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KATA PENGANTAR PANITIA 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat 

dan karunia-Nya kami dapat menjalani aktivitas, dengan menghadirkan masa depan 

kepada civitas akademika di masa proses akademik dalam pendidikan dan pengajaran.  

Perguruan Tinggi memiliki peranan penting mencetak generasi  penerus bangsa 

yang akan menentukan kehidupan bangsa dan negara. Maka dari itu Perguruan Tinggi 

harus terus mengembangkan pengelolaan kegiatan akademik agar minat civitas 

akademika dan generasi muda  penerus bangsa untuk meningkatkan kualitas dan mutu 

serta daya saing yang handal sesuai bidangnya masing-masing  terus bergelora.  

Selain itu kewajiban Perguruan tinggi dalam memacu civitas akademika sebagai 

kalangan akademis yang memiliki wawasan untuk turut serta mengabdikan ilmunya di 

masyarakat luas dengan harapan dapat membangun bangsa Indonesia yang lebih maju 

di era transformasi penggabungan fisik, digital dan biologi yang penuh tantangan.  

Untuk itu kami Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari 

yang selanjutnya disingkat dengan UNISKA MAAB menyelenggarakan kegiatan 

akademik yang menarik dengan suasana ilmiah dalam upaya membangun sikap-sikap 

positip dikalangan civitas akademika dan generasi muda, beberapa kegiatan ilmiah 

tersebut dikemas sedemikian rupa dalam bentuk Expo Pekan Ilmiah berupa seminar 

Nasional dengan tema “SOCIAL, HUMANIORA, SCIENCE AND TECHNOLOGY IN 

DISRUPTION ERA.” 

 

Banjarmasin,  Juli 2018 

Ketua Pelaksana, 

 
Rakhmat Nopliardy, SH., M.H 
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KATA PENGANTAR REKTOR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Alhamdulillahi rabbil’alamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga prosiding ini 

dapat terselesaikan dengan baik. Prosiding ini menyajikan kumpulan Artikel dan Poster 

Ilmiah dari Peserta lomba Kegiatan  Pekan Ilmiah Nasional I UNISKA MAAB Tahun 

2018 yang diikuti berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, bahkan beberapa dari 

Perguruan Tinggi Luar Negeri,  yang telah dipresentasikan dan didiskusikan dalam 

Seminar Nasional yang merupakan rangkaian Pekan Ilmiah tersebut. 

Pekan ilmiah diselenggarakan oleh UNISKA MAAB di Banjarmasin dari tanggal 

16-19 Juli 2018 dengan beberapa kegiatan lomba Artikel Ilmiah, Pengabdian 

Masyarakat, Poster Ilmiah,  Bedah Buku  Campus Expo, Pameran Buku, dengan tema 

“Social, Humaniora, Science and Technology in Disruptive Era”. 

Kegiatan  ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari Dies Natalis UNISKA XXXVII 

dan juga merupakan momentum dalam mengembangkan atmosfir akademik bagi 

mahasiswa dan  Dosen,  kegiatan ini merupakan kegiatan Pekan Ilmiah yang pertama 

dan akan dilaksanakan setiap tahun. Dengan dilaksanakannya lomba-lomba dalam 

Pekan Ilmiah diharapkan dapat memotivasi para dosen dan mahasiswa lebih giat 

melakukan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,  kemudian 

hasilnya dipublikasikan melalui Jurnal dan Prosiding ini.  Terselenggaranya acara Pekan 

Ilmiah ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua, terutama 

kepada: 

1. Ketua Pembina yayasan pendidikan UNISKA 

2. Ketua Yayasan UNISKA 

3. Rektorat dan Seluruh Jajaran 

4. Para Dekan Fakultas  

5. Pembicara dan moderator 

6. Panitia Pelaksana 

7. Para peserta Kegiatan Pekan Ilmiah. 

Akhir kata, jika dalam penerbitan buku prosiding ini belum sempurna mohon 

dimaafkan. Semoga apa yang telah kita lakukan ini bermanfaat bagi kemajuan kita di 

masa depan. Aamiiin Ya Rabbal Alamin. 

Wassalamualaikum wr. wb. 

Banjarmasin,   Juli 2018 

Rektor, 

 

 

 

Abd. Malik, S.Pt,. M, Si,. Ph.D. 
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Abstract 

 

Pictures as media are media enjoyed by every student as reposition from their real conditions 

about people, condition, place, goods, view, and others.Through pictures as media can make 

students easy for mastering vocabulary because pictures are interesting and can make the 

learning subject more interesting.The objectives for this research are : (1) To know the kind of 

pictures used in teaching and learning English Vocabulary at the sevent grade of SMPN 2 

Pelaihari school year 2016/2017 (2) To know the students responses in teaching and learning 

English Vocabulary by using pictures at the sevent grade of SMPN 2 Pelaihari school year 

2016/2017.The reaserch uses descriptive qualitative design because the study tries to get 

description of “The Teaching and Learning of Vocabulary Through Pictures at the seventh 

grade of SMPN 2 Pelaihari school year 2016/2017”. In this research, several instruments are 

prepared to collect the data, namely observation sheet, interview guide and document.The 

result of this research are : (1) The kinds of picture used in teaching and learning are wall 

pictures, sequences pictures and flash card. (2) The teacher used pictures, and the students 

are very interested in following the teaching and learning process. The writer proposes some 

suggestions as follow : (1) The teacher should use many kinds of picture because most of the 

students like different pictures. (2) The teacher should give more motivation to the students in 

learning.  

 

Key words : Vocabulary; Picture 
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INTRODUCTION 

 

Learning is process of two-way communication, the teaching is done by the teacher as an 

educator, while the study is carried out by students or pupils. The concept of learning is a 

process whereby a person intentionally manages environment to allow him to participate in a 

particular behavior in particular circumstances or to generate a response to a particular 

situation. 

According to Tyson and Carrol (2004), teaching is way and process of mutual relations 

between teachers and student are equally active in. While tordif (2003) argue, teaching is an act 

committed by a person (teacher) with the aim to help and facilitate others (students) to conduct 

a study. 

If there is a learning process, there is also process of teaching. It is presumbly easier to 

understand, because when there is learning certainly there is teaching and vise versa. 

The english learning in junior high school is used as tool for improving students selves in 

science segment, technology and art. Teaching english in junior high school is invloving four 

skill aspect, they  are listening , speaking, reading, and writing. All of the aspect should 

supported by vocabulary as tool for supporting in English communication. The low of student 

study result is caused  by many factor, one of them is the less for mastering vocabulary. 

According to cameron (2001), vocabulary for knowing  a word and know about what 

meaning they read. It’s meant to study vocabulary we have definition, understand and can using 

in sentence. Many  people consider that the vocabulary is an interesting and educating activity 

and mastering vocabulary is an foundation thing that mastered by students in English learning. 

Someone will not express a language if she or he does not understand the vocabulary of that 

language. Mastering vocabulary is compulsory thing is had by students. Without having enough 

vocabulary student will get difficulties for achieving language competition. If the student want 

to be mastering an english so they should learn vocabulary. 

The types of media can be broadly divided into : visual media (which can be seen, read 

and touched) such as : pictures, comics, magazines, books and others. Audia media ( which can 

be heard and refer to simultaneously) such us : movies, TV, VCD etc. 

In facilitating the learning process media that we often use in the form of images. Figure 

is a form of mock objects without changing the shape, so the images here are used as an 

intermediary tool that is used convey  information even though the information can not be able 

to reach or may be  to large or too small, so it can be transferred as an example of learning 

with ease. 

To solve the problems encountered in the process of learning the writer is trying to find a 

way to solve them through the medium of teaching by using pictures 

 

RESEARCH PROBLEM 

 

From the statement  of the problem mentioned above, the purpose of the study are : 

What kind of pictures are used by the teacher in teaching and learning English vocabulary ? 

 

DEFINITION OF VOCABULARY 

 

Vocabulary is one of the important language element the student’s should master. 
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Vocabulary includes collection of words. The words are known only as individual words, but 

also as a group of words that have meaning. According to Allen French (2005:4) vocabulary is 

a fundamental component of second language or foreign language profiency, one of the primary 

goals of language learning is to know the meanings of the words. Bums and Broman (2000:295) 

define that vocabulary is the stock of words used by a person, class or profesional, all having 

much in common, yet each distinctly different. The primary thing in learning a language is the 

acquisition of a vocabulary. Therefore, succes in learning English requires vocabulary 

acquisition. A large vocabulary can not guarantee the learners competence in learning English 

but in adequacy of vocabulary will obstruct their chances to make succes in learning English. 

 

1. The Kind of Vocabulary 

 

Haycraft (2001) give a distinction between active vocabulary and passive vocabulary. 

Active vocabulary is the words that the students can understand, pronounce correctly and use 

constryctively in speaking and writing. Passive vocabulary is words that the students recognize 

and undertand when they occur in oomext but which learner cannot produce correctly 

themselves. 

 

2. The Use of vocabulary 

 

Vocabulary is important in case it could help the students to enjoy their classes. One who 

master enough vocabulary will find few difficulties than those who have few vocabularies. When 

they read a certain text, they will easily get the information from it since they can understand 

every word in the text. On the other hand, those who lack of vocabulary will face a lot of 

problems. Mastery of vocabulary will usefull for the process of achieving language teaching 

objectives. 

 

3. The Important of Vocabulary 

 

A good mastery of vocabulary help the learners to express their ideas precisely. By 

having many stock of words, learners will be able to comprehend the reading material and 

catch others, talking, give response, speak fluently and write some kind of topics. On the 

contrary, if the learners do not recognize the -caning of the words used by others who address 

them, they will be unable to participate in conversation, unable to express some ideas or unable 

to ask for information. 

 

4. The Rule of Vocabulary Teaching 

A consideration of the knowledge that is assumed by lexixal competence is offered as a 

reference for assessing vocabulary teaching. Linguistic, psycholinguistic aspect of word 

knowledge are examined. There include word frequency, vocabulary growth collocation, 

register, case relations, underlying form, word association and semantic structure. Vocabulary 

techniques are discussed according to the way that they attempt to build up these aspects of 

vocabulary knowledge. 
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5. Vocabulary Development 

 

Research emphasizes that vocabulary development is a vital part of all content learning, 

bq£ it is too often ignored. The link between vocabulary knowledge and comprehension is 

undeniable. While wide reading increase a student’s vocabulary significantly, teachers must 

realize that direct and explicit instruction in vocabulary must also occur daily in all classroom. 

Students enter school with vastly different levels of words knowledge. Teachers must build 

word-rich environment in which to immerse students and teach and model good word learning 

strategies. Because research shows that having students look up words and write definition is 

the least effective way to increase their vocabulary, this page features many strategies methods 

for teachers to use in classroom instruction. 

 

Media 

 

1. Definition of Media 

 

Media as teaching aids are needed to help the students understand and to increase the 

effectiveness in the communication between teacher and students in the teaching and learning 

process. It is also used to stimulate the students motivation and the students interest in the 

lesson. It can be clearly seen in the sueces of teaching and learning process. The teachers can 

choose the kind of med;u -.vnich can help them to apply in the classroom. 

 

2. Kinds of Media 

 

According to Rudi Bretz (2002) there are eight kind of media, they are : 

a. Audio media 

b. Print media 

c. Motionless visual media 

d. Movement visual media 

e. Semi movement audio media 

f. Semi movement media 

g. Audio visual media 

h. Visual media movement 

 

Media Picture 

 

Definition of Picture 

Pictures are the cheapest and simple media, which are easy to make and to prerure. and 

can be found in anywhere. Picture can help the teacher who has a lac* in writing and drawing. 

Pictures is useful for presenting new grammar and vocabulary. By using pictures teachers can 

improve their students vocabulary. 
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1. The Purpose of using Picture 

 

According to Kemp and Dayton (2004:28) purpose of using picture: 

a. Pictures are easy to collect, to make and to transport. 

b. Pictures are very useful for presenting new grammatical vocabulary items. 

c. Pictures can be used for revision from one lesson to another well as for long-term 

revision of vocabulary and structures. 

d. Pictures can be used to supplement whatever text book the teacher is using or 

whatever course he is following. 

e. Pictures can also provide a stimulus for using the language at the reproduction 

and manipulation stages, to speak, to read and to write, it speaks the students with 

information-object, event- to use. 

2. Kind of Pictures 

Pictures are kind of visual instruction material might be used more effectively to develop 

and motivate in producing positive attitudes towards English and to teach or reinforce language 

skills. 

Types of pictures according Andrew Wright (2001) are: 

a. Pictures of single object    e. Pictures of a lot information 

b. Pictures of person                        f.  Pictures of fantasies 

c. Pictures of place                          g.Pictures of the news 

d. Pictures from history                   h. Pictures of maps and symbols. 

