjadi acuannnya.  Gaya ekspresionitik 

merupakan ungkapan gaya lebih menonjolkan 

sisi subjektivitas daripada objektivitas. 

Subjektifitas maksudnya adalah sesuatu yang 

diekspresikan adalah emosi hati seniman 

tersenbut daripada kadar kemiripan dengan 

subjek aslinya. Sebagian besar gaya fantasi yang 

dibuat oleh mahasiswa adalah lebih bertipe 

surealistik dengan teknik realistik. Gaya fantasi 

ini tampaknya masih sangat digemari oleh 

mahasiswa seni rupa sekarang ini. Gaya 

formalistik merupakan gaya yang menekankan 

pada penyusunan unsur-unsur rupa sehingga 

menghasilkan sebuah komposisi yang indah 

dengan menggunakan asas keseimbangan, 

irama, pusat perhatian, keserasian, dan 

kesatuan. Terakhir adalah gaya abstrak. 
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Gbr 1. Lukisan Mahasiswa Angga Aditya, Teguh Mulyanto, Ratna Purwi Andaningrum, dan Riza 

Istanto yang bergaya modern khususnya realistik, ekspresionistik, fantasi, dan abstrak. 

 

3. Pemaknaan Modern dan Posmodern bagi 

Mahasiswa Seni Rupa dalam Proses 

Penciptaan Karya 

Aktivitas berkarya  yang dilakukan oleh 

mahasiswa seni rupa secara umum telah 

menghasilkan keragaman bentuk, arah, gaya, 

teknik, subject matter dan lain sebagainya. 

Kebaruan bentuk mereka dapat dikatakan 

hanya selalu pengulangan–pengulangan  dari 

gaya-gaya modern. Mahasiswa   masih berkarya 

dalam tataran representatif atau simbolik. 

Mahasiswa lebih menggunakan subject sebagai 

simbolisasi subject matter atas ide atau gagasan 

yang menyuarakan tentang kondisi sosial, 

budaya, pendidikan di Indonesia. Simbol yang 

digunakan biasanya akan merujuk secara 

struktural. Hubungan penanda dan petanda 

sangat terkonstruk dalam ikatan logosentrisme.  

Berbagai simbol yang digunakan lebih banyak 

menggunakan simbol yang yang sudah umum 

atau konvensional.  Tidak upaya melakukan 

dekonstruksi atas sebuah simbol yang telah 

menjadi pakem. Selalu  terpola akan ada antara 

penanda dan petanda yang selalu  tetap.  

Padahal sebuah simbol akan menarik 

diungkapkan kembali dalam konteks yang 

berbeda. Efek segar ketika ketidakpakeman itu 

dimunculkan akan menimbulkan gairah 

estetika yang menarik. 

Konsep atau ide gagasan karya yang 

dieksplorasi belum menyentuh untuk 

mempertanyakan eksistensi konsep keindahan 

seni itu sendiri atau mempertontonkan bentuk 

simulasi. Oleh karena itu, mahasiswa seni rupa 

ketika berkarya  belum mampu 

mempertimbangkan estetika  seni yang baru 

seperti street  art, poster art, public art, site 

specific project, web art, dan kategori lain terkait 

ranah budaya yang ada. Pada akhirnya, 

mahasiswa secara umum tidak mampu 

berkarya dengan prinsip gaya posmodern yang 

mempertanyakan nilai-nilai simbolis yang telah 

ada. Mahasiswa tidak mampu berkarya visual 

yang hanya memunculkan nilai mozaik dan 

kolase dalam bentuk permainan.  Keberanian  

mempertemukan karya ikon-ikon baik masa 

lalu dan masa sekarang sangat jarang dilakukan 

oleh mahasiswa agar dihasilkan karya yang 

lebih parodi dan lucu.  

 Meskipun demikian, terdapat pula 

mahasiswa yang mulai  memberanikan untuk 

berkarya dengan konsep posmodern. Namun 

karya yang dibuat tersebut tidak sepenuhnya 

bergaya posmodern tetapi terdapat nuansa 

modern.  Karya tersebut dalam konteks 

penulisan laporan  penelitian inilah yang dapat 

dikategorikan sebagai karya yang beridentitas 

paradoks. Jumlah karya mahasiswa hasil proyek 

studi maupun mata kuliah yang bergaya 

identitas paradoks antara posmodern atau 

kontemporer secara sederhana berkisar antara 

10-15 %. 

Identitas paradoks antara modern dan 

posmodern dalam setiap karya yang telah 

berhasil diciptakan merupakan pilihan yang 

tidak disadari oleh beberapa mahasiswa.  

Mereka  menggunakan pendekatan yang hanya 

meraba-raba. Mereka tidak mendalami konsep 

karya yang diacunya, jika ada bentuk yang 

dianggap menarik kemudian hanya dicomot 

saja dari katalog, internet, foto pameran dan 

lain sebagainya  tanpa mengerti konteks 

asalnya dan begitu pula ketika 

mengaplikasikannya untuk tujuan konteks apa 

karya tersebut diciptakan. Pilihan  strategik 

yang sering dilakukan mahasiswa adalah 

mencermati bentuk lukisan yang laku di pasar 

dan  lalu langsung melakukan “penembakan 

atau penjiplakan” secara cepat.   

Namun ada pula mahasiswa yang dalam 

setiap proses berkarya sudah melakukan 

langkah-langkah sistematis agar subjek  yang 

diciptakan memunculkan kesan posmodern. Hal 

itu, biasanya terjadi pada mahasiswa yang 

sedang mengerjakan proyek studi. Pengalaman 

berkarya, wawasan, naluri estetiknya, dan 

karakter kepribadian setiap mahasiswa 

akhirnya menentukan pandangan yang 
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berbeda-beda. Namun, karena penguasaan 

konsep posmodern yang tidak pernah 

terkuasainya secara mendalam mengakibatkan 

karyanya untuk berhasil secara murni dan utuh 

menjadi karya posmodern akan membias. 

 

 

Gbr 2. Ade Winata, 2014, “Tidak Puas Berkarya” Mixed media on Canvas dan Muhammad Takhril, 

2015, “Kasih sayang Ibu, mixed media on canvas 

 

Keindahan karya Ade Winata terletak 

pada keberanian untuk menggabungkan cat 

untuk membuat ilusi nampan, piring dengan 

benda real yaitu  sendok dan garpu. Dua hal 

tersebut bukan merupakan satu sistem karena 

yang satu benda real dan yang satu tidak real. 

Tetapi ketika dua hal tersebut dipertemukan 

dalam satu karya maka keunikannya akan 

muncul. Namun demikian keunggulan karya ini 

yang lain adalah keberhasilan  menyampaikan 

simbolisasi bahwa piring diibaratkan seperti 

palet merupakan “menu utama makan” seniman 

sehari-hari.  

Namun berdasarkan pengakuan Ade 

Winata, dia tidak menyadari jika karya yang 

berhasil diciptakan adalah bergaya posmodern. 

Baginya berkarya hanya satu prinsip yang 

dipegang teguh. Yaitu sebuah karya haruslah 

unik dan berbeda. Untuk unik, maka eksplorasi 

yang dilakukan dengan menggabungkan  benda 

nyata dan benda yang tidak nyata.  Dengan 

demikian, terjadilah sebuah identitas yang 

paradoks di satu sisi menekankan adanya upaya 

penggunaan mix media akan tetapi mix media 

tersebut hanya sebagai perantara. 

Karya Muhamammad Takhril  bukan 

untuk menyampaikan sesuatu kehangatan 

seorang ibu terhadap anaknya. Jika dianalisis 

demikian, maka karya tersebut adalah bergaya 

modern. Keunikan karya tersebut adalah ikon 

masa lalu yang berupa ibu  yang sedang 

mencium anaknya hanya digunakan sebagai 

subjek saja. Tetapi nilai keindahannya adalah 

mempertemukan teknik pewarnaan dalam 

Adobe Photoshop yaitu berupa raster untuk 

diaplikasikan pada sebuah lukisan. Dengan 

demikian, karya tersebut terlihat daya uniknya 

karena ikon yang sudah populer ditambah 

penggunaan teknik komputer yang 

diaplikasikan pada sebuah lukisan.  

Tetapi yang terjadi justru Muhammad  

Takhril menyatakan bahwa keindahan 

lukisannya adalah terletak kemampuan pilihan 

subjek untuk mewakili adanya kehangatan ibu 

terhadap anaknya. Jika bermaksud demikian, 

karya yang diciptakan adalah bertipe 

representatif. Hal tersebut lebih melekat ke 

gaya modern. Padahal keindahan karya 

posmodernnya adalah  di satu sisi menekankan 

adanya kombinasi penggunaan teknik hand 

made namun disisi lain ternyata hand made itu  

dilakukan dengan cara meniru teknik 

komputer. Justru di  posmodern hal tersebut 

sangat dihargai. Akan tetapi bagi Takhril nilai 

tersebut sangat dianggapnya sebagai kebaruan 

estetik yang baru seperti dalam gaya modern.  

Padahal jika hal itu dimengerti dan disadari  

oleh Takhril maka peningkatan kualitas karya 
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akan dapat semakin menjajikan dalam 

perkembangannya.  Dengan demikian, ini 

merupakan sebuah identitas yang paradoks. 

 

Tabel 1. Karakteristik Gaya Lukisan Mahasiswa 

Gaya Modern 

1 Berkarya lebih mengikuti  mainstream  lukisan dengan gaya realistik, surealistik, 

abstrak, ekspresionistik, dan lain sebagainya. 

2 Lukisan yang dibuat biasanya menyimbolkan akan sesuatu. Subjek lukisan 

digunakan sebagai sarana mengungkapakn ide atau gagasannya 

Gaya Identitas Paradoks Antara Modern dan Posmodern 

1 Mix media namun subjek karya lebih berfungsi sebagai simbol gagasan 

2 Subjek kelokalan sudah dianggap sebagai pluralitas estetik padahal yang dikejar 

adalah aura estetik bentuk 

3 Keindahan lebih ke estetika modern namun materialnya lebih ke konsep 

posmodern 

 

Dari berbagai data tersebut, penulis 

dapat menyimpulkan hampir sebagian besar 

mahasiswa sudah memiliki pemahaman 

posmodern secara permukaan namun  belum  

mengetahui pemahaman posmodern secara 

lebih mendalam khususnya dalam tataran 

filosofis. Posmodern  lebih dimaknai dalam 

tataran pragmatis.  Mereka belum mengetahui 

apa yang sebetulnya menjadi tujuan gaya 

posmosdern atau keunikan yang menjadi daya 

tarik keunggulannya. Target kegiatan yang 

dilakukan hanyalah lebih mengutamakan 

kualitas teknik. Tanpa mempedulikan konsep 

estetika di balik karya tersebut. Akibatnya, 

dalam melaksanakan proses  berkarya lebih 

sering mengadopsi bentuk–bentuk motif yang 

lagi ngetrend di pasaran namun hanya sekedar 

dikompilasi tetapi tidak paham arah estetika 

yang menjadi karakteritsik kekuatannya. Dalam 

istilah mereka, mereka seringkali  “ copy paste”  

bentuk subject matter yang lagi keren.  Oleh 

karena itu dalam paradigma mereka, tujuan 

komposisi  sangat mengendalikan dalam proses 

penciptaan berkarya. 

 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Mahasiswa Seni Rupa FBS  Unnes dalam 

Menemukan Identitas Jati Diri Estetik 

dalam Situasi Berkembangnya Modernisme 

dan Posmodernisme   

1. Faktor Internal Mahasiswa 

a. Keterbatasan Pengetahuan  Pengetahuan 

yang dimiliki oleh mahasiswa hanya 

tergantung pada dosen yang 

mengampunya. Mahasiswa jarang sekali 

melakukan pembacaan secara mandiri.  

b. Keterbatasan Teknik yang Dimiliki. 