 

3. Teaching Vocabulary by using Pictures 

 

Pictures used to introduce units need to be seen and discussed by all members of class. It 

is very important for us to know. Using of media in teaching is • ery much recommended so that 

the interaction happening between the teacher and students will arouse students interest to 

learn. 

a. To clarify the prsentation of the material (message) in the visualization  

b. To overcoming the limitation of space, time and power of the sense 

c. To make the human experience of the abstract into concrete 

d. To increase motivation to learn. 

 

METHOD OF RESEARCH 

 

1. Significances of the Research 

 

For the using of pictures as media for improving the students vocabulary can give 

contribution in science, in English science especially. Learning model by using pictures as 

media can also help the teacher in teaching and learning process in order to deliver the subject 

material easily and the students are able to understand effectively and efficiently. 
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2. Method of research 

a. Research design 

This research uses qualitative method. Qualitative research is to understand a 

phenomenon by focusing on the total picture other than breaking it down into 

variables. 

Qualitative research is used because the researcher wants to describe the 

teaching and learning of vocabulary through pictures at the seventh grade of 

SMPN 2 Pelaihari school year 2016/2017. 

b. Research setting 

This research took place at SMPN 2 Pelaihari, that school is located on 

Jl.A.Syairani Sarang Halang, Pelaihari, Tanah Laut Regency, South Kalimantan 

Province. 

 

3. Subject and Object of the Research 

 

a. Subject 

The subject of this research is the English teacher and the students at the seventh 

grade of SMPN 2 Pelaihari school year 2016/2017 

b. Object 

While the object of the research is the teaching and learning of vocabulary through 

pictures at the seventh grade of SMPN 2 Pelaihari school year 2016/2017. 

 

4. Techniques and Instrument of Collecting Data a. Technique of Collecting Data 

 

There are three technique used to collect the data in this research, they are: 

a. Observation 

Observation is an important technique of data collection in qualitative research. 

Observation is a way to get the information in a way the researcher comes to the 

research location to conduct field observation and examine the facts related to 

topic. 

b. Interview 

In this research, the researcher acquire data by interview to explore the data from 

the teacher of grade VIIB to find information about the kind of pictures are used in 

teaching and learning vocabulary through pictures at the seventh grade of SMPN 2 

Pelaihari school year 2016/2017 with the particular attention to vocabulary. 

c. Document 

Ary et al (2002 : 435), explore that qualitative research may also use written 

document to gain an understanding of the phenomenon under study. 

 

5. Instrument of Collecting Data 

 

Instrument used to collect the data among others, observation sheet, interview 

guide and document. 
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6. Data Analysis 

 

According to Ary et al (2014 : 60), data analysis in qualitative research is a 

process of categorizing, description and synthesizing the collected data. 

 

7. Component of Data analysis : 

a. Data Collection 

Data collection is to select the data that has been collected through observation, 

recording and transcription. Sorting of data applies to the data in cycle one, two 

and so on. 

b. Data Reduction 

Data reduction is covering the categorization and classification. All data that has 

been collected selected and grouped according to the focus. Reduced data provides 

a sharper picture of the observation and facilitate the researcher to look for it any 

time required. Data reduction can be helpful in giving the code specific, in 

particular aspect. 

c. Data Display 

Too much data (accumulate) is less able to provide a through overview is therefore 

it is necessary display data. Data display is to present data in the matrix form, 

network, chart or graph so that researchers can master the data. 

d. Conclusion or Verification 

Conclusion or verification is to conclude the research and triangulation, rhis 

activity is the final inference research finding, followed by triangulation or testing 

activities of rhe research finding. 

 

FINDINGS 

 

1. The kind of pictures are used in teaching English vocabulary at the so «tk grade of 

SMPN Pelaihari school year 2016/2017. 

 

The researcher did the observation in SMPN 2 Pelaihari on Friday, July 8th 2016 The 

researcher has choose that school as the research location because the researcher -A ant to 

know more about the students ability in mastering vocabulary. 

The English lesson in grade VIIB SMPN 2 Pelaihari was done on Friday and Monday 

morning. Before the researcher observe and enter the classroom where the teacher taught first 

researcher conducted interview with teacher who will teach in the class. The result of interview 

with the teacher on SMPN 2 Pelaihari that this school has two teachers. 

 

2. The students response in learning English vocabulary by using picture at the seventh 

grade of SMPN 2 Pelaihari school year 2016/2017 

 

The teacher use pictures media in the teaching of vocabulary has really made the 

students understand the lesson easier because picture can make the lesson interesting and fun. 

They responded the teacher directly when the teacher taught by using pictures as media. 

The students tried to improve their vocabulary by using pictures, even before they started their 
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lesson they had to mention the pictures names in English.  

 

DISCUSSION 

 

The researcher saw based on the fact that the taching and learning English especially in 

grade VIIB, was very slow because the students did not understand the lesson well. Many 

students were just silent and confused when the teacher gave them question about the English 

lesson, because some of them did not master enough vocabulary. While vocabulary is very 

important in English which is in line with, the statement of Richard and Rodgers (2006:32), who 

mention that vocabulary is one of the most important aspect in a a foreign language. 

 

CLOSURE 

 

1. Conclusion 

 

Based on the previous chapter of the thesis, the writer tries to take some conclusion as follow: 

a. In this research, the teacher using 3 kinds of picture, there are wall picture, sequence 

picture and flash card. 

b. When the teacher often uses the media picture to the students the results obtained are that 

more students enjoy learning in the students, master of vocabulary increase and the 

teacher is happy in carrying out the teaching and learning activities. The students of VIIB 

get new spirit on following the teaching and learning process vocabulary while the 

teacher uses picture as media. It’s make the students easy to understand the lesson and 

improve the students speaking ability. 

2. Suggestion 

 

Based on conclusion above, the writer proposes some suggestion as follow : 

a. The teacher should use many kinds at picture because most of students like different 

picture. 

b. Most of students are motivated if teacher uses picture as media, therefore teacher should 

use picture when the process of teaching and learning take place. 
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Abstrak 

  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana peran media sosial di era 

globalisasi ini sangat berpengaruh dalam perubahan sosial yang terjadi pada remaja. Perubahan 

ini mencakup pada perubahan pola interaksi, aspek bahasa, gaya berpakaian, dan lainnya yang 

diakibatkan oleh pengaruh dari kebudayaan barat yang masuk melalui media sosial dan sangat 

berpengaruh pada budaya remaja di Indonesia. Remaja kita saat ini adalah remaja yang 

dibesarkan dalam sebuah era yang bersifat massif dan serba instan. Inilah permasalahan, apa 

yang harus dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda dari belenggu dan paradigma yang 

salah terhadap perkembangan teknologi dunia. Sadar atau tidak ini adalah tantangan bersama 

baik selaku orang tua, guru, dan pemerintah.Penelitian ini merupakan penelitian yang 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. karena ingin mendalami suatu fakta, gejala dan 

peristiwa pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja di lapangan sebagaimana adanya 

dalam konteks ruang dan waktu serta situasi lingkungan remaja secara alami. Peneliti 

menginginkan hasil penelitian berupa rincian data yang lebih kompleks tentang fenomena yang 

sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif dan tidak memerlukan pengolahan data secara 

statistika. Hasil dari penelitian kualitatif yang dibutuhkan peneliti adalah berupa informasi yang 

mendalam mengenai pengaruh media sosial bagi remaja itu sendiri. 

 

Kata kunci: remaja, media sosial 
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PENDAHULUAN 

 

Kemajuan teknologi komunikasi seperti telepon genggam, televisi, radio dan internet 

tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi berjalan sesuai dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi komunikasi disatu sisi memberikan dampak 

yang positif seperti memudahkan manusia untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain, 

memudahkan manusia untuk menjalankan aktivitasnya, dan memudahkan manusia untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Mudahnya informasi yang diperoleh oleh 

masyarakat ini dapat mempengaruhi cara pandang, gaya hidup serta budaya dalam suatu 

masyarakat tertentu. Disisi lain,teknologi komunikasi juga mempunyai dampak negatif. 

Misalnya teknologi informasi dan komunikasi yang ada banyak digunakan untuk melakukan 

perilaku menyimpang seperti penipuan, menyontek ketika ujiannasional, mengunduh situs-situs 

porno ataupun mengunggah gambar atau video porno yang dapat menyebabkan penurunan 

moralitas bangsa. 

Perubahan teknologi dari yang sederhana menjadi maju dapat dikatakan sebagai wujud 

modernisasi yang biasanya juga akan diikuti oleh modernisasi gagasan (ide). Modernisasi 

muncul dengan berbagai wujudnya, baik nyata maupun dalam wujud yang tidak disadari 

manusia di dunia, sehingga dapat dikatakan hampir tidak ada manusiayang tidak menjadi 

“korban” modernisasi. Modernisasi dalam jangka waktu tertentu memunculkan sebuah proses 

yang dinamakan globalisasi. Globalisasi telah menyatukan manusia dari berbagai belahan dunia, 

sehingga mereka sulit dibedakan lagi, karena semua manusia mempunyai karakter yang hampir 

sama. Perkembangan teknologi telah berhasil menyatukan seluruh karakter atau udaya manusia 

di bumi ini.  

Dampak negatif dari globalisasi ini sendiri menjadi persoalan yang sedang dihadapi dan 

membawa para remaja kehilangan identitasnya sebagai remaja indonesia. Sikap-sikap yang 

bersifat negatif sering muncul di banyak media massa maupun kejadian yang dilihat langsung. 

Meningkatnya pengguna sosial media di Indonesia merupakan salah satu wadah bagi remaja 

berkreasi,namun sangat disayangkan penggunaannya untuk ke arah negatif. Di samping itu 

media memberi wadah bagi mereka muncul sebagai idola baru yang memberi dampak negatif. 

Sebagai contoh aplikasi tik tok yang sekarang ini marak digunakan untuk mengekspresikan diri 

dengan cara yang salah. Ada baiknya kita sebagai remaja dan masyarakat harus bisa memilah 

mana informasi yang harus diserap mana yang harus dibuang. Di era informasi ini, sangat 

penting untuk mengendalikan diri agar sikap dan perilaku tetap positif dan baik untuk 

masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode berasal dari bahasa inggris: method yang artinya cara yaitu suatu cara untuk 

mencapai suatu cita-cita “logos” artinya ilmu pengetahuan, sedangkan metodologi artinya cara 

melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. 

Metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berpikir,analisa berpikir dan 

mengambil kesimpulan yang tepat,dalam hal ini dilengkapi dengan penelitian atau observasi 

(Sapari Imam Asyari, 2010: 67). 

Metodologi penelitian dapat disimpulkan adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 

prosuder yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis 
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teoritis mengenai sesuatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang 

sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang 

sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2009: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai 

prosedur penelitianyang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dariorang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan padalatar dari 

individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidakboleh mengisolasikan individu 

atau organisasi ke dalam variabel atauhipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari 

suatu keutuhan.Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada 

proses penyimpulan induktif dan deduktif, serta analisis terhadap dinamika hubungan antar 

fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. 

 

KAJIAN TEORI 

 

1. Remaja 

  

Pengertian dari remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. 

Dengan pengertian remaja tersebut masa remaja umumnya berada pada rentang usia 12-21 

tahun, kemudian membaginya menjadi remaja awal usia 12-15 tahun, remaja tengah usia 15-18 

tahun dan remaja akhir usia 18-21 tahun. Pada masa remaja tidak hanya terjadi perubahan 

secara emosional saja tetapi juga terjadi perubahan secara fisik dan perkembangan seksual 

remaja. Masa remaja memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat membedakan masa remaja dengan 

masa pertumbuhan yang lain seperti adanya perkembangan fisik, rasa keingintahuan yang besar, 

memiliki keinginan untuk dapat berkomunikasi dan mendapat kepercayaan dari orang-orang 

yang lebih dewasa darinya karena merasa sudah dapat bertanggung jawab, adanya 

perbkembngan intelektual tual, dan sudah mulai berpikir mandiri. 

Pada umumnya masa-masa remaja adalah masa dimana remaja sedang dalam pencarian 

jati diri atau identitas. Dalam pencarian jati diri tersebut remaja memiliki rasa ingin tahu yang 

cukup besar tentang lingkungan sekitarnya yang mereka anggap sebagai hal-hal yang baru. 

Dalam keadaan pencarian identitas ini remaja lebih sering berpatokan pada dunia luar dan 

lingkungan sosial di sekitar mereka. Sehingga dengan keadaan emosional yang masih labil masa 

remaja mudah terpengaruh oleh dunia luar yang akan membentuk kepribadian mereka kelak. 

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung 

maupun yang tidak dapat diamati pihak luar. Perilaku remaja adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh remaja yang terbentuk dengan pengaruh dari faktor perkembangan dalam diri remaja dan 

faktor perkembangan sosial di lingkungan sekitarnya. Perubahan fisik yang terjadi selama tahun 

awal remaja mempengaruhi tingkat indivisu dan mengakibatkan diadakannya penilaian kembali 

penyesuaian nilai-nilai yang telah bergeser. 

Perubahan perilaku yang terjadi pada remaja dapat dalam bentuk perubahan secara 

kognitif, afektif, dan konasi. Perubahan kognitif merupakan perubahan dalam pengetahuan 

tentang suatu hal yang dimiliki. Perubahan afektif merupakan perubahan dalam menyikapi suatu 

hal. Perubahan konasi merupakan perubahan dalam perilaku atau tindakan dengan 

menggunakan suatu cara tertentu. Remaja yang sedang dalam masa transisi memiliki beragam 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka, antara lain untuk mendapatkan 
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informasi yang saat ini menjadi topik pembicaraan banyak orang, mendapat hiburan ketika 

bosan, mencari jalan keluar atas masalah mereka dan memungkinkan sekedar mengisi waktu 

luang. Penggunaan media sosial di kalangan remaja ini juga menimbulkan pro dan kontra. 

Penggunaan media sosial seringkali mengganggu proses belajar remaja, sebagai contoh ketika 

sedang belajar lalu adanotification chatting dari teman yang akhirnya dapat mengganggu proses 

belajar, dan kebiasaan seorang remaja yang berkicau berkali-kali di Twitter yang terkadang 

hanya untuk mengeluhkan betapa sulit pelajaran yang sedang dia kerjakan. (Qamariyah, 2009: 

11) 

 

2. Media Sosial  

 

Media sosial pada dasarnya sebagai wadah ajang komunikasi. Ada beberapa fungsi 

komunikasi, yakni; menyampaikan informasi (to inform), menginformasikan atau 

menyampaikan suatu pesan yang mungkin belum diketahui seseorang. Dengan lengkap, maka 

fungsi komunikasi adalah pertama mendidik (to educate), maksudnya komunikasi berfungsi 

untuk mendidik atau membuat seseorang memahami dan mengerti tentang sesuatu. Kedua 

menghibur (to entertain), Komunikasi berfungsi untuk menghibur atau membuat seseorang 

senang, suka, atau puas. Ketiga mempengaruhi (to influence), Komunikasi berfungsi untuk 

mempengaruhi orang dalam berpikir, bersikap dan bertindak (Effendy, 2002 : 8). 

Adapun dampak positif media sosial menurut Zukria (dalam Kairuni, N. 2016) adalah: 

a. Mempermudah kegiatan belajar, karena dapat digunakan  

b. sebagai sarana untuk berdiskusi dengan teman sekolah tentang tugas (mencari informasi) 

c. Mencari dan menambah teman atau bertemu kembali dengan teman lama. Baik itu teman 

di sekolah, di lingkungan bermain maupun teman yang bertemu melalui jejaring sosial 

lain 

d. Menghilangkan kepenatan pelajar, itu bisa menjadi obat stress setelah seharian bergelut 

dengan pelajaran di sekolah.  

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah:  

a. Berkurangnya waktu belajar, karena keasyikan menggunakan media sosial. 

b. Mengganggu konsentrasi belajar di sekolah. 

c. Merusak moral pelajar, karena sifat remaja yang labil, mereka dapat mengakses atau 

melihat gambar porno milik orang lain dengan mudah. 

d. Menghabiskan uang jajan, untuk mengakses internet. 

e. Mengganggu kesehatan, terlalu banyak menatap layar handphone maupun komputer atau 

laptop dapat mengganggu kesehatan. 

Menurut pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial 

memiliki dampak positif dan juga memiliki dampak negatif dalam penggunaannya. Penggunaan 

media sosial dapat diakses setiap waktu dan dalam penggunaan media sosial juga tidak memiliki 

batasan dalam bersosialisasi. Seseorang dapat berkomunikasi dengan siapa saja, baik dengan 

orang yang dikenal ataupun orang yang tidak dikenal. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam pembahasan kali ini akan diuraikan beberapa perubahan yang mencakup aspek 

budaya didalam masyarakat khususnya pada para remaja. Mengambil dari pendapat Gillin dan 
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Gillin (Soekanto, 2009:263), perubahan sosial adalah sebagai suatu variai dari cara-cara hidup 

yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan, materil, 

komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru 

di masyarakat. Dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa perubahan sosial terjadi karena 

adanya penemuan-penemuan baru atau juga modifikasi-modifikasi didalam masyarakat, yang 

dimana salah satunya merupakan modifikasi dalam teknologi yang semakin berkembang 

sehingga menciptakan adanya media sosial di kehidupan masyarakat khusunya para remaja. 

Perubahan yang terjadi pada para pelajar ini mencakup: gaya berkomunikasi atau interaksi, 

bahasa, gaya berpakaian, dan lainya, dimana ini semua masuk kedalam pengaruh besar dalam 

keseharian para remaja tersebut. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam 

kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial, 

atau sebaliknya. Bagi masyarakat khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi 

kalangan remaja yang menjadi hiperaktif di media sosial ini juga sering memposting kegiatan 

sehari-hari mereka yang seakan menggambarkan gaya hidup mereka yang mencoba mengikuti 

perkembangan jaman, sehingga mereka dianggap lebih populer di lingkungannya. Namun apa 

yang mereka posting di media sosial tidak selalu menggambarkan keadaan social life mereka 

yang sebenarnya. Ketika para remaja tersebut memposting sisi hidup nya yang penuh 

kesenangan, tidak jarang kenyataannya dalam hidupnya mereka merasa kesepian. Manusia 

sebagai aktor yang kreatif mampu menciptakan berbagai hal, salah satunya adalah ruang 

interaksi dunia maya. 

Teknologi Informasi di era globalisasi sangat berkembang pesat di dalam kehidupan 

masyarakat. Penggunaan fasilitas komunikasi yang semakin canggih memberikan peluang bagi 

setiap individu untuk mengakses informasi sesuai keinginan serta dapat berkomunikasi dengan 

mudah tanpa memikirkan waktu. Perkembangan teknologi yang semakin canggih memberikan 

suatu perubahan besar dalam komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat di era modern. 

Berdasarkan data di Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo, 2013: 1) dapat 

diketahui bahwa “Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya 

menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial”. 

 

PENUTUP 

 

Intensitas pengguna media sosial saat ini semakin meningkat. Gaya hidup remaja saat ini 

dipandang sebagai individu-individu yang tidak terlepas dari kecanggihan teknologi informasi. 

Media sosial mempunyai dampak positif dan negatif bagi remaja. Peran orang tua dan 

pemerintah sebagai stakeholder sangat penting agar generasi muda saat ini mampu 

memanfaatkan teknologi secara bijaksana. 
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Abstract 

 

Reading is a language that has been converted interaction with coded in writing. the person in 

considered to have reading skill. When connected with the students, the goal of learning to read 

is that student have skill to interact with converted coded language. The objective of the 

research is to know the problem in learning reading comprehension at the seventh grade of 

MTS’s Muhammadiyah 2 Banjarmasin. The research uses descriptive qualitative design 

because the researcher tries to get description of the student’s problem Learning Reading 

comprehension at seventh grade of MTS Muhammadiyah 2 Banjarmasin year 2016/2017. This 

research is designed to describe the problem are faced by the students in reading 

comprehension. Based on the observation, there are some conclusion which could be drawn by 

researcher (1). The problem faced the students in learning reading are the students difficulties 

in reading comprehension was still not yet understanding. Because the students do not mastery 

vocabulary more, so that the students can not finding meaning in the text. The students difficulty 

in the find the main idea, it’s really the main idea can be found in the first or in the last 

paragraph, because limitation vocabulary so the students be confused to find the main idea. (2) 

the student’s way to solve those problem’s in learning reading comprehension, the students 

must increase a vocabulary in order to understand the vocabulary and reading comprehension 

by opening dictionary. So that the student will be able to find the main idea, then taking into 

account teacher’s explanations will greatly help them to understanding the component of 

reading comprehension and their can complete tasks or questions related to the text and 

correct.    

 

Keywords : the problem of student’s Reading comprehension 
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INTRODUCTION 

 

English is  considered as a foreign language in Indonesia in which it requires four 

certain major language skills should be targeted by a language learner. Those are Listening, 

Speaking , Writing and Reading skill. Listening and reading skills are regarded as receptive 

skills while Speaking and writing are considered to be productive skills. As one of language 

skills, reading also plays an important role because reading has become a part of our daily life. 

Through reading various printed materials such as newspaper, magazine, fiction and 

notification books, we are able to gain a lot of knowledge, information pleasure and problem 

solution. Hence, the ability to read the texts in any forms will contribute a great deal advantage 

in our life such as gaining success at school. 

Reading is on of the skill needed to grow up. Teaching and learning at school must 

certain procedures which generally known as approach, method and technique of teaching and 

learning. By definition, an approach is a set of principles accepted as basic cope with 

something. A method is a set principles to work with something. Which a technique is asset of 

activities to accomplish something ( Norman, 2002:33 ). These sets are important to achieve the 

prescribed goal or goals. Only by applying the set well, the goal or goals can be achieved 

effectively and efficiently. 

Reading is an important activity for expanding knowledge of a language. By reading, 

students can increase their knowledge of certain subject. They can catch what texts tell about. 

Also, they can learn the language because the texts provide structure of the language to learn ( 

Morellin, 2007:23, Parel and Jain, 2008:113-114 ). 

Reading comprehension is one type of reading in order to understand  the content of a 

comprehensive and in depth reading. The term reading comprehension is often associated with 

the term silent reading. 

Reading comprehension which is stated by McNeil (2004:16) reading comprehension is 

acquiring information from context and combining disparate elements into a news whole. 

Comprehension includes understanding the information in the text as well as changing the 

knowledge one use to understand the text in the first place. It is process of using one’s existing 

knowledge to interpret text in order to construe learning. 

Reading comprehension is a skill that is critical in the education success of all 

individuals. Without adequate reading comprehension skills, student can struggle in many 

subject areas. Reading comprehension is an important skill needed for all areas of school.  

The implementation of learning reading comprehension in MTS Muhammadiyah 2 

Banjarmasin implemented by giving the task to the students to read a text. Before the activities 

are carried out, the teacher lectured on information considered pertinent to the students what to 

do. Reading is done from beginning to end of text, if they do not understand about it, the 

reading will repeated several times, the next activity students are asked to work on the problem 

that had been prepared teachers. The method use in the study are still monotonous lectures. 

These conditions resulted in students feeling bored. In order to attract the attention of students 

of varied methods needed. 
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1. Statement of the Problem 

 

The reader is said to understand the reading if the reader can revisits every meaning that 

a text, the ability to read a person can be seen from effort to identity, interpret, and evaluate 

idea or ideas. Ideas of writing material, therefore the researchers raised the problem statement 

as follows : 

a. What are the problem faced by the students in learning reading comprehension ? 

b. How do the students ways overcome their problem in learning reading 

comprehension ? 

 

2. Objective of the Research 

 

a. To know how students are difficult faced in learning reading comprehension. 

b. To know the way of students solve the difficult of reading comprehension. 

 

3. Scope of the Research  

 

The object of this research is the students problem’s in learning reading comprehension 

at the seventh grade of MTs Muhammadiyah 2 Banjarmasin school year 2016/2017. 

 

4. Significances of the Research 

 

The result of study are expected to be able to give the following benefits : 

a. For the teacher the result of the studies are expected to be used as a consideration 

in teaching reading comprehension of English. 

b. For the students to have better understanding of English reading comprehension. 

c. For the readers it is expected that the study will be useful for further research 

enlarger the reader knowledge in reading comprehension. 

 

REVIEW OF RELATED TO LITERATURE 

 

1. Reading  

 

Through history, reading has become the realization of knowledge and education and the 

cue of intellect. Today the ability to read as a means of survival in our complex daily life. That 

is way reading is given to every level of education. Reading English is also given to students as 

the first foreign language which they have to learn. Before talking about reading 

comprehension for Mtsn students, the writer will show some definition given by some English. 

Concerning this, Christine Nuttal as quoted by Simanjuntak defines:  

“Reading as the meaningful interpretation of printed written verbal symbols. It means 

reading is a result the of the interaction between of perception of graphic symbols that 

represent language and reader’s language skill cognitive skill knowledge of the world. In this 

process the reader tries to recreate the meaning intended by a writer.” (Simanjuntak,2001:14). 
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Based on definition above, it can be said the reading is an active process interacting with 

printing and monitoring comprehension to establish meaning. Meanwhile in relation the text of 

the reading brown from Teaching English (2000) suggest :  

“Reading text consist of paragraphs and each paragraphs consist of remember sentences. 