Keinginan yang ingin disampaikan tidak 

dapat terwujud karena keterbatasan teknik 

yang dimiliki. Rata-rata mahasiswa yang 

memiliki kemampuan realistik hanya 

beberapa orang saja. Secara persentase 

hampir dapat dikatakan bahwa mahasiswa 

Pendidikan seni rupa dan konsentrasi lukis 

yang memiliki penguasaan teknik hanya 10 

%.  . Akibatnya, pilihan untuk menentukan 

gaya posmodern maupun modern menjadi 

terbelenggu sehingga karya yang 

dihasilkannya selalu berkutat terhadap 

“copy paste”. 

c. Berkaya Menyesuiakan Sumber Acuan  atau  

Katalog. Kurang berkembangnya estetika 

posmodern atau modern  yang baru di 

mahasiswa karena  mahasiswa seringkali 

ketika berkarya hanya berdasarkan pada 

katalog. Mereka berkarya tidak lagi 

berdasarkan atas pemikiran ide dari 

persoalan secara induktif akan tetapi 

langsung meng-copy paste dari katalaog. 

d. Tingkat  Kepekaan Estetik. Pengalaman-

pengalaman estetik yang tinggi maka 

semakin mendorong penciptaan karya seni 
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lukis yang lebih lebih bervaiatif baik unsur 

warna, bentuk, dan jenisnya. Namun 

mahasiswa yang mengalami tingkat 

kepekaan estetika yang lebih rendah 

cenderung akan menghasilkan karya yang 

cenderung stagnan sehingga hasil 

lukisannya cenderung monoton dan 

bergaya modern. 

e. Mengejar Efisiensi waktu. Alasan  efisensi 

waktu asal memenuhi tugas adalah 

paradigma yang  biasanya terekam dalam   

pikiran  mahasiswa. Dengan prinsip 

tersebut maka mahasiswa cenderung  akan 

berkarya tidak maksima  untuk ke arah 

gaya posmodern mengalami kemandegan.    

f. Mengejar Identitas Estetik. Mahasiswa 

dalam berkarya lebih cenderung  tidak tau 

arah gaya  modern atau posmodern. 

Identitas gaya  tersebut  lebih dilihat 

sebagai proses menjadi, sebuah rantai 

perubahan terus-menerus sesuai seiring 

dengan kepekaaan estetik yang tinggi. 

2. Faktor Lingkungan Eksternal 

a. Minimnya  Pameran di Galeri secara 

Kontinu . Dengan minimnya pameran-

pameran yang diselenggarakan di galeri 

maka mahasiswa terkadang tidak 

mendapatkan wawasan, pengetahuan, 

kebaruan estetik yang sedang berkembang. 

Dengan kondisi tersebut menjadikan 

mahasiswa  yang pasif lebih sulit 

mengembangkan kemampuan berkarya  

baik dalam gaya modern maupun gaya 

posmodern.  

b. Lesunya Pasar Seni Lukis. Lesunya pasar 

ekonomi membuat permintaan terhadap 

karya seni lukis yang bermutu mengalami 

penurunan. Hal tersebut menjadikan 

mahasiswa tidak memiliki motivasi untuk 

berkarya secara lebih sungguh-sungguh.  

c. Teknologi yang Telah Berkembang. 

Perubahan lukisan mahasiswa baik yang 

bergaya modern maupun posmodern tidak 

dapat dilepaskan dari perkembangan 

teknologi. Teknologi  mampu menopang 

dan memenuhi penyediaan segala 

informasi dan sumber inspirasi. Teknologi 

juga mampu menghasilkan bahan peralatan 

berkarya yang lebih variatif. Hal tersebut 

menjadikan mahasiswa semakin lebih 

mudah berkarya untuk maenghasilkan 

karya yang lebih berkualitas. 

5. Pola Hubungan Lingkungan Akademik,  

Sosial,  dan Kultural   dalam Kaitan Proses 

Penciptaan Yang Dilakukan Oleh 

Mahasiswa Seni Rupa  FBS Unnes.  

Mahasiswa sebagai seniman, karya seni, 

dan apresiator merupakan komponen  yang 

sangat bertalian erat satu dengan lainnya dalam 

sistem penciptaan seni lukis.  Karya seni yang 

diciptakan oleh mahasiswa  akan  berhubungan 

dengan hasrat pribadi dan norma masyarakat. 

Pada lingkungan akademik, kebekuan 

mahasiswa untuk berkarya seni posmodern  

disebabkan adanya keterikatan dengan mata 

kuliah praktik dan teori-teori seni yang masih 

banyak memberikan muatan  gaya modern. 

Minimnya metode diskusi atau tanya jawab ikut 

berperan minimnya pengetahuan mahasiswa 

akan esensi karya modern dan posmodern. 

Mahasiwa dalam berkarya juga sangat 

dipengaruhi oleh identitas  lingkungan 

akademik, sosial, budaya dan indvidu tersebut.  

Nilai-nilai identitas yang menjadi pilar-pilar 

berkarya mereka. Pengalaman tersebut  telah 

memberikan kerangka acuan dan identitas 

dalam berkarya.  Akhirnya, karya seni rupa 

sendiri sebagai faktor intra estetik adalah hasil 

dari ekspresi mahasiswa yang dituangkan ke 

dalam sebuah media rupa, seperti kertas, 

kanvas dan bentuk benda tiga dimensi.   
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Gbr 4.9. Bagan Pola Hubungan Mahasiswa Seni Rupa, Lingkungan, dan Seni Lukis dalam Konteks 

Identitas Paradoks antara Modernisme dan Posmodernisme 

 

SIMPULAN 

 

Penelitian ini secara keseluruhan dapat 

disimpulkan adalah sebagai berikut. Pertama,  

karya yang dibuat oleh mahasiswa bersubject 

matter persoalan keseharian, subjek 

representatif, simbolik dengan pertimbangan  

formalistik,  Pluralisme atau posmodern  hanya 

dimaknai dengan lokalitas bukan 

mempertanyakan lokalitas itu sendiri sehingga 

akhirnya  terjebak kepada  pengungkapan atau 

merayakan gaya modern.. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa seni rupa FBS Unnes 

dalam menemukan identitas jati diri estetik 

seiring universalisme dan pluralisme meliputi 

faktor internal dan eksternal. Internal 

mahasiswa  meliputi keterbatasan 

pengetahuan, keterbatasan teknik yang dimiliki, 

berkaya beracuan hanya pada katalog, tingkat  

kepekaan estetik, mengejar efisiensi waktu, dan 

mengejar identitas estetik. Eksternal  

mahasiswa meliputi akses minimnya galeri di 

Semarang yang secara kontinu melakukan 

pameran, lesunya pasar seni lukis, dan 

teknologi yang telah berkembang. Pola 

hubungan lingkungan akademik,  sosial,  dan 

kultural   dalam kaitan proses penciptaan yang 

dilakukan oleh mahasiswa seni rupa  FBS Unnes 

dalam rangka pencarian jati diri estetik  adalah 

saling mempengaruhi.  Mahasiswa seni rupa 

terpengaruh dengan pengetahuan dan wawasan 

dari lingkungan akademik. Lingkungan sosial 

dan kultural memberikan pengaruh terhadap 

pilihan subject matter, gaya ungkapan,  dan  

hasrat ide atau gagasan yang ingin disampaikan. 

Ketiga lingkungan tersebut berperan secara  

holistik bukan secara terpisah-pisah sehingga 

beberapa diantaranya menghasilkan estetik 

yang paradoks  antara universalisme dan 

pluralisme.  

Saran  yang dapat diberikan adalah   

pertama, perlu dipupuk dan digairahkan bagi 

para mahasiswa untuk dapat menampilkan 

citra unigue lokalitas  dengan citra masa kini 

Mahasiswa 
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Lingkungan  

Sosial 
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- Mix Media 
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kanvas 
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sehingga menambah perbendaharaan  ragam 

gaya posmodern.  Kedua, perlu adanya 

kesadaran sikap  tanggung jawab bersama 

mulai dari pemangku kebijakan lembaga 

Jurusan Seni Rupa, fakultas, universitas, dosen,  

pemilik galeri, mahasiswa  dan apresiator   agar 

dapat menumbuhkembangkan dinamika 

estetika yang selalu baru.   
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Abstrak
 

__________________________________________________________________________________________ 
Penelitian bertujuan mengembangkan model pendampingan lembaga kemahasiswaan dengan menerapkan metode penelitian dan 

pengembanga penelitian telah menghasilkan buku profil mahasiswa berprestasi, dan model pendampingan lembaga 

kemahasiswaan yang telah divalidasi. Hasil uji coba skala terbatas telah mendapatkan data tentang kinerja pengurus lembaga 

kemahasiswaan sebagai dampak penerapan model. Kinerja mahasiswa dinyatakan baik dengan skor rata-rata 3,5 dari skor 

maksimal 4. Sesuai hasil penelitian sementara yang telah dihasilkan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu; model pendampingan 

lembaga kemahasiswaan yang dikembangkan dalam penelitian ini mendapakan penilaian layak dari pakar model dan pakar 

kebahasaan. 

  

Abstract 
__________________________________________________________________________________________ 
The research aims to develop a model mentoring student organizations to implement research methods and research has produced a 

book pengembanga profile outstanding students, student organizations and mentoring models that have been validated. Limited scale 

trial results have obtained data about performance management student body as a result of application of the model. Otherwise good 

student performance with an average score of 3.5 out of a maximum score of 4. According to the research results while has been 

generated, it can be concluded that; student organizations mentoring models developed in this study mendapakan worthy of an expert 

assessment model and a linguist. 

 

© 2015 Universitas Negeri Semarang 
 Alamat korespondensi:  

    E-mail:  edysoudjoko@mail.unnes.ac.id     

 

ISSN 0216-0847 

 



 

Lembaran Ilmu Kependidikan. Volume 44. Nomor 1. April 2015 

45 

PENDAHULUAN 

 

Keberhasilan mahasiwa dalam 

menempuh studi tidak terlepas dari peran aktif 

mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan. 

Kegiatan kemahasiswaan pada dasarnya 

merupakan sarana untuk pengembangan diri 

melalui penyaluran minat dan bakat. Lembaga 

kemahasiswaan berfungsi sebagai sarana bagi 

setiap mahasiswa untuk menempa diri melalui 

latihan menerapkan ilmu yang dipelajari di 

perkuliahan. Berbagai fakta telah menunjukkan 

bukti nyata, mahasiswa yang teribat dalam 

kegiatan lembaga kemahasiswaan, memiliki 

keterampilan yang lebih ketika kembali di 

masyarakat. Keterampilan yang dimiliki, 

tertempa melalui keterlibatan dalam berbagai 

organisasi. Pengembangan diri yang dilakukan 

berdampak positif dan menunjang karier. 

Dampak positif yang diperoleh, terjadi 

keseimbangan antara kecerdasan intelektual, 

spiritual, emosional dan vokasional. 

Keseimbangan berbagai bentuk kecerdasan, 

dapat diperoleh melalui latihan yang berulang 

dalam berbagai kegiatan lembaga 

kemahasiswaan. Pendampingan yang 

berjenjang dan terprogram, akan membantu 

setiap mahasiswa menyalurkan bakat yang 

dimiliki sehingga menjadi mahasiswa yang 

berprestasi dan unggul. 

 Mahasiswa yang unggul memiliki 

prestasi di bidang akademik dan non akademik. 

Capaian akademik diantaranya ditentukan 

indeks prestasi sedangkan non akademik 

ditentukan dari keberhasilan mahasiswa dalam 

kegiatan di lembaga kemahasiswaan. 

Keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai 

organisasi kemahasiswaan menjadi sarana 

pengembangan diri yang potensial. Keterlibatan 

dalam organisasi yang diminati, dapat 

melahirkan profil mahasiswa yang memiliki 

keunggulan dalam bidang tertentu, menjadi 

bekal setelah menyelesaikan studi. Namun 

demikian, tidak sedikit mahasiswa yang 

mengalami keraguan untuk terlibat aktif dalam 

lembaga kemahasiswaan, bahkan tidak sedikit 

mahasiswa yang beranggapan kegiatan non 

akademik akan menganggu keberhasilan studi. 

 Mahasiswa di FMIPA Universitas 

Negeri Semarang dikenal produktif karena 

unggul dalam pencapaian prestasi di berbagai 

ajang kemahasiswaan, seperti karya ilmiah 

mahasiswa, olimpiade, dan berbagai kegiatan 

kemahasiswaan di tingkat Unnes, provinsi dan 

nasional. Prestasi yang dicapai dalam berbagai 

kegiatan, telah melahirkan profil-profil 

mahasiswa yang unggul dalam berbagai bidang. 

Profil mahasiswa berprestasi selama ini belum 

dimanfaatkan sebagai acuan Pendampingan 

lembaga kemahasiswaan. Keberhasilan yang 

dicapai mahasiswa, terdapat kecenderungan 

tidak berlanjut dari angkatan atas ke angkatan 

di bawah. Terdapat kesenjangan antara 

mahasiswa yang telah berprestasi dalam suatu 

bidang tertentu, dengan mahasiswa baru yang 

juga memiliki bakat dalam bidang yang sama. 

Prestasi yang diraih, belum memiliki 

kesinambungan karena pola kaderisasiyang 

belum berkesinambungan. Dibutuhkan 

pendampingan kemahasiswaan yang 

berorientasi pada prestasi dan pembentukan 

karakter konservasi. 

 Keragaman dan  berbagai prestasi yang 

diperoleh oleh mahasiswa di FMIPA Unnes, 

akan dielaborasi dalam mengembangkan model 

Pendampingan lembaga kemahasiswaan 

sehingga dapat menguatkan kelembagaan 

dalam mencetak mahasiswa yang unggul. 

Keberhasilan yang diperoleh dalam berbagai 

kegiatan kemahasiswaan perlu disinergikan 

dengan program Pendampingan mahasiswa. 

Pendampingan mahasiswa di Universitas 

Negeri Semarang menopang visi sebagai 

universitas konservasi. Masruki (2012) 

penerapan nilai-nilai konservasi dapat melalui 

pengkajian dan pembiasaan kegiatan 

kemahasiswaan. Nilai-nilai konservasi yang 

dikembangkan di Unnes meliputi; religius, 

nasionalis, jujur, peduli, toleran, demokratis, 

santun, cerdas, tangguh dan bertanggung jawab. 

Berbagai potensi yang dimiliki di FMIPA 

Unnes untuk mengembangkan model 

pendampingan kemahasiswaan, yaitu; tradisi 

mahasiswa mendapatkan prestasi dalam 

berbagai ajang kemahasiswaan, minat 
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mengikuti kegiatan kemahasiswaan tinggi, visi 

konservasi dalam pendampingan 

kemahasiswaan dan iklim akademik yang 

menunjang berbagai pengembangan diri 

mahasiswa. Potensi-potensi yang dimiliki akan 

dijadikan sebagai bahan pengembangan model 

Pendampingan lembaga kemahasiswaan. 

Pendampingan yang dilakukan akan 

memanfaatkan profil-profil mahasiswa yang 

telah memiliki prestasi sebelumnya. Hasil dari 

pengembangan model akan menjadi roadmap 

kaderisasi mahasiswa unggul yang mampu 

menerapkan nilai-nilai konservasi. 

Setelah dilakukan identifikasi terhadap 

permasalahan pendampingan kemahasiswaan 

dapat dirumuskan permasalahan penelitian 

yaitu; a) Apakah model Pendampingan lembaga 

kemahasiswaan berbasis profil mahasiswa 

berprestasi dapat dinyatakan layak oleh pakar 

pengembangan model?. dan b) Bagaimanakah 

keefektifan penerapanmodel Pendampingan 

lembaga kemahasiswaan yang berbasis profil 

mahasiswa berprestasi,terhadap kaderisasi 

mahasiswa unggul yang mampu menerapkan 

nilai-nilai konservasi?. Urgensi penelitian 

terhadap pendampingan kemahasiswaan yang 

dilakukan berbasis profil-profil mahasiswa 

yang telah memiliki prestasi sebelumnya. Hasil 

dari pengembangan model akan menjadi 

roadmap kaderisasi mahasiswa unggul yang 

mampu menerapkan nilai-nilai konservasi. 

Mahasiswa mengambil peran sentral 

dalam kehidupan disuatu perguruan tinggi. 

Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap 

perguruan tinggi untuk dapat mencetak lulusan 

yang berkualitas dan dapat berkiprah baik di 

tingkat nasional maupun internasional. Road 

map membentuk mahasiswa berkualitas, 

merupakan salah satu ukuran keberhasilan 

perguruan tinggi. Road map merupakan sebuah 

arahan (direction) bagi usaha pengembangan 

yang bersifat strategis, berskala besar, dan 

berdurasi panjang. Suatu road map meliputi; 

kerangka penyusunan, rencana dan strategi 

pengembangan, sasaran jangka panjang, dan 

evaluasi capaian. 

Berbagai usaha yang dapat dilakukan 

untuk Pendampingan kemahasiswaan meliputi: 

1) menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang 

bersifat ko-kurikuler dalam bentuk pertemuan 

ilmiah, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat, 2) menyelenggarakan kegiatan 

yang berkenaan dengan bakat dan kegemaran 

baik berupa kesenian, olah raga, unit kegiatan 

lain yang menunjang  prestasi serta 

pembentukan kepribadian, 3) 

menyelenggarakan pelayanan untuk membantu 

terpenuhinya kesejahteraan mahasiswa, 4) 

menyelenggarakan latihan-latihan pengkaderan 

yang dilandasi dengan nafas kerohanian, dan 5) 

memberi penghargaan bagi mahasiswa yang 

berprestasi. 

Dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan Pendampingan mahasiswa, 

diperlukan fasilitas yang memadai. Sarana 

penunjang Pendampingan berupa kantor, 

tempat kegiatan, peralatan dan fasilitas lain 

yang disediakan oleh perguruan tinggi selain 

swadaya mahasiswa. Selain sarana, dibutuhkan 

pendanaan dalam Pendampingan 

kemahasiswaan, dalam jumlah dan alokasi 

tertentu mahasiswa dapat melakukan usaha 

sebagai upaya untuk melatih kemandirian. 

Ruang lingkup Pendampingan kemahasiswaan 

meliputi: 1) Pendampingan bidang penalaran, 

kerohanian, 2) Minat, bakat dan kegemaran, 

dan 3) Kesejahteraan dan Pendampingan 

lingkungan.  

Pendampingan kemahasiswaan 

bertujuan menciptakan iklim dan kondisi yang 

kondusif bagi pertumbuhan berpikir ilmiah 

yang kritis serta memupuk daya kreatif 

mahasiswa. Selain itu, Pendampingan terhadap 

mahasiswa juga bertujuan memupuk dan 

mengembangkan bakat dan kepribadian 

mahasiswa, agar tumbuh dengan sehat sehingga 

diharapkan menjadi generasi muda yang 

tangguh dan unggul. Pendampingan di bidang 

penalaran adalah upaya mengembangkan 

intelektual dan mempertajam daya kritis 

mahasiswa agar memiliki sikap cendekia 

sekaligus menjadi bagian kepribadiannya. Hal 

ini sesuai dengan fitrah hidup manusia sebagai 
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makhluk berpikir. Bernalar berarti juga 

menyangkut proses berpikir yang dimiliki 

seseorang. Pendampingan di bidang penalaran 

yaitu suatu era pendampingan untuk melatih 

olah pikir mahasiswa. Hasil penelitian Nursaleh 

(2012) Pendampingan mahasiswa yang 

terprogram akan berdampak pada 

berkembangnya soft skill mahasiswa sehingga 

berpotensi mengembangkan bakal menjadi 

mahasiswa yang memiliki prestasi. 

Mahasiswa juga perlu diarahkan dan 

dikondisikan agar mampu berpikir kritis 

analitis dan mempunyai sikap ilmiah yang 

realistis. Pendampingan penalaran juga 

merupakan wahana penempaan proses belajar 

yang dikemudian hari menumbuhkan suatu 

sintesis ide-ide kreatif yang berguna bagi 

lingkungan.Kegiatan Pendampingan penalaran 

dapat dilakukan melalui; diskusi ilmiah, 

seminar, lokakarya, penelitian mahasiswa, 

penerbitan dan pers mahasiswa, jurnal ilmiah, 

penerbitan kampus, lomba karya tulis ilmiah, 

dan lomba karya ilmiah inovatif produktif. 

Kegiatan penelitian (research) yang 

dilakukan mahasiswa pada dasarnya 

memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk 

mengembangkan ilmu dan teknologi dengan 

menggunakan kaidah dan prinsip-prinsip 

keilmuan. Kegiatan tersebut dijamin oleh 

pemerintah karena sesuai dengan sifat 

perguruan tinggi yang memiliki kebebasan 

akademik. Selain itu, sesuai dengan fungsinya 

sebagai 1embaga pembudayaan berpikir ilmiah, 

mahasiswa sebagai sivitas akademika memiliki 

hak otonomi untuk mengemban keilmuan. Hasil 

penelitian Sunyoto (2008) terdapat korelasi 

positif antara prestasi belajar mahasiswa 

dengan perannya dalam kegiatan 

kemahasiswaan. 

Kegiatan penelitian mahasiswa 

dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan 

dan profesi yang dipilihnya. Kegiatan tersebut 

semata-mata untuk menopang misi Perguruan 

Tinggi yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 

meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat. Kegiatan penelitiandapat 

dilaksanakan dengan memberdayakan 

laboratorium di kampus. Mahasiswa dibina oleh 

dosen sekaligus sebagai partner dalam, 

melakukan penelitian bersama. Hasil penelitian 

mereka dilombakan sebagai karya tulis ilmiah 

atau karya ilmiah inovatif produktif di tingkat 

Universitas, regional dan bahkan tingkat 

nasional. Kegiatan tersebut berguna 

memotivasi mahasiswa agar mencintai ilmu dan 

melatih ketekunan dalammelakukan penelitian.  

Terdapat beberapa variabel untuk 

menentukan profil mahasiswa yang unggul, 

yaitu; akademik, organisatoris, keahlian bidang 

tertentu, dan integrasi antar beberapa 

keunggulan. Mahasiswa dengan prestasi 

akademik yang unggul (academic excellence 

student), biasanya memiliki indeks prestasi 

kumulatif lebih dari 3.5 (cumlaude) dan lulus 

dengan waktu yang cepat, menjadi asisten mata 

kuliah atau praktikum, penelitian maupun 

proyek dosen, hingga mewakili kampus dalam 

berbagai kompetisi ilmiah nasional dan 

internasional. Berpengalaman mengharumkan 

kampus dengan menorehkan prestasi dalam 

kompetisi akademik. 

Mahasiswa dengan aktivitas dan 

keterampilan organisasi  yang luar 

biasa (organizational excellence 

student). Mahasiswa jenis ini menginvestasikan 

sebagian besar waktunya terjun aktif dalam 

berbagai kegiatan kemahasiswaan. Tipe 

mahasiswa ini dipastikan update beberapa isu 

hangat lokal, nasional maupun internasional. 

Beragamnya organisasi  di kampus menjadi 

tempat yang sesuai untuk membangun jaringan, 

meningkatkan soft skill, meningkatkan 

kapasitas diri dan mempertajam spesialisasi 

bahkan mengembangkan kemampuan diri di 

luar bidang ilmu yang sedang dipelajari.  

Tipe selanjutnya, mahasiswa yang 

mandiri secara finansial (financially 

independent excellence student). Menempuh 

pendidikan di perguruan tinggi dengan 

penghasilan sendiri tanpa “disubsidi” oleh 

orang tua atau keluarga. Aktivitas yang 

menunjang misalnya berwirausaha dan bekerja. 

Banyak mahasiswa terbukti “born to 

sell”, memiliki sense bisnis yang kuat. 
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Pendampingan dalam bentuk kegiatan magang 

efektif untuk mengembangkan bakat 

berwirausaha mahasiswa (Nuraini, 2009). 

Selain ketiga tipe mahasiswa tersebut, ada juga 

tipe keempat yaitu mahasiswa yang unggul 

dalam spesialisasi keahlian tertentu baik 

sejalan dengan disiplin ilmu maupun di luar 

bidang akademiknya (spesialized student). Tipe 

mahasiswa ideal yang seimbang bahkan unggul 

dalam keempat bidang tersebut 

sekaligus (balanced and excellence student). 