Each sentences is built up of words with certain grammatical rules as to make the meaning 

contained well understood  and misunderstood. Learners for foreign language must be familiar 

with the frequently used structure and at the same time familiar with how to apply and observe 

the rules applied in reading text.” (Brown, 2001:223).  

Reading is a process to get message from through word as media or written language, 

that become a unit of word that the meaning can be known. I foreign language learning, 

reading is essential. The learners reads the target language, and at the same time reads into the 

message of the learning material. Reading is usually means for the learners who are still in the 

stage of learning to read in particular target language. The term “target language” refers to a 

language which one is studying, and the learner has no access to learn it other wise. The stage 

is means to familiarize with the written representation. 

 

2. Reading comprehension 

 

As one of skill of language learning reading plays role as learner media to get input. 

Reading comprehension is one of the reading skills that should be mastered by learners. 

Learners with high level of reading comprehension may get better input than learner with the 

low one. To get clear meaning, it is elaborated in this session definition comprehension and 

some aspect that influence reading comprehension. 

Connor, et al. (2011) assert that reading comprehension skill is reader’s fluency to 

interpret written words and understand it. Interpreting the written text and understanding the 

meaning is defined as the meaning of reading comprehension. 

 

3. The problem’s of teaching and learning reading comprehension at junior high school 

 

Reading comprehension problems and what to do about it. 

a. Did the student read the text ? 

Sometimes teacher don’t know until student walk in the door if student have read 

their assignment. The reality is some will and some won’t some teachers feel that it 

is unfair for them to be held accountable to common core or state standard of 

instruction if the students do not even read the text that can help them, improve. 

Assigning reading question is one solution but that leads to another problem. 

b. Does the student comprehend what they read ? 

The typical way that teacher’s handle reading comprehension is by assigning 

reading question. These are either found at the bottom of the reading section or on 

a different answer sheet. The question teacher assign often follow similar themes. 

Teacher want student answers to show.  Did the student comprehend what they are 

reading ? did they look up the words they couldn’t figure out ? did they understand 

what is significant in the story ? If student say that they don’t understand what they 

read, were they just skimming the reading ? in order to help students, teacher need 

to know where they skimmed and where they truly struggle. If teacher want to 
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really help students improve, I must answer this text challenge with a solution.  

Reading comprehension and actively learn on an ipad we can identify specific 

places where students struggle. We can also embed questions in the text (where 

they should be instead of at the end of a chapter.) 

c. Where does the student struggle with the reading ? 

 Research say 2/3 of students of students are struggling readers; they cannot 

correctly identify the main idea when they read. Students need to be able to decode 

and comprehend what they are reading. As students read, two issues besides 

knowing how to identify the main idea continually cause students struggle the 

difficult language in historical texts poor question design in the book teacher can’t 

change the way teacher design my questions. Where do we ask students to 

demonstrate their understanding ? to make the reading a “big picture”, teacher 

will commonly put question at the end of the reading. Most of the questions in my 

textbook are at the end of the reading or on a separate page. 

d. How can teacher give meaningful feedback to students to encourage and help them 

improve ? 

It is hard to tell if a student is struggling when using traditional 

worksheet/questions. It is even more difficult to give quick feedback on student 

comprehension. The alternative is to give lowtech, highly efficient verbal feedback 

during a class discussion. To truly understand what a student comprehends, there 

needs to be an individual conversation about document. 

e. How can you get meaningful data on where to help your whole class ?  

Immediate, actionable data has only become more important given today’s 

pressures to improve student’s reading comprehension scores. In addition to 

finding these sources, designing questions and meaningful lessons around them, we 

now have to become statisfican ? where can teachers find the time ? yet, we need 

individual and collective class data to appriately help those struggling students.  

 

METHOD OF RESEARCH 

 

1. Design research 

 

This research is qualitative research design, because this research has purpose to find 

out the problem in reading comprehension at the seventh grade of MTs Muhammadiyah 2 

Banjarmasin. 

Qualitative research is a research which mean to comprehend phenomenon about what 

are experienced by the subject of research, such as action, motivation, perception, behavior, 

and so on, descriptively and holistically in the form of word and language on a natural specific 

context by various scientific method Lexy. J. Moleong (2008:6)  

 

2. Setting of the research 

 

The research location is at MTs Muhammadiyah 2 Banjarmasin. The research focus on 

the seventh grade of MTs Muhammadiyah 2 Banjarmasin school year 2016/2017. 
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3. Subject of research 

 

The subject of research are all students at the seventh grade of MTs Muhammadiyah 2 

Banjarmasin 

. 

4. Data and source of data 

 

In this research, the data are collected from the students reading comprehension mastery. 

The source of data in this research are English teacher and some students of science class as 

respondents. 

 

5. Teaching of collecting data 

 

In this research, the researcher conducts observation, interview, and document to 

collecting data. 

 

6. Observation  

 

 Data collection with direct observation is how to collect data by using the eye without to 

help of other standard tool for this purpose. 

 

7. Interview  

 

Interview will be done to get information about the problem are faced by the teacher in 

teaching reading comprehension in this activity the research will interview the English teacher 

by using interview guide then the class has been over. 

 

8. Document  

 

This technique is aimed to look for all written documents or report which perhaps keep 

any detailed data about teacher, student and their classes. By this technique the researcher get 

much information about teacher, students and also classes. 

 

9. Data analysis 

In the research, the analysis phase in qualitative research is describe as explained by 

Usman (2011:85-87) in the following : 

Qualitative research model of miles and hubberman  

a. Data analysis consist of three flow activities simultaneously, namely data reducation, 

data presentation, and conclusion drawing or verification. 

b. Data reducation is a from of analysis that shapes. Classify, categorize, direct, dispose of 

unnecessary data, and organize the data in such a way that eventually the data collected 

be verified. 

c. Presentation of the data is a description of a set of structured information that gives the 

possibility of drawing conclusion and taking action. Presentation of qualitative data is 
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presented in the form of narrative text. Presentation can also be shapes matrices, graphs, 

network, and chart.  

d. Drawing conclusion or verification is an activity at the end of qualitative research. 

Researcher have come to the conclusion and verification, both in term of meaning and 

truth of conclusion agreed by the subject where the research is undertaken. 

 

FINDING 

 

1. General descriptive 

 

MTs Muhammadiyah 2 Banjarmasin is located JL. Kelayan B timur Gg. Baja, sub 

districk of Banjarmasin timur south Kalimantan. MTs Muhammadiyah 2 Banjarmasin has three 

classes with the total students are 58 people. The school is  supported by eleven teacher, there 

are one English teacher. He is from graduation of S-1 degree of English Department. The 

school headed by one head master, namely Ihsan Nasuhi, S.Pd. 

 

2. Discussion 

 

Based on observation that have been conducted, researcher found some of the problem 

experienced by students in the reading comprehension of students in classroom. So that they 

had difficulty in finding the main idea and lack of vocabulary. 

The students mastery the way to read and wrote well, but to learn reading comprehension 

the students still weak. So the overcome this problems, students make prepare a vocabulary in 

order to understand the vocabulary and reading comprehension. So that they would be able to 

find the main idea that a the components of reading comprehension and they could complete 

task or questions related to the text and correct. 

And to overcome problem vocabulary, students could finish it with opening a dictionary 

every English lesson, because it would help students to find meaning a word so that they could 

understand the intent and purpose of the text was clear and would help in their work, in 

additional students might also have a passion and high motivation to learn, so they were not 

easily discourage when experiencing diificulties in teaching. In additional they also had to 

develop the spirit of self-confidence, so that they did not rery on teacher and students they 

considered to be more of them. By using these methods, researcher hopes students can solve all 

the problem they experienced in learning reading comprehension. And in ways that, researcher 

hopes that students can do their job properly.   

 

CONCLUSION 

 

Based on the observation, there are some conclusion which could be drawn by researcher. The 

problem feed the student in learning reading comprehension : 

1. The student’s do not mastery vocabulary more. 

2. The student’s can not finding meaning in the text. 

3. The student’s difficult find the main idea can be found in the first or in the last 

paragraph, because limitation vocabulary so the student be confuse to find the main idea. 

The students way to solve those problems in learning reading comprehension : 
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1. The students must increase a vocabulary in order to understand the vocabulary and 

reading comprehension by opening dictionary. So that, students will be able to find the 

main idea, then taking into about account teacher’s explanation will greatly help them to 

understanding the component of reading comprehension and their can complete task or 

question related to the text and correct. 

2. Overcame the difficulty by asking for guidance from English teacher participatein  

English course to improve her reading comprehension. 

3. Learn frequently or private class English.  
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Abstract 

 

The objectives of the study is to describe and find out; (1) To know the problems faced by the 

students in translating English text, (2) To describe the way of students solve their problems in 

translating English text, (3) To know how the English teacher to solve the students’ problems in 

translating English text. The result of the observation and interview show, that the students’ 

problems over dependent on the dictionary, because the students lazy to open the dictionary so 

they have limited vocabulary, many of them are more interesting to use the internet dictionary 

and the students want to memories 2 vocabularies in a day. The suggestion from this research is 

the students can try to memories the vocabulary of at least 2 vocabulary words at the beginning 

or end of the lesson. 

 

KeyWords:  Students’ problems; translating 

 

  

mailto:sitiulfa917@gmail.com


 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technology In Disruption Era   120 
 

INTRODUCTION 

 

English as an important means of communication, is used by many countries in this 

world. It plays an important role as an international language. This is why the Indonesian 

government chooses English as the first foreign language to be taught in schools Ramelan 

(1992:3) said. Translation is a language activity that is very old. Its history has been traced to 

pre-historic times most especially in societies with written traditions. Venuti (2000:32) gives an 

overview of developments in translation studies in the 20th century. Topic created included 

translability, equivalent structures between source language and target language, textual and 

discursive features, situational, historical, ideological and sociological issues. According to 

Catford (1965:20) translation is the replacement of textual material in one language by 

equivalent textual material in another language. Nida and Taber (1982:12) translating as a 

process of reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the resource 

language massage, first in term of the meaning and secondly in terms of style. Difficulties often 

times students get in the process of translating the meaning and significance than that people 

rarely see us to difficult to assemble climates so impressed that poorly aligned sentences. 

According to Notoatmodjo (2002) study the problem in general can be interpreted as a sign the 

gaps between what is supposed to happen on a certain thing, or the fact that there is or is 

supposed to happen to exist or accur, and between hope and reality. Those conditions can not 

be ignored. Teacher have to look for what the causes are. What the real problems that create 

these conditions are. Teacher can find out the best solution. Therefore, this paper has a purpose 

to know the problems faced by the students in translating English text; describe the way of 

students solve their problems in translating English text; in addition, know how the English 

teacher to solve the students’ problems in translating English text. 

 

The Process of Translation  

 

According to Nida and Taber (1969:33) describe the translation process there are three 

stages, namely the stages of analysis, transfer and restructuring. Translation process starts with 

analyzing the source language text (SLT). At this stage, our linguistic capability to correctly 

interpret and understand the source language text is highly needed. Our knowledge about the 

subject matter will support our work at this stage. One among the challenges that we as 

translators may encounter at this initial step is perhaps lack of clarity of the SLT and the issue 

of untranslatability. 

 

 

 
 

Figure 1 Model of Translation Process 
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Translation process starts with analyzing the source language text (SLT). At this stage, 

our linguistic capability to correctly interpret and understand the source language text is highly 

needed. Our knowledge about the subject matter will support our work at this stage. One among 

the challenges that we as translators may encounter at this initial step is perhaps lack of clarity 

of the SLT and the issue of untranslatability. 

The second stage in translation process is transfering the message into the target 

language text (TLT). Here, we can use dictionary, thesaurus, and any other relevant supporting 

materials/sources. The ability to chosse the appropriate equivalent in the TLT is a must to have 

to ensure that the message is correctly presented in the TLT. One of the challenges that may 

appear at this stage is lack of equivalents in the TLT, for example, when translating a text from 

English into Indonesian, we may find it difficult to find an equivalent in the TLT for a certain 

cultural term. 

The third stage is the restructuring process. As every language has its own system, shifts 

in translation are unavoidable. This is acceptable so long as the meaning or the message in the 

SLT is correctly presented in the TLT. This stage can also be regarded as an editing stage that 

involves decision making. At this stage we will need to decide which equivalent to use or which 

strategy to apply, whether to make the translation faithful as in legal translation or to produce a 

dynamic translation like in translating a literary work. Apart from being required to be 

linguistically capable in understanding the source language, we must also be able to express 

ourselves in the target language. We have to be aware of the pragmatic context and minimize 

the occurrences of grammatical mistakes in the TLT. As for instance, in translating a text from 

Indonesian into English, we must understand the correct use of tenses, articles, preposition, 

phrasal verbs, etc. 