Mempunyai prestasi akademik di atas rata-rata, 

luar biasa dalam organisasi, sukses secara 

ekonomi dan memiliki spesialisasi keahlian 

khusus. Mahasiswa tipe ini cukup langka tapi 

bukan berarti tidak bisa. Hasil penelitian 

(Setiawan, 2012) soft skills dan hard skills perlu 

diseimbangkan akan seseorang menjadi 

produktif.Hanya mahasiswa yang disiplin, kerja 

keras dan mempunyai kemampuan manajerial 

aktivitas yang baiklah yang dapat memenuhi 

kualifikasi tersebut. 

Konservasi mengandung pengertian 

upaya perlindungan, pengawetan dan 

pemanfaatan secara bijak sumber-sumber daya 

alam dan penghargaan atas warisan budaya 

serta peradaban luhur bangsa. Konservasi 

meliputi kegiatan berikut; 1) Efisiensi dari 

penggunaan energi, produksi, transmisi, atau 

distribusi yang berakibat pada pengurangan 

konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa 

yang sama tingkatannya; 2) Perlindungan dan 

pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan 

dan sumber daya alam; 3) Upaya suaka dan 

perlindungan jangka panjang terhadap 

lingkungan; dan 4) Suatu keyakinan bahwa 

habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, 

sementara keanekaragaman genetik dari 

spesies dapat berlangsung dengan 

mempertahankan lingkungan alami. 

 Konsep konservasi dapat diterapkan 

dalam Pendampingan kegiatan kemahasiswaan. 

Terdapat 7 (tujuh) pilar konservasi yang 

menjadi visi di Universitas Negeri Semarang 

yang meliputi; paperless, green archtechture, 

pengolahan limbah, nirkertas, internal 

transportation, konservasi moral dan budaya, 

dan energi bersih.Ketujuh pilar dapat 

diintegrasikan dalam kurikulum dan semua 

kegiatan kemahasiswaan. Kesadaran bersama 

di kalangan para mahasiswa yang digerakkan 

oleh rasa simpati bahwa mereka harus bersatu-

padu. Mahasiswa dapat mengembangkan 

komponen karakter dalam konservasi yang 

meliputi; tanggung jawab, kepedulian, 

kecintaan,kasih sayang, kearifan, dan 

kesantunan. Pada prakteknya konservasi 

dilakukan melalui dialogis dan pembiasaan 

(Masruki, 2012). 

 Dalam perjalanan bangsa masih 

dijumpai adanya persoalan-persoalan 

mendasar yang bisa menjadi batu sandungan 

menuju bangsa yang maju, unggul, bermartabat, 

dan disegani dalam pergaulan internasional. 

Konflik sosial, perkelahian pelajar, pergaulan 

generasi muda yang tak terkendali, merosotnya 

nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme serta 

pengagungan terhadap nilai budaya asing, 

menyebabkan nilai-nilai lokal dan nasional 

menjadi terabaikan (Handoyo, 2011). 

Menyadari berbagai persoalan tentang 

generasi muda, pemerintah selama 15 tahun ke 

depan secara serius mengembangkan 

pendidikan budaya dan karakter bangsa melalui 

jalur pendidikan, baik pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah maupun jenjang 

pendidikan  tinggi. Mahasiswa yang menimba 

ilmu pada jenjang pendidikan tinggi merupakan 

generasi penerus bangsa yang diharapkan 

memiliki kualitas lebih baik dari generasi masa 

kini dan sebelumnya. Mahasiswa perlu dibekali 

pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai 

konservasi, dengan tujuan agar potensi 

intelektual yang mereka miliki diimbangi oleh 

kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual yang 

sangat dibutuhkan untuk berkompetisi pada 

level internasional. 

Universitas Negeri Semarang sebagai 

bagian kecil dari pendidikan tinggi, turut 

mengemban misi mulia pemerintah untuk 

mengembangkan pendidikan karakter bagi para 

mahasiswanya melalui penanaman nilai-nilai 

konservasi (Masruki, 2012). Pendidikan 

karakter yang dikembangkan di Unnes adalah 
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pendidikan karakter berbasis konservasi. Visi 

konservasi menjadi bentuk penyemaian nilai-

nilai karakter kepada mahasiswa, dilandasi oleh 

niat baik untuk merawat, memelihara, menjaga, 

dan mengembangkan lingkungan fisik dan 

sosial serta nilai-nilai budaya demi terwujudnya 

kehidupan harmoni antara lingkungan hidup 

dan manusia. Tema konservasi diusung Unnes, 

dikarenakan Unnes menyadari bahwa 

kerusakan lingkungan yang amat parah, 

dampaknya menimbulkan berbagai bencana 

misalnya; banjir, tanah longsor, dan bencana 

alam lainnya, hanya dapat diatasi dengan 

mengubah perilaku manusia. Mahasiswa diberi 

bekal, melalui kegiatan ademik dan non 

akademik untuk mampu menjadikan konservasi 

sebagai acuan dalam penerapan bidang ilmu 

yang ditekuni. 

Model adalah sesuatu yang dapat 

menunjukkan suatu konsep yang 

menggambarkan keadaan sebenarnya, atau 

seperangkat prosedur yang berurutan untuk 

mewujudkan suatu proses. Dalam 

mengembangkan model, diperlukan prosedur 

tertentu yang sesuai dengan sasaran yang ingin 

dicapai, struktur isi yang jelas, dan memenuhi 

kriteria pengembangan. Perencanaan atau 

suatu pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan kegiatan yang sistematis 

untuk pencapaian tujuan. Joyce dalam 

(Sukmadinata, 2005) menyatakan bahwa setiap 

model mengarah kepada desain untuk 

membantu sasaran sedemikian rupa sehingga 

tujuan tercapai. 

Menurut Joyce, Weil & Calhoun (2000) 

model didefinisikan sebagai suatu deskripsi 

dari lingkungan belajar yang menggambarkan 

perencanaan, bahan ajar, rancangan suatu 

aktivitas, perlengkapan belajar, buku, program 

multimedia dan bantuan belajar melalui 

program komputer. Selain konsep inti 

operasional, model memiliki komponen lain, 

yaitu: tujuan dan asumsi, dan dampak pengiring 

pembelajaran. Terdapat lima kriteria dalam 

pengembangan model Pendampingan 

mahasiswa di perguruan tinggi, yaitu; 

membantu mahasiswa menyiapkan 

kemandirian, memiliki rencana kegiatan yang 

dapat direspon secara maksimal, memuat isi 

yang lengkap dan mampu memberikan 

kesempatan belajar kepada mahasiswa, dapat 

memonitor kegiatan yang dilakukan 

mahasiswa, dan dapat memberikan saran dan 

petunjuk serta informasi balikan tingkat 

kemajuan yang dicapai.  

Analisis kebutuhan perlu dilakukan pada 

tahap awal kegiatan perancangan 

pengembangan model. Langkah ini dilakukan 

untuk mengetahui sasaran pembelajaran yang 

ingin dicapai. Secara lebih spesifik, langkah ini 

untuk mengetahui tujuan orientasi, misalnya 

orientasi konseptual, prosedural, ataukah 

teoretik. Selain itu dapat juga untuk mengetahui 

tujuan pendukung yang memudahkan 

pencapaian tujuan orientasi.Analisis 

karakteristik isi juga dilakukan untuk 

mengetahui tipe isi yang akan dipelajari, apakah 

berupa fakta, konsep, prosedur, ataukah 

prinsip.  

Karakteristik sasaran model 

didefinisikan sebagai aspek atau kualitas 

perseorangan berupa bakat, kematangan, 

kecerdasan, motivasi, dan kemampuan awal 

yang telah dimilikinya. Mengoptimalkan 

perolehan, pengorganisasian, dan 

pengungkapan pengetahuan baru, dapat 

dilakukan dengan membuat pengetahuan baru 

itu bermakna bagi sasaran dengan cara 

mengaitkan pengetahuan baru dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki. Terdapat lima 

jenis kemampuan awal yang harus diperhatikan 

dalam perancangan pembelajaran, yaitu; a) 

Pengetahuan bermakna yang tak terorganisasi 

(arbitrarily meaningful knowledge), b) 

Pengetahuan analogis (analogic knowledge), c) 

Pengetahuan tingkat yang lebih tinggi 

(superordinate knowledge), d) Pengetahuan 

setingkat (koordinate knowledge), dan e) 

Pengetahuan tingkat yang lebih rendah 

(subordinate knowledge). Jenis-jenis 

pengetahuan awal itu sangat menentukan 

dalam membangun pengetahuan baru 

(Kerlinger terjemahan Simatupang dan 

Koesoemanto, 2000). 
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Menetapkan strategi pengorganisasian isi 

segera bisa dilakukan setelah analisis dan 

penetapan tipe serta karakteristik materi. 

Pemilihan strategi pengorganisasian sangat 

dipengaruhi oleh tipe isi yang dipelajari dan 

bagaimana struktur isi tersebut. Hasil langkah 

ini berupa penetapan model untuk 

mengorganisasi isi, baik tingkat mikro maupun 

makro. Daftar sumber rujukan yang telah 

tersedia dapat digunakan dalam proses 

penerapan model. Pada langkah penetapan 

strategi penyampaian isi, daftar yang telah 

dibuat dapat dijadikan dasar dalam memilih 

dan menetapkan strategi penerapan model. 

Ketika menerapkan model, mengacu pada cara 

yang dipakai untuk menyampaikan isi 

pembelajaran kepada mahasiswa sekaligus 

menerima dan merespon masukan-masukan 

dari mahasiswa. Komponen-komponen yang 

perlu diperhatikan dalam memdreskripsikan 

strategi penerapan model, meliputi;media, 

interaksi isi dengan media, dan bentuk atau 

struktur penyampaian isi. Ada lima komponen 

strategi penyampaian pembelajaran, yaitu; 

kegiatan prapenerapan model, penyajian 

informasi, peran mahasiswa atau sasaran, 

pengetesan, dan tindak lajut. 

Menetapkan strategi pengelolaan ketika 

menerapkan suatu model sangat bergantung 

pada hasil analisis karakteristik mahasiswa 

sebagai sasaran. Klasifikasi karakeristik yang 

dibuat ketika melakukan analisis karakteristik 

dijadikan sebagai dasar memilih dan 

menetapkan strategi pengelolaan. Hasil 

kegiatan dalam langkah ini akan berupa 

penetapan penjadualan penggunaan komponen 

strategi pengorganisasian dan penyampaian, 

pengelolaan motivasional, pembuatan catatan 

tentang kemajuan sasaran, dan kontrol belajar. 

Langkah terakhir dalam desain model 

yaitu melakukan pengukuran hasil penerapan 

model yang mencakup tingkat keefektifan, 

efesiensi, dan daya tarik. Kegiatan ini dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan proses dan 

pengukuran dampak penerapan model. Hasil 

kegiatan ini akan berupa bukti mengenai 

tingkat keefektifan, efesiensi, dan daya tarik 

sasaran (Sukmadinata, 2010). 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dirancang dengan menerapkan 

metodologi penelitian dan pengembangan 

(research & development) yang bertujuan untuk 

mengembangkan model pendampingan 

mahasiswa sebagai roadmap kaderisasi 

mahasiswa yang memiliki keunggulan dan 

mampu menerapkan nilai-nilai konservasi.  

Subjek dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa yang mengikuti kegiatan 

kemahasiswaan di FMIPA Unnes yang meliputi; 

kelompok karya ilmiah dan organisasi 

struktural kemahasiswaan. Objek dalam 

penelitian ini adalah pengembangan model 

pendampingan mahasiswa berbasis profil 

mahasiswa berprestasi. Penelitian dirancang 

selama 2 tahun, tahun pertama dilakukan pada 

tahun 2015 bertujuan menghasilkan model 

sedangkan tahun kedua bertujuan penerapan 

model dalam skala besar. 

Kelayakan model Pendampingan 

kemahasiswaan berbasis profil mahasiswa 

berprestasiakan diukur dengan instrumen 

pengembangan model. Validasi model sebagai 

produk pengembangan akan dilakukan oleh 

pakar pengembangan model. Selanjutnya, 

dilakukan uji lapangan dengan menerapkan 

model hasil pengembangan dalam kegiatan di 

lembaga kemahasiswaan. Kriteria keberhasilan 

dari produk pengembangan diukur dengan 

melakukan pengukuran hasil pendampingan, 

mencakup tingkat keefektifan untuk pencapaian 

tujuan pendampingan dan prestasi mahasiswa 

yang diukur dalam kurun waktu 1 tahun 

sehingga segera dapat dilaporkan melalui hasil 

penelitian ini.  

Secara sistematis tahapan 

pengembangan model diadaptasi dari Sugiyono 

(2011) yang disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Tahapan Pengembangan Model Pendampingan Mahasiswa Berbasis Profil Mahasiswa 

Berprestasi 

   

Mahasiswa di FMIPA Unnes pada 

angkatan-angkatan sebelumnya memiliki 

prestasi dengan menjuarai berbagai kegiatan 

kemahasiswaan, misalnya; mahasiswa dengan 

indeks prestasi tinggi, lomba karya tulis ilmiah, 

mahasiswa berprestasi tingkat universitas, 

olimpiade sains mahasiswa nasional, kontes 

robot, debat mahasiswa, dan prestasi lembaga 

kemahasiswaan. Berbagai data prestasi yang 

telah diraih, akan digunakanuntuk menyusun 

profilmahasiswa berprestasi. Profil yang 

dihasilkandijadikan bahan pengembangan 

model Pendampingan kemahasiswaan untuk 

mengatasi permasalahan Pendampingan 

mahasiswa yang belum adanya kesinambungan 

antar generasi mahasiswa. Model 

pengembangan akan dijadikan sebagai bahan 

penyusunan roadmap Pendampingan 

mahasiswa unggul dan mencirikan visi 

konservasi.  

 Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini meliputi: 

a. Profil mahasiswa berprestasi akan 

dikumpulkan melalui teknik wawancara 

dengan mahasiswa yang memiliki prestasi 

dalam berbagai bidang kemahasiswaan di 

FMIPA Unnes.  

b. Validasi model Pendampingan mahasiswa 

berbasis profil mahasiswa berprestasi 

berdasarkan penilaian 

pakarpengembangan model. 

c. Model yang dihasilkan selanjutnya diuji 

coba pada lembaga kemahasiswaan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Mahasiswa berprestasi yang berhasil 

dihubungi oleh tim peneliti dan menjadi 

responden sebanyak 42 orang. Tidak semua 

dapat menjadi responden, terdapat sebagian 

kecil yang tidak dapat dihubungi dikarenakan 

telah lulus dan lokasi bekerja tidak terdeteksi. 

Beberapa kiat-kiat agar berprestasi dari 

mahasiswa berprestasi disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Beberapa kiat-kiat berprestasi dari mahasiswa berprestasi   

Nama Mahasiswa Prestasi Kiat Prestasi 

Aprilia Nurul C. Juara 3 LKTI Nasional, 

tahun 2012 

Aktif mencari informasi, diskusi, ikut 

organisasi dan berdoa 

Adi Kusbiantoro Juara 1 Workshop PKM GT, 

tahun 2013 

Berusaha dengan keras untuk 

memberikan hasil yang terbaik 

Ahmad Badawi Juara 1 LKTI Nasoional Mau, mampu dan menyempatkan 

Potensi dan masalah 

pembinaan 

kemahasiswaan 

Mengumpulkan informasi dan 

studi literatur pembinaan 

kemahasiswaan 

Desain model 

pembinaan 

kemahasiswaan 

Validasi desain oleh 

pakar  

Perbaikan 

berdasarkan 

masukan pakar 

desain 

Uji coba model 

skala terbatas pada 

satu kelompok 

bidang 

kemahasiwaan 

Revisi 

model 

 

Ujicoba 

penerapan 

model 
Revisi model 

 

Penerapan model dalam 

semua kegiatan 

kemahasiswaan 
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PPIPM, tahun 2013 

M. Abdurrozaq Juara 1 Konferensi 

Ilmuwan Muda Indonesia, 

tahun 2014 

Banyak membaca, tebarkan kebaikan 

dan anti plagiat 

Ina Nurhasanah Juara 1 LKTI Nasional 

LBSK, tahun 2015 

Yakinkan diri bahwa masa muda 

penuh karya untuk mu Tuhan 

Keterangan: selengkapnya terdapat di dalam buku profil 

 

 

Model pendampingan lembaga 

kemahasiswaan yang dihasilkan yaitu; 

A. Sintaks 

1.  Evaluasi Kinerja 

Setiap dosen yang menjadi pendamping 

kelembagaan kemahasiswaan, mengawali 

Pendampingan dengan melakukan analisis 

terhadap kinerja mahasiswa dalam satu 

lembaga kemahasiswaan yang telah 

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun terakhir. 

Penilaian kinerja dalam bentuk laporan kinerja 

lembaga kemahasiswaan yang dideskrispikan 

meliputi; kekuatan dan kelemahan sehingga 

pendampingan dapat dirancang sesuai 

kebutuhan. Hasil akhir dari evaluasi kinerja 

didokumenkan dalam bentuk buku profil 

mahasiswa berprestasi di setiap unit lembaga 

kemahasiswaan.   

2.  Telaah Buku Pedoman Pendampingan 

Lembaga Kemahasiswaan 

Kegiatan dilanjutkan dengan menelaah 

buku pedoman pendampingan lembaga 

kemahasiswaan dan menentukan program 

akselerasi sesuai análisis kebutuhan yang telah 

dilakukan. Program akselerasi pendampingan 

lembaga kemahasiswaan yang ditentukan 

memadukan buku profil dan pedoman lembaga 

kemahasiswaan sehingga tetap sesuai dengan 

visi dan misi lembaga. 

3.  Merencanakan Pendampingan 

Hasil analisis buku profil mahasiswa 

berprestasi dan analisis buku pedoman 

Pendampingan lembaga kemahasiswaan 

dituangkan ke dalam rencana pelaksanaan 

Pendampingan yang menekankan pada 

pencapaian prestasi melalui pengamalan nilai-

nilai konservasi dan menekankan pada 

pembentukan karakter sesuai nilai-nilai 

konservasi. 

4.  Melaksanakan Pendampingan 

Pelaksanaan pendampingan oleh setiap 

pendamping lembaga kemahasiswaan yang 

berorientasi pada pencapaian prestasi. 

5.  Penilaian 

Penilaian menerapkan pendekatan otentik yang 

meliputi; penilaian proses dan penilaian 

produk. Refleksi dilakukan oleh dosen 

pendamping kemahasiswaan dengan 

menekankan pada kualitas produk hasil 

pendampingan. 

6.  Refleksi 

Hasil dari refleksi digunakan untuk 

menentukan rencana tindaklanjut 

Pendampingan yang terprogram. 

7.  Rencana Tindaklanjut 

Pelaksanaan Pendampingan dilakukan secara 

terprogram dengan menerapkan model 

Pendampingan lembaga kemahasiswaan yang 

telah teruji. 

Sistem Sosial 

Profil mahasiswa berprestasi dijadikan 

sebagai motivasi kinerja bagi mahasiswa di 

setiap lembaga kemahasiswaan. Karya-karya 

yang dihasilkan mahasiswa berprestasi, 

menjadi dorongan bagi mahasiswa dengan 

menekankan pada hubungan personal dan 

sosial di dalam lembaga kemahasiswaan. 

Terdapat kesempatan bagi mahasiswa untuk 

saling membagikan ide dan 

mempertimbangkan berbagai strategi yang 

diterapkan dalam mengelola lembaga 

kemahasiswaan. Setiap mahasiswa dan lembaga 

kemahasiswaan sebagai sasaran 

Pendampingan, berpeluang saling berinteraksi 

sesama mahasiswa dan dengan Pendamping. 
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Keberhasilan kegiatan pendampingan terhadap 

mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan, 

didukung dari jalinan kerjasama antara 

mahasiswa yang dibina dengan Pendamping 

dengan menerapkan sikap saling percaya dan 

menghormati. Pendamping memerankan diri 

dengan membantu terdamping dalam 

mengembangkan keterampilan profesional 

dalam suasana yang mendukung dan tidak 

menegangkan. 

C. Peran dan Tugas Pendamping 

Dosen pendamping lembaga 

kemahasiswaan sebagai pendamping bagi 

mahasiswa. Peran Pendamping, membantu dan 

memfasilitasi mahasiswa dalam memecahkan 

masalah dan umpan balik setelah melaksanakan 

Pendampingan, memberi petunjuk, saran, 

membelajarkan, memberi tantangan, melatih 

dengan menggunakan pengalaman, 

keahliannya, dan peduli untuk meningkatkan 

kualitas tindakan dari waktu ke waktu, dan 

memiliki strategi jangka panjang dan fokus 

pada pengembangan diri terdamping. 

D. Prinsip Reaksi 

Perilaku pendampingan kemahasiswaan 

tinggi dalam memberikan reaksi terhadap 

perilaku mahasiswa sebagai sasaran 

pendampingan. Dosen yang berperan sebagai 

pendamping, memberikan reaksi dengan 

menjadikan hasil pendampingan untuk 

meningkatkan kinerja mahasiswa. Kegiatan 

dosen bersama mahasiswa yang didampingi, 

difokuskan secara bersama-sama memecahkan 

permasalahan yang berorientasi pada prestasi. 

Dosen selama pendampingan dapat 

menanyakan segala sesuatu agar pembelajaran 

yang dilakukan berkualitas. Pendamping 

merespon dan terjadi reaksi antara 

pendamping dan mahasiswa. 

E. Sistem Pendukung 

Penunjang keberhasilan pelaksanaan 

pendampingan dengan menerapkan model 

Pendampingan lembaga kemahasiswaan 

berbasis profil mahasiswa berprestasi. 

Penunjang keberhasilan pelaksanaan 

pendampingan yang dibututuhkan, meliputi; 

media dan alat peraga, serta perangkat 

Pendampingan. Sistem pendukung 

pendampingan lembaga kemahasiswaan 

meliputi; instrumen pendampingan, bahan dan 

alat yang dibutuhkan selama proses 

pendampingan. Secara rinci, sarana dan 

prasarana yang digunakan untuk setiap tahapan 

pendampingan, yaitu; pada tahap evaluasi 

kinerja, dibutuhkan instrumen evaluasi kinerja 

organisasi kemahasiswaan. Telaah buku 

pedoman pendampingan lembaga 

kemahasiswaan diperlukan buku pedoman 

yang ditelaah. Pada tahap merencanakan 

Pendampingan dibutuhkan perangkat rencana 

kegiatan, dilanjutkan kebutuhan LCD proyektor 

dalam pelaksanaan Pendampingan. 

F. Dampak Kegiatan 

1. Dampak Instruksional 

Hasil Pendampingan pada setiap lembaga 

kemahasiswaan berbeda sesuai tujuan 

kelembagaan dalam bidang; 

a. Karya ilmiah 

Rencana penelitian dan produk hasil 

penelitian 

b. Olimpiade Matematika dan IPA 

Mengikuti olimpiade tingkat regional dan 

nasional 

c. Badan Eksekutif Mahasiswa dengan 

rancangan program kerja yang 

menekankan pada prestasi dan karakter. 

d. Himpunan Mahasiswa Jurusan dengan 

rancangan program kerja yang 

menekankan pada prestasi dan karakter. 

2. Dampak Pengiring 

Hasil pendampingan pada jangka panjang 

dapat terbentuk lembaga kemahasiswaan yang 

memiliki prestasi berkelanjutan dan 

berkarakter konservasi yang kuat. 

Model selanjutnya divalidasi oleh pakar 

model. Data hasil validasi disajikan pada Tabel 

1. 

 

 

Tabel 1. Hasil validasi model pendampingan lembaga kemahasiswaan 
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Komponen Model 
Skor 

1 2 3 4 

Sintakmatik (tahapan)    √ 

Sistem sosial    √ 

Prinsip reaksi   √  

Sistem pendukung    √ 

Dampak      

 Dampak instruksional   √  

Dampak pengiring   √  

 

Pada tahapan uji coba skala kecil, 

dampak dari penerapan model dengan 

mengukur kinerja pengurus lembaga 

kemahasiswaan karena untuk prestasi 

capaiannya baru akan diukur pada penelitian 

tahun kedua. 