Translation is therefore not simply a matter of seeking other words with similar meaning, 

but of finding appropriate ways of saying in another language. Very often, the segments of 

reality are structurally built-in to one language may to be ignored in another language. Due to 

the fact above, the goverment realizes the importance of English and tries to develop the human 

resource who have caability in communication using English as a foreign language by 

legalizing the teaching of English in the elementary schools through the decree of the minister 

of education and culture of Indonesia No.060/U/1993 dated Febuary 25, 1993. It states that te 

local content subjects can be English subject. However, the implementation of teaching English 

at elementary schools is far from satisfaction. One of the factors that can be a problem in the 

teaching of English is the unavailability of textbooks and instructional media (Kasbolah 

2002:3).  

 

CONCEPT OF TRANSLATION 

 

Translation is ultimately a human activity which enables human beings to exchange ide 

and thoughts regardless of the different tonues used. Al Wassety (2001:14) views the 

phenomenon of translation as a legitimate offspring of the phenomenon of languages, since 

originally, when humans sread over the earth, their languages different and they needed a mean 

through which people speaking a certain language (tongue) would inteact with others who 

spoke a different language. Translation is, in Enanis (1997:99) view, a modern science at the 

interface of pilosophy, linguistics, psychology, and sociology. Literary translation in particular 

is relevant to all these sciences, audio-visual arts, as well as cultural and intellectual study 
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translation is, in Chabbans words (1984:5), “a finicky job,” as it has not yet been reduced to 

strict sientific rules, and it allows for the differences that are known to exist between different 

personalities. Translation is a heavily subjective art, especially went it deals with matters 

outside the real of science where precisely defined concepts aremoreoften expressed by certain 

generally accepted terms. 

El Shafety (1985:93) suggests other criteria for a good translation; these include three 

main principles: 

The knowledge of the grammar of the source language plus the knowledge of vocabulary, 

as well as good understanding of the text to be translated. 

The ability of the translator to reconstitute the given text (source-language text) into the 

target language. 

The translation should capture the style or atmosphere of the original text; it should have 

all the ease of an original composition. 

From a different perspective, El Touny (2001:10) focused on differentiating between 

different types of translation. He indicated that there are eight types of translation; word-for-

word translation, literal translation, faithful traslation, semantic translation, adaptive 

translation, free translation, idiomatic translation, and communicative translation. He 

advocated the last type as the one which transmits the meaning from the context, respecting the 

form and structure of the originaland which is easily comprehensible by the readers of the 

target language. El Zeini (1994:33) didn’t seem satisfied withsuch criteria for assessing the 

quality of translation. Hence she suggested a pragmatic and stylistic model for evaluating 

quality n translation. She explains that the model “places equal emphasis on the pragmatic 

component as well on the stylistic component in translation. 

 

PROCESS OF TRANSLATION 

 

Translation process consists of three stages: (1) analysis, (2) the transfer, and (3) the 

harmonization, each of which can be repeated to better understand the content of the text. The 

analysis was conducted to understand (1) the purpose of writing, (2) the manner or style of 

delivery, and (3) the selection of a language unit. Harmonization is done for the adjustment of 

the translation with the rules and terminology in the target language. In the analysis and 

transfer, construct context it can be used that situation consists of three elements: the field, 

atmosphere or tone (tenor), and means (mode). After analysis, a translator must choose an 

orientation to the source language (SL) or target language (TL) by considering (1) the purpose 

of translation, (2) the reader, (3) the type of text, and (4) gaps of time. 

Holmes (1988:90) suggested that the translation process is actually a multi-level process; 

while we are translating sentences, we have a map of the original text in our minds, and at the 

same time, a map of the kind of text we want to produce in the target language. Even as we 

translate serially, we have this structural concept so that each sentence in our translation is 

determined not only by the original sentence, but also by the two maps of the original text and 

of the translated text which we carry along as we translate. The translation process should, 

therefore, be considered a complex system in which understanding, processing, and projection 

of the translated text are interdependent portions of one structure. We can therefore put 

forward, as does Hnig (1991:17), the existence of a sort of “central processing unit” 

supervising the coordination of the different mental processes (those connected to reading, 
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interpretation, and writing) and at the same time projecting a map of the text to be. Novice 

translators as well as student translators are advised to master the following basic reading 

comprehension skills.  

1. Read for gist and main ideas. 

2. Read for details. 

3. Identify the meaning of new words and expressions using one or more components of the 

structural analysis clause; prefixes, suffixes, roots, word order, punctuation, sentence 

pattern, etc. 

4. Identify the meaning of new words and expressions using one or more the contextual 

analysis; synonyms, antonyms, examples, etc.  

5. Identify the writers style: literary, scientific, technical, informative, persuasive, 

argumentative, etc. 

6. Identify the language level usedin the text: standard, slang, religious, etc. 

7. Identify cultural references in the choice of words in the text. Cultural Translation 

Culture and intercultural competence and awareness that rise out of experience of 

culture, are far more complex phenomena that it may seem to the translator. 

 

METHOD OF TRANSLATION 

 

“While translation methods relate to whole texts, translation procedures are used for 

sentences and the smaller units of language (Newmark, 1988:81). This thesis refers to the 

translation method according  to Newmark, according to his book A Textbook of Translation 

(1988:77). There are eightmethods of translation, which are grouped into two sections, tend to 

refer to the source language and the target language refers. 

The following methods of translation in the diagram 

 

 
 

The following method is oriented at source language: 

 

1. Word-for-word translation 

Lingual unit on the application of this method is at the level of words. One by one word 

translated sequence, regardless of the context. Terms of culture in any source language is 

translated literally. This method can be applied properly if the structure of the source language 

together with the structure of the target language, or a source language text that contains only 

single words not constructed into phrases, clauses and sentences so do not interlocked meaning. 

This method can also be used when faced with a difficult phrase, is to perform the initial 

translation (pre-translation) verbatim, then reconstructed into an appropriate expression 

translation. 
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2. Literal translation 

 

This method is the same as the previous methos word for word, the matching is still out of 

context. This method can also be used as a first step in doing a translation. The difference lies 

in the source language grammatical construction that seeks modified approach grammatical 

construction in the target language. 

 

3. Translation faithful 

 

Translating with this method tries to form the contextual meaning but still bound to the 

grammatical structure of the source language. This raises the discrepancies against the rules of 

the target language, especially the translation of the term culture, so the translation is often 

stiff. 

 

4. Translation semantics 

 

Attachment associated with source language, this method is more flexible than a fathful 

translation method. The term culture translate into more easily understood reader. Source 

language aesthetics comes first, but with a compromise that is still within reasonable limits. 

 

The following method is oriented at target language: 

1. Adaptation 

 

This method is a method which is the most free in translation. That is, attachment to the 

language and culture of the source language is very thin, almost non-existent, even closer 

attachment to the target language. Cultural elements contained in the source language is 

replaced with a more cultural elements close and familiar to the target reader. This method is 

often used in text translation drama or poetry 

.  

2. Translation free 

 

Free translation methods prioritize content rather than the form of the source language 

structure. Freedom in this method is still limited to freely express meaning in English target, so 

it is still limited purpose or content of the source language although English source text has not 

raised again. Furthermore, matching the search was likely to be at the level of the text, not the 

words, phrases, clauses or sentences, so it would sem like paraphrase source language. 

 

3. Translating idiomatic 

 

Idiomatic translation reproduces the ‘message’ of the source language but tends to 

distort the nuances of meaning. Idiomatic expression that exist in the source language is 

translated as a regular expression, not with idiomatic expressions as well. This is due to not 

finding the same idiomatic expression in the target language, so that the distortion is inevitable 

shades. 
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4. Communicative translation 

 

This translation method seeks a way to produce precise contextual meaning, so that 

aspect acceptable language and content can be directly understood bu the target audience. 

 

Technique of translation 

 

5. Direct translation techniques 

 

Direct translation techniques are used when structural and conceptual elements of the 

source language can be transposed into the target language. direct translation techniques 

include: borrowing, calque, and literal translation. 

 

Borrowing 

 

Borrowing is the taking of words directly from one language into another without 

translation. Many English words are “borrowed” into other languages, for example: software 

in the field of technology and funk in culture. English also borrows numerous words from other 

languages: abbatoire, cafe, passe and resume from French; hamburger and kindergarten from 

German; bandana, musk and sugar from Sanskrit. 

 

Calque 

 

A calque or loan translation (itself a calque of German Lehnubersetzung) is a phrase 

borrowed from another language and translated literally word-for-word. Examples that have 

been absorbed into English include standpoint and beer garden from German Standpunkt and 

Biergarten; breakfast from French dejeuner (which now means lunch in Europe, but maintains 

the same meaning of breakfast in Quebec). Some calques can become widely accepted in the 

target language (such as standpoint, beer garden and breakfast and Spanish peso mosca and 

Casa Blanca from English flyweight and White House). The meaning other calques can be 

rather obscure for most people, especially when they relate to specific vocations or subjects 

such as acience and law. Solucion de compromiso is a Spanish legal term taken from the 

English compromise solution although Spanish attorneys understand it, the meaning is not 

readily understood by the layman. An unsuccessful calque can be extremely unnatural, and can 

cause unwanted humor, often interpreted as indicating the lack of expertise of the translator in 

the target language. 

 

Literal translation 

 

A word-for-word translation can be used in some languages and not others dependent on 

the sentence structure: El equipo esta para trabajando terminar el informe would translate into 

English as the team is working to finish the report. Sometimes it works and sometimes it does 

not. For example, the Spanish sentence above could not be translated into French and German 

sentence structures are different. And because one sentence can be translated literally across 

languages does not mean that all sentences can be translated literally. El equipo experimentado 
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esta trabajando para terminar el informe translates into English as the experiented team is 

working to finish the report (“experiented” and “team” are reserved). 

6. Oblique translation techniques 

 

Oblique translation techniques are used when the structural or conceptual elements of 

the source language cannot be directly translated without altering meaning or upsetting the 

grammatical and stylistic elements of the target language. Oblique translation techniques 

include: transposition, modulation, reformulation or equivalence, adaptation, and 

compensation. 

 

Transposition 

 

This is the process where parts of speech change their sequence when they are translated 

(blue ball becomes boule bleue in French). It is a sense a shift of word class. Grammatical 

structures are often different in different languages. He likes swimming translates as er 

schwimmt gern in German. Transposition is often used between English and Spanish because of 

the preferred position of the verb in the sentence: English often has the verb near the beginning 

of a sentence; Spanish can have it closer to the end. This requires that the translator knows that 

it is possible to replace a word category in the target language without altering the meaning of 

the source text, for example: English hand knitted (noun + participle) becomes Spanish tejido a 

mano (participle + adverbial phrase). 

 

Modulation 

 

Modulation consists of using a phrase that is different in the source and target languages 

to convey the same idea: te lo dejo means literally I leave it to you but translates better as you 

can have it. It changes  the semantics and shifts the point of view of the source language. 

Through modulation, the translator generates a change in the point of view of the message 

without altering meaning and without generating a sense of awkwardness in the reader of the 

target text. It is often used within the same language. The expressions es facil de entender (it is 

easy to understand) and no es complicado de entender (it is not complicated to understand) are 

examples of modulation. Although both convey the same meaning, it is easy to understand 

simply conveys “easiness” whereas  it is not complicated to understand implies a previous 

assumption of difficulty that we are denying by asserting it is not  complicated to understand. 

This type of change of point of view in a message is what makes a reader say: “Yes, this is 

exactly how we say it in our language.” 

 

Reformulation or equievalence 

 

Here you have to express something in a completely different way, for example when 

translating isioms or advertising slogans. The process is creative, but not always easy.  
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Adaptation 

 

Adaptation occurs when something specific to one language culture is expressed in a 

totally different way that is familiar or appropriate to another language culture. It is a shift in 

cultural environment. Should pincho (a Spanish restaurant menu dish) be translated as kebab in 

English? It involves changing the cultural reference when a situation in the source culture does 

not exist in the target culture (for example France has Belgian joke and England has Irish joke). 

 

Compensation 

 

In general terms compensation can be used when something can not be translated, and 

the meaning that is lost is expressed somewhere else in the translated text. Peter Fawcett 

defines it as: “...making good in one part of the text something that could not be translated in 

another”. One example given by Fawcett is the problem of translating nuances of formality 

from languages that use forms such as Spanish informal tu and formal usted, French tu and 

vous, and German du and sie into English which only has ‘you’, and expresses degrees of 

formality in different ways. 

As Louise M. Haywood from the University of Cambridge puts it, “We have to remember 

that translation is not just a movement between two languges but also between two cultures. 

Cultural transposition is present in all translation as degrees of free textual adaptation 

departing from maximally literal translation, and involves replacing items whose roots are in 

the source language culture with elements that are indigenous to the target language. The 

translator exercises a degree of choice in his or her use of indigeneous features, and as a 

sequence, successful translation may depend on the translator’s command of cultural 

assumptions in each language in which he or she works”. 

 

Basic problem in translation 

 

The first is the problem of the translator often do not understand the purpose of the 

translation when translating goal is to understand a text. Additionally, mistranslated few 

consequently ruin all. Moreover, when an error occurs on important documents such legal 

documents such as marriage licenses, birth certificates, and so on. 

The second problem that often befall a translator is forgotten when translating cultural 

sensitivity when dealing with cultural language. The process of translation is very concerned 

about this, especially when translating texts that are traditional, cultural practices or humor. 

The third problem that often affects a translator English is the ambiguity problem. This can 

occur in specific vocabulary and language structure such that thetranslators have difficulty in 

its formulation. A professional translator who has certainly can overcome this problem. 

Another theories, translation problems can be divided into linguistic problems and 

cultural problems: the linguistic problems include grammatical differences, lexical ambiguity 

and meaning ambiguity; the cultural problems refer to different situational features. This 

classification coincides with that of El Zeini when she identified six main problems in 

translating from Arabic to English and vice versa; there are lexicon, morphology, syntax, 

textual differences, rhetorical differences, and pragmatic factors. Another level of difficulty in 

translation work is what As-sayyd (1995:23) found when she conducted a study to compare and 
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assess some problems in translating the fair names of Allah in the Quran. She ponted out that 

some of tha major problems of translation are over-translation, under-translation, and 

untranslatability. Culture constitutes another major problem that faces translators. A bad model 

of translated pieces of literature may give misconceptions about the original. That is why Fiont 

(2001:40) thought that poorly translated texts distort the original in its tone and cultural 

references, while Zidan (1994:35) wondered about the possible role of the target culture 

content as a motivating variable in enhancing or hindering the attainment of linguistic, 

communicative, and more importantly cultural objectives of EFl (English as a Foreign 

Language) education. Hassan (1997:60) emphasized this notion when he pointed out the 

importance of paying attention to the translation of irony in the source language context. He 

clarified that this will not only transfer the features of the language translated but also its 

cultural characteristics. 

 

Research of Design 

 

Qualitative research study things in their natural settings, attempting to make sense of, or 

to interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to them said that Denzin 

(1994:55). According to Ary (2002:5) states that “Qualitative research is a study to understand 

a phenomenon by focusing on the total picture rather than breaking it down into variable. The 

goal is a holistic picture and depth of understanding, rather and a numeric analysis.” 

Descriptive research is meanly done when a researcher wants to gain a better understanding of 

a topic. 

 

Setting of Research 

 

The study takes place at SMPN 1 Mandastana. SMPN 1 Mandastana is located at Jalan 

Tabing Rimbah Km 04 Kecamatan Mandastana. In this article, the researcher only wants to 

describe the activity of translating at the seventh grade in class VIID. 

 

Subject to the Research 

 

The subject of this research is the students and the English teacher at the seventh grade 

of SMPN 1 Mandastana. 

 

Data and Source of Data 

 

The data are collected to know the problems by the students in translating English text, 

describe the way of the students to handle their problems in translating English text and to 

know the English teacher to solve the students problems in translating English text. The source 

of its data is the result of observation, interview and documentation obtained during the study 

class seventh of SMPN 1 Mandastana. 
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Instrument and Technique of Collecting the Data 

Research of instrument is all tools uses to collect, examine, investigate a problem, or 

collect, process, analyze and present data in a systematic and objective in order to solve a 

problem. In this research, an instrument which is used observation and interview sheet guide. 

There are some instruments are prepared to collect the data in this research, namely 

observation, interview, and document. 

Observation is part of the qualitative research in the field of English language learning, 

observation done by directly observing the activities study teaching English language with 

observation focusing on the problems to be studied. In this study, observation made its way into 

classroom and observe the learning process by focusing on students’ difficulties in translating 

and how to overcome difficulties translating an English text. Interview is part of the qualitative 

research in the field of English language learning, data minimum through interviews doing 

interviewed by data sources (informants/respondents) to complement the data collected through 

observation and documentation. 

In this research of collecting to investigators interviewed the data with at seventh grade 

and 3 students to get information about the students’ problems in translating and how to 

overcome the problems in translating an English text. According to G. J. University College 

London (1997:104) document in a broad sense that includes all written source alone, both 

written and oral. In this study, documents used to collect data such as documents a list of names 

of students, school profile, and also photographs during the study. 

 

Data Analysis 

 

Qualitative research typically uses descriptive data analysis techniques, because in 

qualitative research, data analysis is the process of systematically study. According to Bogdn 

and Biklen, RC (1982:65) preparation of the interview transcripts, field notes and other input 

materials that have been collected to expand their knowledge and experience as well as trying 

to communicated it. 

The result is consulted to the experts and advisors. The suggestion generated from the 

experts or advisors are valuable to improve the findings. Convergence of a major theme or 

pattern in the data from various sources lends to credibility to the findings, according to Ary 

(2002:236). 

 

FINDING 

 

Based on the observation and interview in the research process, the researcher will 

present the findings and discuss it as follows: English is taught the students of seventh grade at 

SMPN 1 Mandastana, three times a week, and one period of teaching is for 2 x 45 minutes. 

The first meeting at 13 January 2015. Before beginning the lesson, teacher prepared the 

material first. When the teacher entered the classroom greeting the students who had already 

stood up and responded the teacher’s greeting. 

Before beginning the learning translating, the teacher delivered material on reading text. 

The teacher gave instructions about material. The following instructions are: the students were 

asked to read English text, the students were asked to translate the English text, and making 

sentences using the word. 
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The students began to read the text. After they read the text, teacher asked them to 

translate the English text. The researcher found that the students had difficulty in translating, 

because the students did not know what they read and many students were lazy to open 

dictionary.  

The teacher gave a few minutes to make sentences after the students finished translating. 

Some of the students were seem difficulty because they cannot enlarge their vocabulary to 

understand a reading and the other students were seem not interested learning English. They 

were asked to submit their work and after that the task was discussed together. 

The second meeting at 17 January 2015, the researcher found there were kinds of 

problems are faced by the students at seventh grade of SMPN 1 Mandastana. The students did 

not know to find main idea when they did exercise of reading text. 

The third meeting at 20 January 2015, the researcher interviewed with take 3 students 

different at seventh grade class VIID. The researcher called them with symbol (A), (B), and (C). 

in interview, the researcher asked them same questions. It is “What kinds of problems in 

translating English text?” 

According (A) he said “I get difficulty in translating English text, because I do not know 

read and the meaning of the text, so I have to open dictionary.” According (B) she said, “I get 

difficulty in pronunciation when I read English text, because the pronunciation of the words are 

similar.” According (C) he said “I have difficulties in translating English text, because I have 

little vocabulary and not interested learning English.” 

 

DISCUSSION 

 

The problems are faced by the students in learning translation  

In this research sees students get difficulty in determining to find the meaning the texts. 

The students find difficulty in understanding the meaning of every sentence in English because 

they did not have enough vocabulary. This problems makes some students to be less motivated 

and less interested in learning reading English. 

And the students are afraid of making mistakes when they learned English. They were 

always keep silent and rarely making statement or often practically answer by oral. When the 

teacher asked them to read English text, they read it, but in a weak sound or in other hand they 

were afraid if will be heard by others and corrected by the teacher. 

The way of students handle their problems in translating English text 

There are some ways to handle their problems are they must interested to learn English, 

do not be lazy to open dictionary, and also learning grammar because grammar is very helpful 

to improve their ability in making good sentence if they want to translate English texts. 

The way of the English teacher to solve the students’ problems in translating English text 

The researcher interviewed Mrs Sapnah the Englis teacher at 20 January 2015. 

According to Mrs. Sapnah, she said that the students difficult in translating English text because 

20% of the students not interested learning English. The other problem is they were afraid to 

make mistakes. During the teaching and learning English lesson, they always keep silent and 

rarely making statement or practically answer by oral 

Activities that may increase the students’ interest in translating is by using the new 

technique and there is a tool such as game is more interesting so they do not get bored and easy 

to learn.  
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The way of the teacher is must be active and creative in teaching English. Teacher should 

make the students enjoy every time. When we learning English do not be shy and quiet, because 

English is happy! 

 

CONCLUSION 

 

The problems of translating at seventh grade of SMPN 1 Mandastana: 

1. The students find difficulty in understanding the meaning of every sentence in English 

because they did not have enough vocabulary. 

2. The students did not know to find main idea when they did exercise of reading text. 

3. The students not interest in using the dictionary, many of them are more interesting to use 

google translate or just ask a friend. 

4. The students are afraid of making mistakes when they are learning English. 

The way of students to handle their problems in translating English text are: 

1. They want to open dictionary 

2. Memories at least 2 vocabularies in a day. 

3. They want to join in English course. 

The way of the English teacher to solve the students’ problems in translating English text are: 

1. The teacher more be active and creative in teaching English. 

2. Teacher makes the students enjoy every time. 
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Abstract 

 

This thesis focuses on analyzing the students’ ability in vocabulary of picture series at the 

seventh grade of MTS Al-Muddakir Banjarmasin school year 2016/2017. The subject of this 

research is students at the seventh grade of MTS Al-Muddakir Banjarmasin at class VII that the 

consist 54 students. The object of the research is to know the students’ ability in vocabulary 

Picture series at the seventh grade of MTS Al-Muddakir Banjarmasin. This research will be 

concerned with how is the students’ ability in vocabulary Picture series?. It show that 4 

students (7,4% from the total samples) got the score between 81-100 which are classified into 

Excellent category. And 50 students (92,6% from the total samples) got the score between 61-80 

which are classified into Good category. Based on the result of data analysis and discussion in 

the previous chapter, the writer conclude the students’ ability in vocabulary series picture at the 

seventh grade of MTS Al-Muddakir Banjarmasin is in good category based on calculation of 

mean of the students’ ability in vocabulary mastery (73). The suggestion from this research is 

the students should study hard in English subject and do not ever proud of the good value. 

Learn more and improve your English skill actually writing and speaking skill. 

 

Keywords: Teaching Writing and Speaking; Picture Series 
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INTRODUCTION 

 

Vocabulary is the total number of words in a language (Hornby, 2000;1331). Vocabulary 

is an important part to mastery English well. According to Pigeat’s theory, a child at the age 7 

– 10 years is always interesting in recognizing and knowing new words, he stands to repeat new 

words repeatedly so that he will memorize them. There are essential steps of learning 

vocabulary (Brown, 2000;373) which has recited by Cameron: 

1. Having source for encountering new words. 

2. Getting a clear image for the form of new words. 

3. Learning the meaning of new words. 

4. Making a strong memory connection between the form and the meaning of the words. 

5. Using the words. 

In teaching to children, teacher has to use performance to teach vocabulary to them, 

because the children in literacy level are Performance, it means children learn language with 

accompanying action / scaffolding. In this level, teacher can use media, according to Nation 

(2000) in recited by Cameron is listed basic technique of explaining the meaning of new words 

By demonstration picture: 

1. Using an object 

2. Using a cut-out picture 

3. Using gesture 

4. Performance action 

5. Photographs 

6. Drawing and or diagram on the board 

7. Picture from books, TV, Video or Computer 

 By verbal explaination: 

1. Analytical definition 

2. Putting in a context 

3. Translating 

A good mastery of vocabulary helps the learners to express their idea precisely. By 

having many stocks of word learners will be able to comprehend the reading materials catch 

other talking, give response, speak fluently and write some kind of topics. On the contrary. If the 

learners do not recognize the meaning of the words use by those who addres them, the will be 

unable to participate in conversation, unable to express some ideas, or unable to ask for 

information. 

Although a considerable amount of vocabulary, learning is associated with primary 

language learning in early years. The acquisition of most the vocabulary characteristic of an 

educated adult occur during the years of schooling, and infects one of the primary task of the 

school as far as language learning in concerned, as to teach vocabulary. 

Considering the important of vocabulary role in learning foreign language. The mastery 

of this element should be ensured and develop. Otherwise, the vocabulary mastery of the 

children will be limited and consequence of it is that they will find difficulties in learning the 

skills of the language. Therefore, schools have a task to teach vocabulary to their students as 

suggested by John Carol as showed by Margaretha MC Keown (2000;1). 
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This research is will be take at the seventh grade of MTs Al-Muddakir as object study. 