 

Tabel 2. Kinerja pengurus lembaga kemahasiswaan  

Aspek Kinerja Lembaga Kemahasiswaan 
Skor 

0 1 2 

Mampu mengidentifikasi masalahan anggota untuk mencapai 

prestasi 

 √  

Menggunakan buku profil mahasiswa berprestasi sebagai 

landasan pengembangan lembaga 

  √ 

Potensi diri anggota lembaga kemahasiswaan tersalurkan  √  

Mampu menyusun rencana pengembangan diri organisasi  √  

Program kerja yang berorientasi pada karya   √ 

Mengkomunikasikan hasil kerja   √ 

Menyusun tindaklanjut berdasarkan evaluasi program kerja   √ 

Lembaga kemahasiswaan menerapkan nilai-nilai konservasi 

dalam menjalankan organisasi 

  √ 

 

Penelitian pada tahun pertama telah 

dihasilkan; profil mahasiswa berprestasi yang 

dikemas menjadi buku profil, hasil validasi 

kelayakan model dan hasil uji coba pada 

lembaga kemahasiswaan. Profil disusun 

berdasarkan data prestasi mahasiswa sejak 

tahun 2011 sampai dengan 2015. Bidang 

prestasi mahasiswa yang terdapat dalam buku 

profil yaitu; karya tulis ilmiah, olimpiade, 

delegasi, lembaga kemahasiswaan dan 

mahasiswa berprestasi (mapres). Bidang Karya 

Tulis Ilmiah (KTI) dan lembaga kemahasiswaan 

dari tahun 2011 sampai dengan 2015 

mengalami peningkat sedangkan olimpiade 

mengalami penurunan. Setelah data prestasi 

direkap, telah dilakukan penelusuran pada 

setiap mahasiswa yang berprestasi untuk 

mengumpulkan  informasi yang kemudian 

disajikan dalam bentuk buku profil mahasiswa 

berprestasi. 

Bagian buku profil mahasiswa, selain 

terdapat deskrispsi lengkap tentang profil, 

terdapat kiat-kiat berprestasi dan pesan untuk 

mahasiswa di bawahnya. Kiat berprestasi 

menjadi bagian yang menurut para mahasiswa 

yang telah membaca buku tersebut, sebagai 

komponen atau isi buku yang paling menarik. 

Apabila dicermati isi profil, kiat prestasi setiap 

mahasiswa yang berprestasi memiliki 

kesamaan pada aktivitas; 1) aktif dan senang 

mencari informasi, 2) terbiasa melakukan 

kajian dalam kegiatan diskusi ilmiah, 3) terlibat 

dalam berbagai organisasi kemahasiswaan,                  

4) fokus pada bidang tertentu dalam 

menghasilkan suatu karya, dan 5) merasa 

mampu bekerjasama dengan orang lain.  
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 Kiat-kiat berprestasi yang telah 

disampaikan melalui buku profil, semakin 

menegaskan bahwa; untuk melakukan 

kaderisasi prestasi, dibutuhkan program yang 

berkesinambungan. Mahasiswa yang terbukti 

unggul, terlebih dahulu mendapatkan tempaan 

dari organisasi kemahasiswaan. Keberlanjutan 

prestasi dari angkatan atas ke angkatan bawah 

yang perlu dioptimalkan, melalui aktivitas-

aktivitas yang secara jelas sebagai bentuk 

pengkaderan. Aktivitas pengkaderan tidak 

sederhana karena pengkaderan juga 

disesuaikan dengan tuntutan, kebutuhan dan 

perkembangan dalam bidang kemahasiswaan. 

Pengembangan model pendampingan terhadap 

lembaga kemahasiswaan dalam penelitian ini, 

dilatarbelakangi dari analisis penyiapan 

kaderisasi mahasiswa berprestasi yang 

menerapkan nilai-nilai konservasi.   

 Model pendampingan lembaga 

kemahasiswaan telah divalidasi oleh pakar 

model. Komponen sintakmatik (tahapan) 

mendapatkan skor 4, artinya sangat baik. 

Urutan sintaks yang dihasilkan meliputi; 

evaluasi kinerja, telaah buku pedoman 

pendampingan lembaga kemahasiswaan, 

merencanakan pendampingan, melaksanakan 

pendampingan, penilaian, refleksi dan rencana 

tindaklanjut. Model diterapkan oleh 

pendamping lembaga kemahasiswaan dengan 

sasaran lembaga kemahasiswaan. Sintak yang 

runtun, tahapannya jelas dan indikator 

keberhasilannya juga jelas, menjadikan 

penilaian skor 4 oleh pakar model. 

 Komponen sintak mendapatkan skor 4, 

artinya; tahapan jelas dan terukur, menekankan 

pada hubungan personal dan sosial, pola 

perilaku pendmaping lembaga kemahasiswaan 

masuk kategori tinggi dalam memberikan 

reaksi terhadap perilaku mahasiswa, sistem 

penunjang lengkap dan memiliki dampak yang 

jelas. Setelah model dinyatakan layak, 

selanjutnya dilakukan uji coba model pada 

skala terbatas untuk mengetahui tingkat 

keefektifan model. 

 Uji coba model dalam skala kecil, 

dilakukan pada HIMA Matematika dan HIMA 

IPA di FMIPA Unnes. Setiap sasaran penerapan 

model diberi buku profil mahasiswa berprestasi 

untuk dibaca dan dipelajari. Berdasarkan 

tanggapan mahasiswa yang telah membaca isi 

profil, isi profil dapat digunakan sebagai 

motivasi kinerja bagi mahasiswa di setiap 

lembaga kemahasiswaan. Karya-karya yang 

dihasilkan mahasiswa berprestasi, dihasilkan 

juga dari adanya hubungan personal dan sosial 

di dalam lembaga kemahasiswaan. Terdapat 

kesempatan bagi mahasiswa untuk saling 

membagikan ide dan mempertimbangkan 

berbagai strategi yang diterapkan dalam 

mengelola lembaga kemahasiswaan.  

Model pendampingan lembaga 

kemahasiswaan telah dihasilkan dalam 

penelitian ini. Pada sintaks yang dikembangkan, 

tahap pertama melakukan evaluasi kinerja. 

Evaluasi dilakukan oleh dosen pendamping 

untuk mengungkap hambatan yang dihadapi 

setiap lembaga kemahasiswaan. Hasil evaluasi 

kinerja, dijadikan acuan untuk menentukan dan 

mengevaluasi program kerja yang telah 

dilaksanakan. Waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan evaluasi kinerja lembaga 

kemahasiswaan penting disiapkan oleh setiap 

pendamping. Sesuai temuan studi pendahuluan, 

setiap pengurus lembaga kemahasiswaan 

merasa perlu untuk dievaluasi sehingga 

berbagai aktivitas yang dilakukan dapat 

menjamin realisasi dan program bidang 

kemahasiswaan. 

Hasil uji coba skala terbatas juga telah 

mendapatkan data tentang kinerja pengurus 

lembaga kemahasiswaan sebagai dampak 

penerapan model. Kinerja mahasiswa 

dinyatakan baik untuk beberapa aspek 

diantaranya; mampu mengidentifikasi 

permasalahan anggota untuk mencapai 

prestasi. Pengurus lembaga kemahasiswaan 

telah melakukan pemetaan potensi yang 

dimiliki setiap anggotanya. Identifikasi potensi 

anggota menjadi sesuatu yang penting untuk 

melangkah pada penyusunan rencana 

pengembangan diri organisasi.  

 

PENUTUP 
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Sesuai hasil penelitian sementara yang 

telah dihasilkan, maka dapat diambil 

kesimpulan yaitu; model pendampingan 

lembaga kemahasiswaan yang dikembangkan 

dalam penelitian ini, pada validasi produk tahap 

pertama oleh pakar, mendapakan penilaian 

layak. 

Sesuai hasil penelitian sementara yang 

telah dihasilkan, maka dapat disarankan yaitu; 

model pendampingan lembaga kemahasiswaan 

perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu pada 

para pendamping lembaga kemahasiswaan 

sebelum diterapkan. Tingkat pemahaman 

pendamping terhadap sintaks model sebagai 

sesuatu yang baru, menjadi salah satu kunci 

keefektifan dan keterterapan model. 
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Abstrak
 

__________________________________________________________________________________________ 
Aktivitas belajar siswa yang rendah dan kurangnya pemanfaatan media pembelajaran yang digunakan pada materi pencemaran 

lingkungan kelas X MIPA SMA Negeri 11 Semarang menyebabkan hasil belajar yang kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan pengajaran Quantum terhadap hasil belajar siswa aspek pengetahuan dan sikap materi pencemaran 

lingkungan.Metode penelitian ini adalah eksperimen kuantitatif. Desain Quasi eksperimen post-test only control group design dan 

one shot case study digunakan untuk menganalisis keefektifan hasil belajar siswa aspek pengetahuan dan sikap kelas eksperimen 

menggunakan pengajaran Quantum dengan kelas kontrol yang menggunakan metode diskusi observasi. Sampel yang digunakan 

adalah kelas X MIPA 4 (kelas eksperimen 1), X MIPA 5 (kelas kontrol), dan X MIPA 6 (eksperimen 2). Analisis uji komparatif hasil 

belajar aspek pengetahuan menggunakan independent sample test kelas eksperimen dengan kelas kontrol diperoleh thitung (3,97) > 

ttabel 5% (2,00). Analisis hasil belajar aspek pengetahuan menggunakan one sample test menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata 

hasil belajar melalui pengajaran Quantum kelas eksperimen dengan KKM yang ditetapkan Permendikbud yaitu ≥ 2,67 diperoleh 

nilai thitung (8,97) > ttabel 5% (2,00). Analisis hasil belajar aspek sikap menggunakan one sample test menunjukkan terdapat 

perbedaan rata-rata hasil belajar melalui pengajaran Quantum kelas eksperimen dengan KKM yang ditetapkan Permendikbud 

yaitu ≥ 3 diperoleh nilai thitung (15,79) > ttabel 5% (2,00). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengajaran Quantum 

efektif terhadap hasil belajar aspek pengetahuan dan sikap materi pencemaran lingkungan.   

Abstract 
__________________________________________________________________________________________ 
The low of student activities and lack of teaching media were used in learning environmental pollution for the class X MIPA of SMA 

Negeri 11 Semarang caused learning outcomes weren’t optimal. This study aimed to determine the effectiveness of Quantum teaching 

toward student learning outcomes in knowledge and attitude aspects of environmental pollution. This research method is quantitative 

experiments. Quasi-experimental design of a post-test only control group design and one-shot case study was used to analyze the 

effectiveness of student learning outcomes of knowledge and attitude aspects of classroom teaching experiment using Quantum with 

the control class using discussion method of observation. The sample used is class X MIPA 4 (experimental class 1), X MIPA 5 (control 

class), and X MIPA 6 (experimental class 2). The analysis of the comparative test outcomes with aspects of knowledge using 

independent sample test to experimental class with control class obtained tcount (3.97) > ttable 5% (2.00). The analysis of learning 

outcomes aspects of knowledge using one sample test showed that there was an average difference in student learning outcomes 

through Quantum teaching experimental class with KKM established by Permendikbud ie ≥ 2.67 was obtained tcount (8.97) > ttable 5% 

(2.00). The analysis of the student learning outcomes used one aspect attitude until the test showed that there are differences in 

average outcomes of learning through Quantum teaching experimental class with KKM established by Permendikbud ie ≥ 3 obtained 

tcount (15.79) > ttable 5% (2.00). The result of study shows that the application of Quantum teaching is effective for student learning 

outcomes in knowledge and attitude aspects of environmental pollution.  
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PENDAHULUAN 

 

Inovasi dalam dunia pendidikan 

dilakukan oleh pemerintah untuk 

mengembangkan kurikulum sebelumnya, yaitu 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 

menjadi Kurikulum 2013. Pendekatan berbasis 

sains digunakan pada kurikulum 2013 untuk 

mendorong siswa agar melakukan kegiatan 

observasi, bertanya, mengumpulkan data, 

mengasosiasi, dan mengakomodasikan objek 

pembelajaran secara langsung. Pembelajaran 

biologi Kurikulum 2013 harus sesuai dengan 

silabus mata pelajaran yang telah 

dikembangkan oleh Pemerintah 

(Permendikbud No.59 tahun 2014 Pasal 9). 