The most of students there are not good in vocabulary, although about the picture. And this 

research is will be make a through examination on the matter if using picture. 

 

REVIEW OF LITERATURE 

 

1. Definition of Vocabulary 

 

Vocabulary is a list of words in a particular language, it is also a basic component of 

language. Vocabulary has important role in every skill of language that individual speaker or 

group might use vocabulary with their meanings. 

 

2. Types of Vocabulary 

 

There are two kinds of vocabulary, active or productive and passive or receptive 

vocabulary. Haycraft (2000) quoted by Hatch and Brown (2001:370) gives a distinction 

between receptive vocabulary and productive vocabulary as follows : Receptive vocabulary is 

“words that the student recognizes and understands when they occur in a context, but which he 

cannot produce correctly”, and productive vocabulary is “words which the students 

understands, can pronounce correctly and use constructively in speaking and writing” 

. 

3. Vocabulary Mastery 

 

Vocabulary mastery deals with words and meanings. Teacher should concern with what 

words are suitable to be taught to the students. He should select and grade the words according 

to the level of students in a certain way so their students will learn easily. The words will be 

taught to the students are common and suitable for their level. Vocabulary mastery can be 

measured by requirements of generalization (being able to define words) and application 

(selecting and appropriate use of it). 

There are some aspects of vocabulary they are as follows: 

a. Form:pronounciation and spelling 

Pronounciation is what a word sound likes, while speaking is what it looks like in 

teaching, teacher needs to make sure that both these aspects are accurately 

presented and learned. 

b. Grammar 

Grammar is sometimes defined as the way words are put together to make correct 

sentences’. 

c. Word Formation 

Word formation Is vocabulary items, whether one-word or multi-word, can often 

be broken down into their component ‘bits’. 

 

4. Factors Influencing Vocabulary Mastery 

 

Vocabulary development is definitely related to the motivation of the children, but also 

depends upon their environments and the richness of words. Which they have provided. 
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The following are factors increasing vocabulary mastery stated by Petty and Jensen 

(2000:286) as follows: 

a. Manipulate activities that involve handling various materials, tools, and 

equipments;learning new names and understanding directions:discussing plans 

and result. 

b. Social experience within the classroom, such as ‘show and tell’, the daily news 

period, and committee work that calls for planning and discussion, free 

conversation period, and general discussion. 

c. Encouragement of children’s interest and increased curiosity about word. 

Realizing many factors above, the teachers have to consider many activities. 

 

5. The Importance of Vocabulary in Language Learning 

 

Vocabulary is recogonized as central to any language acquisition process. Everyone who 

learns a language must have enough vocabulary knowledge, without having enough vocabulary 

knowledge;the learning process is a very hard thing to do, no matter how well learners learn 

grammar without words to express meaning, communication in a foreign language nay not 

occur in any meaningful ways. 

 

6. Media  

 

Media  are needed to reach the objectivess of teaching-learning process. As the teachers, 

they should use various media or teaching aids in giving the material to the students as stated 

by Harmer (2001:134) that “as language teacher, we use a variety of teaching aids to explain 

language and meaning and construction, engage students is a topic or as the basis of a whole 

activity”. The writer makes the conclusion that media are the learners in a topic or as the basis 

of a whole activity. The teachers’ activity in using media will increase the probability that 

students will learn more and the knowledge will retain better in the mind. There are many 

media that can be used in a teachin-learning process, one of a media is Picture. Photo graphing 

media, which include print slides, filmstrip, motion pictures, and multi images. 

  

Pictures 

 

Through picture, learner can also represent image from ancient times or portray the 

future. The kinds and numbers of pictures, articles, or others and should be interactive and 

interesting to capture the students’ attention the purpose of using pictures for the students is to 

give them an opportunity to practices the language in real context or in situations in which they 

can make it to communicate their ideas.  

 

The Use of Pictures 

 

The use of pictures are more efficient and practice than words, they are easier to recall 

an to remember than words, further more they expose real life situation although it happened a 

long time ago. As it been explained by Vernon, S.Gerlach and Donal P.Elly (2000), “picture 

may not only be worth a thousand miles. Through pictures, learner can be shown people, places 
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and things, from areas for outside their own experience. Pictures can represent images from 

ancient times or portray the future. There are five roles of pictures: 

1. Pictures can motivate the student and make him or her want to pay attention and want to 

take part. 

2. Pictures contribute to the context in which the language is being used. They bring the 

world into the classroom. 

3. The pictures can be described an objective way or interpreted or responded to 

subjectively. 

4. Pictures can cue responses to questions or cue substitutions through control practice. 

5. Pictures can stimulate and provide information to be referred to in conversation, 

discussion and history. 

 

The Advantages and Disadvantages of Using Picture 

 

1. The Advantages of Using Pictures 

Following are some opinions concerning with the advantages of using picture. According 

to Vernon, S.Gerlach (2000) state: 

a. They are inexpensive and widely available. 

b. They provide common experiences for an entire group. 

c. The visual detail make it possible to study subject, which would turn back to be 

impossible. 

d. They can help you to prevent and correct disconcertion. 

e. They help to focus attention and to develop critical judgement. 

f. They are easily manipulate. 

2. The Disadvantages of Using Pictures 

There are some disadvantagrs of pictures used in teaching and learning process, such as: 

a. Students pay attention on the picture more than on learned material. 

b. It takes time and costs much to provide attractive pictures. 

c. Small and unclear pictures may arouse problems in the teaching learning process 

since the students may misunderstand about the pictures. 

 

RESULT 

 

Discussion 

 

This study conducted to investigate the effectiveness of using picture in teaching 

vocabulary. In giving vocabulary test, the researcher is required to always play the picture of 

animal, fruit, and item. The purpose is to let the students get new vocabularies and get how the 

words or sentences listened to them. From the concept above, the researcher is sure that picture 

could be increasing the students’ vocabulary mastery. Along the process of the research and 

observation directly to the school that has been object of the research teacher and the 

institution such as below: there are some students who have low motivation in the following the 

kind of activities in the learning english process, it is shown by some of students don’t have any 

books used, they are also lazy to learn English, and they are limitation of the knowledge and 

experience of English. While from the teacher, there are also found some findings such as: the 
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method of used in teaching English is too monotone that is caused boring for the students, 

beside that the teacher tends that the teacher does not have creativity in teaching English and 

lack of methods used in the teaching activity in the classroom. 

 

CLOSURE 

 

Conclusion 

The effectiveness of picture media toward students’ vocabulary mastery is drawn based 

on the results of the data analysis. Based on the previous discussion, general conclusions have 

been draw. Picture is good to be used as follow-up exercises in teaching vocabulary. This is 

based on reason on reason that there is a significant different between the students’ vocabulary 

mastery of the seven grade students taught by using picture and that of those taught without 

using picture. The students’ habit in using pictures much related to the enrich students’ 

vocabulary. 

The teacher and the students agree that developing habit in using pictures is needed as a 

technique from the teacher and needed by students if they want to master vocabulary. The 

picture was proved gaining a better result when they were used as follow-up exercise in 

teaching vocabulary to the seven grade students. The students who given picture in the process 

of teaching and learning master more vocabularies than the students who are not given. 
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Abstract 

 

Writing Is A Languange Activity Like In Teaching And Learning English purpose, the students 

have to master the other languange skill besides writing., they are reading, listening, and 

speaking, because these skills are supported one another, listening, speaking, reading will give 

valuable input for writing activities. Descriptive text is a text type that is widely used every day 

life to describe object, place, people, animals an so forth. The objective of the research are to 

know The Techniques used by the teacher in teaching writing descriptive text and to know 

problem faced in by the teacher in teaching writing descriptive text. The research used 

descriptive qualitative design beacause the research to get descripions.. The result of thesis are 

the teacher got into trouble controlling his students, beacuse they are noisy too loud in the 

learning process so that they actually lost the spirit. It seems the teacher is not able to control 

the classroom. Teacher uses speech and question and answer method as well as using picture as 

media support the teaching and learning process. It could be conclude that to make the student 

motivate should The teacher have to draw in using teaching technique. So that, the teacher is 

expected to be able to enrich her teaching her teaching technique and use appropriate media in 

order to motivate the students in the teaching and learning process for eaxample in teaching 

descriptive text should teachers use a guessing game as a teaching technique that can make 

students actively participate in the learning. 

 

Keywords : Teaching of Writing; descriptive text. 
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INTRODUCTION   

 

Nowadays, English has become a means of communication in the world. It is a key to 

science and technology into our country and a key to success in education, business and any 

field of development and innovation. Pinker’s (1994:18) state languange is a complex, 

specialized skill, which develops in the child spontaneously, without conscious effort or formal 

instruction. 

English is classified at the first foreign language and it is being taught in very school 

beginning from elementary school up to university. The purpose of English teaching at 

Indonesia school basically is to a produce people mastery English perfectly and students are 

demanded to be able to read and write very well, besides understanding it when they study 

science and technology.  As basic skill in English, writing problem to the foreign learner when 

the English learner as foreign languange.We can say that because it is problem when foreign 

learner s have to write sentence.  

There are four skill to be mastered in English, namely listening, speaking, reading and 

writing, this thesis is focused on writing skill only. Oshima and Hogue (1997:2) states that 

writing takes study and practice to develop this skill. Writing is usually done on paper by using 

tools such as a pen or pencil. However, with the development of technology such as this writing 

can also be done by using a computer or laptop.  

As a process, writing includes combination of activities related to some phrases like 

preparation, writing and editing a long with revision of perfection of writing. Writing as a 

languange activity like in teaching and learning English purpose, the student have to master the 

order languange skill besides writing, they are reading, listening, and speaking, because these 

skills are supported one another, listening, speaking, reading, will give valuable input for 

writing activities. 

Problem or the process of teaching descriptive writing in SMP Negeri 1 Martapura 

Timur is students’ understanding of writing text included descriptive text. Each student’s 

understanding varies, depending on the students vocabulary itself. In this study research tries to 

investigate the teaching of writing descriptive text at the eight grade of SMP Negeri 1 

Martapura Timur School year 2013/2014. 

 

1. Statement of the Problem  

 

Based on the background of this study, the writer formulates the research as follows :  

a. What are the techniques used by the teacher in teaching writing descriptive 

 text ? 

b. What are the problem faced by the teacher in teaching of writing desscriptive text? 

 

2. Objective of the Research  

 

a. The techniques used by the teacher in teaching writing descriptive text at the eighth  

grade of SMPN 1 Martapura Timur. 

b. The problems faced by the teacher at the eighth grade of SMPN 1 Martapura      

Timur in teaching of writing Descriptive text. 
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DEFINITON OF WRITING 

 

Writing is process of choosing ideas that we wish to communicate to other person. 

Writing is one of language skills that need serious consideration in teaching and learning 

process, this is because writing is not a simple process. It indicates that writing is not easy to 

master by students. 

Writing is a productive language skill. It is considered to be more difficult that other 

language skills, because it needs consideratioon two important aspects: language and 

organization. In order to produce a good composition, the structure, vocabulary and spelling 

system are important elements which needs consideration, in order to write carefully. In 

Muth’im  (2007: 2), for Troyka (1987), “Writing is understood as a way of communicating a 

message to he reader for a purpose”. Hammond (1989), started, “ Writing as a complex task 

which requires everything from getting your spelling righ to making your voice distinctive 

enough to be heard”. Bryne (1984) defines, “Writing as the production of as sequence of as 

sentence arranged in a particular order linked together in certain ways”. 

The next step is writing the first draft, it means that the writer begins to write the 

composition of the writing. After that the writer does there writing, in the rewriting, yhe writer 

has to follow two steps; editing and revising. Editing means that the writer has to check all 

aspects in writing such as; sturcture, vocabulary, spelling system, coherence and cohesion in 

the paragraph. After checking the writing, the writer has to revise his writing by doing revising 

process.  The last step of writing the writing process is writing the final draft, it means  that the 

writer has already finished the writing the composition. 

According to Harris in his book “Testing English as a Second Language” (1996: 68). There are 

five components of writing : 

1. Content, the substance of the writing, ideas expressed, 

2. Form, the organization of the content, 

3. Grammar, the employment of grammatical forms and syntactic patterns, 

4. Style, the choice of the structures and lexical items to give a particular tone or or flavor 

to the writing, 

5. Mechanic, the use of graphic conventions of the language. 

 

Teaching Writing Skill 

 

To teach writing skill to ESL students, incorporate writing into everyday tasks, giving 

writing practice a function, have students keep a notebook of ideas in English and use writer’s 

workshops. Make writing more approachable to ESL students with help from a writing 

instructor in this free video on teaching writing.  