Hasil observasi awal di SMA Negeri 11 

Semarang, guru biologi sudah menggunakan 

perangkat pembelajaran sesuai Kurikulum 

2013 dengan metode diskusi dan observasi. 

Pendekatan kontekstual dengan mengkaitkan 

kehidupan yang dialami siswa sehari-hari 

sudah dilakukan, tetapi dalam kenyataannya 

pembelajaran masih bersifat klasikal dan belum 

memanfaatkan media sebagai alat bantu 

pembelajaran dengan maksimal. Metode dan 

suasana belajar yang kurang bervariasi 

membuat rendahnya aktivitas siswa selama 

kegiatan pembelajaran dan hasil belajar siswa 

kurang optimal.  

Salah satu alternatif pembelajaran yang 

dapat diterapkan untuk mengaktifkan siswa 

adalah pembelajaran menggunakan model 

pengajaran Quantum kerangka TANDUR 

(tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, 

ulangi, rayakan) khususnya pada materi 

pencemaran lingkungan terhadap hasil belajar 

siswa ranah pengetahuan dan sikap 

(Permendikbud No.59 tahun 2014) kelas X 

MIPA SMA Negeri 11 Semarang tahun ajaran 

2014/2015. Porter, et al.,  (2010) menyebut 

bahwa pengajaran Quantum adalah pengubahan 

bermacam-macam interaksi yang ada di sekitar 

lingkungan siswa secara meriah dengan segala 

situasi dan kondisi yang mendukung proses 

belajar. Hasil penelitian Listyarini (2011) 

penerapan model pengajaran Quantum 

berbantuan CD interaktif di MAN 2 Semarang 

terbukti efektif untuk meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran materi sistem 

respirasi.  

 

METODE 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif menggunakan desain Quasi 

eksperimen post-test only control group design 

dan one shot case study. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas X MIPA SMA Negeri 

11 Semarang tahun ajaran 2014/2015 

berjumlah 258 orang yang terdiri dari 7 kelas. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

diambil dengan teknik cluster random sampling. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kelas X MIPA 4 (kelas eksperimen 1), X 

MIPA 5 (kelas kontrol), dan kelas X MIPA 6 

(kelas eksperimen 2).  

Prosedur yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu tahap persiapan dan 

pelaksanaan. Pada tahap persiapan yang 

dilakukan antara lain observasi awal melalui 

wawancara dengan guru biologi di SMA Negeri 

11 Semarang untuk merumuskan 

permasalahan. Menganalisis kompetensi inti, 

kompetensi dasar, dan teknik penilaian 

pembelajaran materi pencemaran lingkungan 

pada Kurikulum 2013. Tahap berikutnya 

setelah analisis kurikulum adalah studi literatur 

untuk mencari model pembelajaran yang dapat 

mengembangkan kompetensi siswa pada 

materi pencemaran lingkungan sehingga siswa 

mampu mencapai ketuntasan belajar sesuai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 

ditetapkan Permendikbud. Model pembelajaran 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengajaran Quantum kerangka TANDUR.  

Pembelajaran dirancang menggunakan 

silabus yang dikembangkan pemerintah sesuai 

Permendikbud No.59 tahun 2014. Menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

memuat langkah-langkah pengajaran Quantum 

kerangka TANDUR dan mengacu pedoman 

pelaksanaan pembelajaran yang diatur dalam 

Permendikbud No. 103 tahun 2014. 
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Penyusunan instrumen dilakukan untuk 

kemudian divalidasi terlebih dahulu oleh 

validator ahli sebelum digunakan dalam 

penelitian. Hasil validasi instrumen oleh 

validator dijabarkan pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Validasi Instrumen  Oleh Validator 

No 

Instrumen 

yang 

divalidasi 

Hasil Validasi 

Rata-rata 
Kategori 

Penilaian 
V1 V2 V3 

1 RPP 32 31 32 3,2 Baik  

2 LKS 38 39 39 3,9 Sangat Baik 

3 Soal Evaluasi 

(Post-tes) 

39 39 39 3,9 Sangat Baik 

4 Lembar 

Penilaian 

Sikap 

37 35 39 3,7 Sangat Baik 

5 Kartu Soal 

Permainan 

Dakon 

35 34 35 3,5 Sangat Baik 

6 Lembar 

Keterlaksana

an 

Pengajaran 

Quantum 

36 34 36 3,5 Sangat Baik 

 

Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. 

Tahap pelaksanaan dalam penelitian ini antara 

lain: (1) melaksanakan pengajaran Quantum 

sesuai silabus yang dikembangkan Pemerintah 

dan RPP yang telah disusun, (2) mengukur 

sikap siswa selama pembelajaran melalui 

lembar observasi antar siswa (peer observer), 

(3) memberikan penugasan pembuatan poster, 

(4) melaksanakan tes akhir (post-test) untuk 

mengetahui hasil belajar pengetahuan siswa, 

(5) menganalisis keefektifan pengajaran 

Quantum terhadap hasil belajar siswa aspek 

pengetahuan dan sikap. 

Data skor aspek pengetahuan diperoleh 

dari hasil rekapitulasi skor siswa dalam 

menyelesaikan tes evaluasi berupa soal uraian 

(E1), (E2), (E3), skor desain produk daur ulang 

limbah (DL) dan skor pembuatan poster (P). 

Rerata skor pengetahuan selanjutnya 

dikonversi ke dalam tabel konversi penilaian 

aspek pengetahuan sesuai dengan 

Permendikbud. Siswa dikatakan tuntas atau 

mencapai KKM pada aspek pengetahuan 

apabila rerata skor pengetahuan mencapai ≥ 

2,67 dan sikap yaitu ≥ 3 (Permendikbud No.104 

Tahun 2014). Penelitian ini menggunakan 

instrumen dan teknik pengumpulan data 

seperti disajikan pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2.  Teknik dan Instrumen Pengumpulan 

Data 

Data  
Teknik  

Pengumpulan 
Instrumen 

Tipe Data 

Skor 

posttest 

Tes Soal uraian Rasio 

Skor 

sikap  

Observasi Lembar 

observasi 

sikap 

Rasio 

 

Keefektifan pengajaran Quantum pada 

materi pencemaran lingkungan ditentukan dari 

hasil belajar aspek pengetahuan dan sikap. Uji 

banding kelas eksperimen melalui pengajaran 

Quantum dengan kelas kontrol pengajaran 

metode diskusi observasi menggunakan 

independent sample t-test untuk mengetahui 
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perbedaan rata-rata hasil belajar aspek 

pengetahuan siswa. Keefektifan pengajaran 

Quantum juga dilihat dari hasil belajar aspek 

sikap materi pencemaran lingkungan mencapai 

KKM yang ditetapkan Permendikbud. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah uji one 

sample t-test. Hasil uji hipotesis kemudian 

dibandingkan dengan kriteria penerimaan 

ataupun penolakan jika nilai t hitung ≥ t tabel 

(Sugiyono 2010). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Belajar Post-Test Aspek Pengetahuan 

Kelas Eksperimen 1 dengan Kelas Kontrol  

Gambar 1. Hasil Belajar Aspek Pengetahuan  

 

Rata-rata hasil belajar antara kelas 

eksperimen 1 (3,28) dengan kelas kontrol 

(2,90) menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengajaran 

Quantum kelas eksperimen 1 efektif terhadap 

hasil belajar aspek pengetahuan. Hasil uji 

analisis independent sample test menunjukkan 

bahwa thitung (3,97) > ttabel 5% (2,00) sehingga 

Ha yang menyatakan ada perbedaan rata-rata 

skor pengetahuan siswa antara pengajaran 

Quantum kerangka TANDUR (kelas eksperimen 

1) dengan pengajaran metode diskusi observasi 

(kelas kontrol) diterima. 

 

Hasil Belajar Post-Test Aspek Pengetahuan 

Kelas  Eksperimen 2 

 

Gambar 2. Hasil Belajar Aspek Pengetahuan  

  

 Analisis ketuntasan hasil belajar post-

test aspek pengetahuan pengajaran Quantum 

kerangka TANDUR kelas eksperimen 2 secara 

statistik yaitu 3,23 dengan nilai terendah yaitu 

2,43 dan nilai tertinggi 3,83. 

Hasil uji analisis one sample test hasil 

belajar post-test pengetahuan dengan nilai uji 

KKM yang ditetapkan Permendikbud yaitu 2,67 

menunjukkan bahwa thitung (8,98) > ttabel 5% 

(2,00) sehingga Ha yang menyatakan rata-rata 

skor akhir pengetahuan siswa minimal 

mencapai ≥ 2,67 pada pengajaran Quantum 

kerangka TANDUR diterima.  

Model pengajaran Quantum dengan 

strategi TANDUR membantu menciptakan 

situasi belajar yang kondusif dan 

menyenangkan dengan melibatkan siswa secara 

aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai 

dengan karakteristik Kurikulum 2013 salah 

satunya yaitu menggunakan pendekatan 

saintifik yang menekankan adanya pemberian 

pengalaman langsung dalam kondisi yang 

menyenangkan untuk mengembangkan potensi 

siswa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengajaran Quantum terbukti efektif terhadap 

hasil belajar aspek pengetahuan materi 

pencemaran lingkungan. Unsur-unsur yang 

membentuk basis struktural pengajaran 

Quantum yaitu TANDUR sudah diterapkan guru 

dengan baik pada kelas eksprimen. Rusdiana 

(2006) siswa sebagai subyek didik dituntut 

terlibat secara aktif dan optimal baik fisik, 

mental, intelektual dan emosional baik secara 

pribadi atau kelompok. Siregar (2011) 

menyatakan pembelajaran Quantum yang 
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diterapkan menciptakan strategi berpikir siswa 

yang membuat siswa dapat memaksimalkan 

kemampuan berpikir dalam menyelesaikan soal 

atau permasalahan. 

Pada saat kegiatan praktikum, siswa 

dituntut untuk menggunakan beberapa sistem 

indera yang dimiliki diantaranya yaitu indera 

penglihatan, indera penciuman, dan indera 

peraba. Ganiron (2013) menyatakan 

pembelajaran dengan menggunakan beberapa 

indera yang dimiliki dapat membantu 

mempercepat proses pembelajaran dan 

menjadikan siswa lebih kreatif. Pernyataan  ini 

didukung oleh Lee & Horsfall (2010) 

mengemukakan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan melalui paraktikum dapat membuat 

motivasi belajar siswa meningkat dan 

mengembangkan sikap ilmiah siswa dalam 

memahami fenomena yang terjadi.   

Permainan tradisional dakon yang telah 

dimodifikasi berbantuan kartu soal dimasukkan 

dalam sintaks pengajaran Quantum 

memberikan kontribusi positif terhadap hasil 

belajar aspek pengetahuan. Achroni (2012) 

menyatakan salah satu manfaat pembelajaran 

dengan memasukkan unsur bermain adalah 

mengembangkan kecerdasan intelektual. 

Charlton, et al., (2005) mengemukakan bahwa 

pembelajaran dengan memanfaatkan metode 

bermain kartu dapat mempercepat proses 

pemahaman siswa, siswa dilatih kemampuan 

verbal untuk dapat mencari tahu dan menjawab 

pertanyaan pada kartu soal. 

 

 

Hasil Belajar Post-Test Aspek Sikap Kelas  

Eksperimen 2 

 

Gambar 3. Hasil Belajar Aspek Sikap  

 

Hasil uji analisis one sample test hasil 

belajar post-test sikap dengan nilai uji KKM 

yang ditetapkan Permendikbud yaitu 3 

menunjukkan bahwa thitung (15,79) > ttabel 5% 

(2,00) sehingga Ha yang menyatakan rata-rata 

skor akhir sikap siswa minimal mencapai ≥ 3 

pada pengajaran Quantum diterima. Pengajaran 

Quantum terbukti efektif terhadap hasil belajar 

aspek sikap materi pencemaran lingkungan.  

Pembelajaran menyenangkan dan meriah 

seperti pengajaran Quantum menjadikan siswa 

menjadi lebih kreatif dengan segala 

aktivitasnya. Hernowo (2006) menyatakan 

mengajar bukanlah sekedar menyampaikan 

materi, mengajar sesungguhnya adalah 

memotivasi, membangkitkan gairah siswa 

untuk belajar sehingga suasana belajar menjadi 

lebih bemakna dan menyenangkan dengan 

semua unsur kemeriahan dalam pembelajaran. 

Hasil penelitian yang dilakukan Masrikhah 

(2014) dengan menerapkan pembelajaran yang 

menyenangkan dapat meningkatkan motivasi 

belajar dan rasa ingin tahu siswa materi 

kingdom Protista di SMA Negeri 4 Semarang.  

Pengajaran Quantum kerangka TANDUR 

yang diterapkan menekankan pembelajaran 

yang berpusat pada siswa (student centered 

learning) disertai unsur-unsur penanaman 

sikap siswa antara lain peduli lingkungan, jujur, 

disiplin, tanggung jawab, toleran, peduli, kritis, 

percaya diri, dan kerjasama dalam kelompok. 

Hal ini didukung pernyataan Rustaman (2005) 

yang menyatakan bahwa pembelajaran aktif 

dan menarik dapat merangsang tumbuhnya 

sikap ilmiah, jujur, kerja sama, dan rasa ingin 

tahu siswa.  
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Siswa dirangsang untuk dapat bekerja 

sama, bertanggung jawab untuk bisa menjawab 

secara mandiri pertanyaan yang diberikan oleh 

kelompok penjaga melalui kartu soal dalam 

permainan tradisional dakon. Hasil penelitian 

Roshayanti, et al., (2014) penerapan model 

pembelajaran sains berbasis permainan 

tradisional engklek dapat mengembangkan 

karakter siswa di Sekolah Menengah Pertama 

yang terdapat pada lima Kabupaten di Jawa 

Tengah.  

Pembelajaran menggunakan model 

Quantum kerangka TANDUR terbukti efektif 

terhadap hasil belajar aspek pengetahuan dan 

sikap siswa materi pencemaran lingkungan 

kelas X MIPA SMA Negeri 11 Semarang. Oleh 

karena itu, model pengajaran Quantum dapat 

digunakan sebagai salah satu alternatif suatu 

model pembelajaran yang dapat diterapkan 

guru di sekolah. Hasil penelitian ini mendukung 

pendapat Prasetyani (2012) bahwa model 

pembelajaran Quantum merupakan model 

pembelajaran yang ideal karena menekankan 

kerja sama antar siswa dan guru untuk 

mencapai tujuan pembelajaran bersama yaitu 

pembelajaran yang bermakna demi tercapainya 

ketuntasan hasil belajar siswa. 

 

SIMPULAN 

 

Pengajaran Quantum efektif terhadap 

hasil belajar siswa aspek pengetahuan dan 

sikap pada materi pencemaran lingkungan. Hal 

ini ditunjukkan dari hasil uji komparatif yang 

menyatakan terdapat perbedaan rata-rata hasil 

belajar aspek pengetahuan secara signifikan 

antara kelas yang menggunakan pengajaran 

Quantum dengan pengajaran metode diskusi 

observasi. Pengajaran Quantum menunjukkan 

rata-rata skor pengetahuan dan sikap siswa 

materi pencemaran lingkungan kelas 

eksperimen mencapai KKM yang ditetapkan 

Permendikbud secara signifikan.  
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PEDOMAN PENULISAN MANUSKRIP
LEMBARAN ILMU KEPENDIDIKAN

Persyaratan  Umum  Penulisan Manuskrip

Pedoman bagi penulis manuskrip dapat dijabarkan sebagai berikut.

a) Manuskrip ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggeris dengan kerapatan baris 1,5 spasi, font 

Times New Roman 12, ukuran kertas A4,  format satu kolom, dan margin last costum setting (top  2,54 

cm; left  2,8 cm; bottom 2,54 cm; right 2,54 cm).

b) Panjang manuskrip ilmiah hendaknya tak lebih dari 4000 kata atau kurang lebih 10-12 halaman, terma-

suk gambar, grafik atau tabel (jika ada) yang menyertainya.

c) Istilah-istilah dalam bahasa asing atau bahasa daerah dalam teks ditulis dalam huruf  miring (italic).

d) Tinjauan pustaka (literature review) tidak dicantumkan sebagai bagian dari struktur artikel. Dengan 

demikian pengutipan pustaka yang dianggap penting dapat dipadukan dalam bab pendahuluan (Intro-

duction) atau dalam pembahasan. Pengutip-an pustaka dalam pembahasan seperlunya saja dan yang 

lebih diutamakan adalah pembahasan terhadap hasil analisis data yang ditemukan sendiri.  

e) Artikel ilmiah dari skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa yang akan dimuat di jurnal ilmiah harus ada 

lembar penilaian manuskrip oleh penguji (berfungsi sebagai mitra bebestari jurnal), surat keterangan 

penerimaan manuskrip untuk publikasi dari dewan penyunting jurnal yang dilampirkan pada manuskrip 

dan pernyataan pengalihan hak cipta.

Struktur  Artikel Ilmiah

Secara umum struktur artikel ilmiah hasil penelitian dan artikel ilmiah non penelitian relatif  sama. Pada 

artikel non penelitian tidak ada bagian metode. Struktur artikel ilmiah hasil penelitian terdiri atas 10  bagian 

utama yaitu: (1) judul (2) baris kepemilikan; (3) abstrak; (4) kata kunci; (5) pendahuluan; (6) metode; (7) hasil 

dan pembahasan; (8) simpulan; (9) ucapan terimakasih dan (10) daftar pustaka. Adapun struktur artikel ilmiah 

non penelitian terbagi menjadi 9 bagian utama yaitu: (1) judul; (2) baris kepemilikan; (3) abstrak; (4) kata kunci; 

(5) pendahuluan; (6) pembahasan; (7) simpulan; (8) ucapan terimakasih dan (9) daftar pustaka. Masing-masing 

bagian diberikan penjelasan sebagai berikut.

a) Judul 

1) Judul hendaknya ringkas dan informatif, dengan jumlah kata tidak lebih dari 12, sudah termasuk kata 

penghubung. Agar judul dapat dibuat singkat dan ringkas dalam 12 kata, hindari kata penghubung dan 

penyebutan obyek, tempat atau bahan penelitian yang sangat terperinci. 

2) Judul mengandung kata-kata kunci dari topik yang diteliti.

3) Jenis  huruf  Times New Roman 14, dengan jarak baris satu spasi.

4) Judul dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggeris, sesuai dengan bahasa yang dipergunakan dalam 

manuskrip.

5) Hindari penggunaan singkatan, rumus dan rujukan.

b) Baris kepemilikan (authorship lines)

1) Baris kepemilikan terdiri atas dua bagian, yaitu nama-nama penulis dan afiliasi kelembagaan penulis.

2) Afiliasi kelembagaan mahasiswa mengikuti tempat dimana yang bersangkutan belajar. 

3) Nama-nama penulis hendaknya hanya orang yang benar-benar berpartisipasi dalam perencanaan, 

pelaksanaan, analisis hasil, pembahasan, dan penulisan laporan. 

4) Jabatan akademik/fungsional atau gelar kesarjanaan tidak perlu dicantumkan.



5) Nama lembaga dicantumkan secara lengkap sampai dengan nama negara, ditulis  di bawah nama penu-

lis beserta alamat pos, email dan faksimili (kalau ada) untuk keperluan korespondensi.

6) Jika penulis lebih dari satu orang dan berasal dari kelembagaan berbeda, maka semua alamat dicantum-

kan dengan memberikan tanda superskrip huruf  kecil mulai dari a pada belakang nama penulis secara 

berurutan.

7) Nama penulis korespondensi diberi tanda bintang (*).

c) Abstrak

1) Abstrak ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan sim-

pulan.

2) Abstrak ditulis dalam satu paragraf; ditulis dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris); 

panjang abstrak berkisar antara 150 - 200 kata. 

3) Hindari perujukan dan penggunaan singkatan yang tidak umum.

d) Kata Kunci

1) Kata kunci terdiri atas 3 sampai 5 kata dan/atau kelompok kata.

2) Ditulis sesuai urutan abjad 

3) Antara kata kunci dipisahkan oleh titik koma (;).

4) Hindari banyak kata penghubung (dan, dengan, yang dan lain-lain).

e) Pendahuluan 

1) Hindari sub-sub di dalam pendahuluan. 

2) Pendahuluan hendaknya mengandung latar belakang masalah, permasalahan dan tujuan penelitian. 

3) Persentase panjang halaman pendahuluan antara 10-15% dari panjang keseluruhan sebuah manuskrip.

4) Rujukan ditunjukkan dengan menuliskan nama keluarga/nama belakang penulis dan tahun terbitan, 

tanpa nomor halaman. Landasan teori ditampilkan dalam kalimat-kalimat lengkap, ringkas, serta 

benar-benar relevan dengan tujuan penulisan artikel ilmiah.

f) Metode Penelitian

1) Informasikan secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi 

subyek/bahan yang diteliti, alat yang digunakan, rancangan percobaan atau desain yang digunakan, 

teknik pengambilan sampel, variabel yang akan diukur, teknik pengambilan data, analisis dan model 

statistik yang digunakan.

2) Hindari penulisan rumus-rumus statistik secara berlebihan.

3) Jika menggunakan metode yang sudah banyak dikenal, sebutkan nama metodenya saja. Jika diperlu-

kan, sebutkan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan. 

4) Untuk  penelitian kualitatif, metode penelitian dapat menyesuaikan.

g) Hasil dan Pembahasan

1) Format hasil penelitian dan pembahasan tidak dipisahkan, mengingat jumlah halaman yang tersedia 

bagi penulis terbatas.

2) Hasil penelitian dapat disajikan dengan dukungan tabel, grafik atau gambar sesuai kebutuhan, untuk 

memperjelas penyajian hasil secara verbal. 

3) Judul tabel dan grafik atau keterangan gambar disusun dalam bentuk frase (bukan kalimat)  secara 

ringkas. 

4) Keterangan gambar/grafik diletakkan di bawah gambar/grafik tersebut, sedangkan judul tabel diletak-

kan di atasnya.  Judul diawali dengan huruf  kapital. Contoh dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Grafik 1.  Pertumbuhan kumulatif  tiga spesies jangkrik lokal pada perlakuan pakan yang berbeda

Gambar 4. Profil jangkrik Jantan (kiri) dan betina (kanan) pada fase instar 
(Sumber: Hasegawa dan Kubo, 1996).

       Tabel 1.  Hasil Pengukuran Pertambahan Bobot Badan, Bobot Kokon Utuh, dan Bobot Kokon 
       Kosong.

Peubah Tk.Ketuaan Daun
Frekuensi Pemberian 

Pakan Rataan
B1 B2 B3

Pertambahan bobot 
badan (gr/ekor/

minggu)

A1 0,602 0,610 0,612 0,613a

A2 0,616 0,630 0,662 0,650b

A3 0,654 0,672 0,706 0,677c

Rataan 0,624d 0,643d 0,673e

                     
                     Keterangan:  Superskrip huruf  kecil yang berbeda pada baris/kolom yang sama
                     menunjukkan perbedaan yang nyata  pada taraf   5%.

        Gambar 1. Contoh keterangan tabel dan gambar/grafik.

5) Jangan mengulang menulis angka-angka yang telah tercantum dalam tabel di dalam teks pembahasan. 

Jika akan menekankan hasil yang diperoleh sebaiknya sajikan dalam bentuk lain, misalnya persentase 

atau selisih. Untuk menunjukkan angka yang dimaksud, rujuk saja tabel yang memuat angka tersebut.

6) Pada umumnya jurnal internasional tidak menginginkan bahasa statistik (seperti: significantly different,  

treatment, dll) ditulis dalam pembahasan. Hindari copy dan paste tabel hasil analisis statistik langsung 

dari software pengolah data statistik.

7) Materi pembahasan terutama mengupas  apakah hasil yang didapat sesuai dengan hipotesis atau tidak, 

dan kemukakan argumentasinya.

8) Pengutipan rujukan dalam pembahasan jangan terlalu panjang (bila perlu dihindari).



9) Sitasi hasil penelitian atau pendapat orang lain hendaknya disarikan dan dituliskan dalam kalimat send-

iri (tidak menggunakan kalimat yang persis sama).

10) Kumpulan penelitian sejenis dapat dirujuk secara berkelompok.

h) Simpulan
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