Content is important but the way that a piece of writing is organized and expressed can 

be equally fundamental to it is success or failure. You would not like this book if it were written 

ungrammatical language so that you could not readily make sense of it or if it were so poorly 

structured that you could not locate the information that you needed. This means taht you 

recognize the value of good writing skills so you should strive to ensure that your own work 

reaches the standards that yo expect in the work of others. The purpose of the descriptive is to 

describe the way things are such as a man-made thing, animals and plants.  
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The Nature of Teaching 

 

Teaching as a honor activity to do, holds important role to preparethe young generation 

who will replace their pioneers. From teaching, we will have young people with high 

intellectual. Nasution (1995: 25) gives another definition of teaching. He defines teaching as the 

activityto organize and manage environment and relate it to students in making learning 

process then he concludes that : 

1. Teaching means guiding the student’s activities. Teacher is not expected as the only one 

who takes the action in the classroom. He is to find out what he can give to the students. 

Then he students by themselves apply activities from what they have listened an learned 

from the teacher. 

2. Teaching means guiding students’ experiences. Experience is the result of interaction to 

the environment. Students can learn from the interaction. 

Teaching means helping students to develop and adapt themselves to the environment. 

The goal of teaching process is to to improve the ablity of the students so they can use it in their 

daily life. 

 

Material that are used in Teaching  Writing 

 

The materials should be supported to the students to learn, that they should be resource 

books for ideas and activities for instruction/learning and taht they should give teacher 

rationals for what they do. According to Kitao (1997), material includes textbooks, video and 

audio types, computer software and visual aids. Student learn what is presented in the textbook. 

And the way the textbook presents materials is the way students learn it. Teacher can teach 

English without a textbook. However, it is not easy to do it all the times, thought the may do it 

sometimes. Many teacher do not have enough time to make supplementary materials, so they 

just follow the textbook. Textbooks therefore take on a very important role in language classes 

and it important to select a good textbook. They influence of teaching and learning process. 

Without materials the teaching and learning process cannot run well. 

 

Genre Text Types  

 

There are 5 genre text types : 

1. Narrative texts 

Narrative texts have to do with real-world events and time. They may be fictional (fairy 

tales, novels) or nonfictional (newspaper report).  

2. Descriptive texts 

Descriptive texts are concerned with the location of persons and things in space. They 

will tell us what lies to the right or left, in the background, or they will provide background 

information which, perhaps, sets the stage for narration.  

3. Directive texts  

Directive texts are concerned with concrete future activity. 

4. Expository texts  

Expository texts  identify and characterize phenomena.  

5. Argumentative texts  
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Argumentative texts depart from the assumption that the receiver’s beliefs must be 

changed they often start with the negation of a statement which attributes a quality or 

characteritic activity to something or someone (esp, scholarly texts). 

  The researcher there used descriptive text as a meterial which research. 

 

Descriptive Text 

 

According to Aryanto (2009:9), descriptive text is a text which describes a particular 

person, place or thing. The social (communicate) fuction of descriptive text is to describe a 

particular person, place or thing. Descriptive text is atext type that is widely used in everyday 

life to describe object, places, people, animals, and so forth. Descriptive text is an English text 

to describe what objects or living things we describe appearance, smell, sound or texture of 

object or living thing. 

1. General Concept of Descriptive text 

a. The generic structures of the descriptive text is : 

1) Identification : identifies the person, place or thing to be described. 

2) Description :  describe parts, qualities and characteristics. And it has language features ; 

focus on specific rather participants, use of simple present tense, use of descriptive 

adjectives to bulid up long nominal group. 

b. Communicative Purpose Descriptive Text 

Communicatve purpose of descriptive text is to describe and revela the charachteristics 

of the object or a particular creature in detail, so that those who hear or read the description 

know and can imagine what kind of objects, places or living thing to desribe. 

c. Characteristic of Descriptive text 

1) Descriptive text uses the present tense, for example : eat, fly, etc. 

2) Descriptive text uses various adjective describing a character (potrait), numbering 

(number) and classifying (classify), for example : sharp white fangs. 

3) Descriptive text relates to verb used provide information about the subject, for example : 

it has very thick fur. 

4) Descriptive text uses thinking verbs (verbs of thinking, such as believe, think, etc) and 

feeeling verb ( verbs flavorings, like feel) to express the author’s personal views about 

subject, for example : police believe the suspect is armed, i think is a clever animal, etc. 

5) Descriptive text also uses adverb to provide additional information about the behavior or 

trait (adjecyive) described. 

 

Research Design 

 

This research used descriptive qualitative design because the research tries to get 

description. This research the teaching of  writing descriptive text at the eight grade of SMP 

Negeri 1 Martapura Timur school year 2013/2014. This research the teaching to decribe 

teaching by the teacher writing descriptive text and technique of teacher  in teaching writing 

descriptive text.  
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Setting of The Research  

 

Place of the research in SMP Negeri 1 Martapura Timur at K.H Anang Syarani Arif 

street Rt 01 Melayu Tengah Martapura. 

 

Subject of The Reasearch 

 

Subject of the research is an English Teacher Mrs F of class VII. 

 

Data and Source of Data 

 

The data collected are from the problems are faced by the teacher in teaching writing 

descriptive text and the technique of the teacher in teaching writing descriptive text. The source 

data is teacher. 

 

Instruments and Techniques of Collecting Data  

 

1. Instrument 

In this research there several techniques are prepared  to collected the data, namely 

observation, interview and document. 

2. Techniques of collecting data 

a. Observation  

Observation is conducted to collect data the problem faced by the teacher in teaching 

writing descriptive text and the techniques the teacher in teaching writing descriptive text. 

b. Interview  

In this study, the research  collected data by interviewing teacher to get information 

related research namely the teaching of writing descriptive text at the eight grade of SMP 

Negeri 1 Martapura Timur school year 2013/2014. The main point investigated in this study 

involves the problem faced in by teacher in teaching the teacher in teaching writing descriptive 

text and the techniques of the teacher in teaching writing descriptive text. 

c. Document  

In the research, the researcher data collected which deals with problem faced by the 

teacher in teaching to write text descriptive and the technique teacher in teaching descriptive 

text through guidance book, interconnecected  photo and others. 

 

FINDING 

 

The first, to find data of the research uses interview to the teacher about the objectives of 

writing skill, material and technique of teaching writing descriptive text. The second uses 

observation about the instructional process which happening in the classroom about teaching 

writing descriptive text and the techniques used of the teacher. The data calssified into two 

parts following : the problem in  teaching writing descriptive text for the teacher is beacuse of 

many faxtors could make students has not able to make good writing sentence. 

1. The technique used by Teacher in Teaching Writing Descriptive Text  
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The first research 25, August 2014. Based on observation result, the research found that, 

the teacher used speech and the question and answer method.  First, the teacher explain items 

about descriptive to student containing items which taught. Later then, the students were given 

a chance to acquire things which they do not understand before doing the task given. To assist 

student easier in comprehending  items the teacher use media by giving picture to the student 

and the asked them to string up sentence based on the picture which they saw. Media used in 

this technique applying are : 

a. Picture and Picture  

Picture and picture is learning media using and paired/sort to become logical sequence. 

b. Model Examples Non Examples 

Examples non examples is a learning method using examples. Examples earn from 

case/relevant pictures. 

2. The problems faced by the teacher in teaching of writing descriptive text 

The second observation 26, August 2014, The research was conducted to find problem of 

by the teacher in teaching of English about writing which was conveyed by the the teacher. 

Research was conducted at the time of teacher and student were in class. 

The research held the research at SMP Negeri 1 Martapura Timur.the class conducted 

for the research was class VIII A. The researcher held the observation two times. After the 

teacher entered the classroom, she said greeting to the students, and the students replied their 

teacher’s greeting. Before beginning the lesson, the students prayed together. And then the 

teacher checked the students’ precence list. The lesson began when the teacher explained a 

topic which related described thing, before the teacher began to explain the substance or items, 

the teacher written a short paragraph to described of about that. The teacher also ordered the 

students to go to in front of class to describe about thing but here there were only some students 

who paid attention to the teacher explanation some of the student played while the teacher was 

expalaining items, there were also some student who told each other at the same table and when 

the students to write sometimes they do not know when they want to write sometimes they are 

less familier with the translation so slightly inhibited in the process of providing materials. 

When the teacher taught about writing skill sometimes the students have difficult to 

understanding the writing descriptive. However, the students cannot write the descriptive in 

writing material. In this case the students cannot know about rhe meaning of the words of the 

text. 

The researcher found that the problem here was not able to teacher manage yhe class. 

The teacher less coherent in educating students’ in class and a teacher cannot master class 

circumstance. The class even also became noisy and inefficient. 

The writer found that some student there were still who did not pay attention to the 

teacher expalanation and the student were playing. Talking with other friend at the of ame 

chair. That the observation result when the  process is happening in the classroom. 

After observation, the researcher conducted the first interview to the teacher who taught 

at the eighth grade. The interviewe was baout the problem teaching writing descriptive text. The 

transcript of interview to the teacher with the symbol of the research. Interview was attended 

when she was having rest time of teaching. The first question is about the problem teaching of 

writing descriptive text at the eighth  grade of SMPN 1 Martapura Timur. She said taht she had 

difficulty controlling all the students because she worried if too ossify in course of learning to 
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teach lose heaert them oppositely so that the teacher seemed not to be able to master class and 

the teacher no firm. 

 

DISCUSSION  

 

1. The Techniques used by The Teacher in Teaching Writing Descriptive Text 

The teacher had better applied correct instruction technique to increase the student ability in 

writing descriptive text. There are some kinds of technique which can be applied, that is : 

In fact , teaching descriptive text is enough. There are some applicable class strategy and 

techniques, namely : 

a. Determining skill which must be mastered by students. For example writing skill taught is 

descriptive text about people. 

b. Select choose man of mark. Providing its picture. 

c. Showing picture. Last ask students to mentoins their characteristics. 

d. For student become some group, later then give reading text about the people. Their 

berry time few minutes to reply question. 

e. After finishing, ask them to make  text  descriptive man of mark. So that it will be more 

interesting to provide good man of mark pictures through projector or through paper. 

Rostiyah (2008: 1) states technique is a knownledge of the ways of teaching that are used 

by an instructor. While the tactic is in the style of a person carrying out a particular technique 

or method. For example, although two teachers using the same lecture in the same 

circumstances, to be sure they will do it differently. 

In this instruction, the teacher can use existing facility or available media, such as 

whiteboard, other dissimilar laboratory facility and languange provided school. So that the 

student have spirit, are not tired and saturated in learning language English. 

To finish problems faced teacher in course of instruction. With media expected, the 

students are expected not to be boring and saturating in attending the teaching and learning 

process and the students pay attention  to the teacher’s explanation given on the day. The well 

be also even calm and the student can focus their concentration in learning. The teacher can 

explain the lesson material in a quiet class atmosphere. 

The problem faced by the teacher in teaching of writing Descriptive Text 

The problem faced by the teacher is the teacher is unable to master class in the teaching 

and learning process. The teacher  ougt to able to master class by more coherent conducted  

instruction, such attitude affects the whole teaching and learning process. It must be added that 

the proper set intoduction ought to induce the students to get into teaching and learning 

activities has fail in its very purpose to prepare the class. Such a failure brings along serious 

consequences. According to Arief (2003: 9) states the learning process should be designed 

systematically with a focus on students, learning planned based on the needs and 

characteristics of students and directed to change the behavior of students in accordance with 

objectives will be achieved. 

First of all the teacher must work extra hard to carry out the teaching and learning 

program. Aware or not the teacher is almost left by himself to carry out the program while the 

students simply follow him passivelyand when a beginning is already in such atmosphere, the 

following steps can only progress by extra care and attention to bring the class alive as it ought 



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technology In Disruption Era   146 
 

to be. Other learn also have to make atmosphere of class become more active by giving duty of 

practice to student, in order the student cannot conduct something else of except doing his duty. 

 

 CONCLUSION 

 

Based on the result of this research, it can be concluded as follows: 

1. The techniques used by the teacher writing Descriptive text uses ; 

a. Speech method as well using pictures and picture, to support the teaching and 

learning process in writing descriptive text. 

b. Question and answer method as well as using model examples and examples as 

media to support the teaching and learning process in writing descriptive text. 

2. The problem faced by the teacher in teaching of writing Descriptive Text is no serious 

attention has been observed given to the learning of vocabulary in context has been 

observed and got into trouble controlling his students, beacause they are noisy too loaud 

in the learning process so thet they actually lost the spirit. It seems the teacher is not able 

to control the classroom.  
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Abstract 

 

Speaking is a skill that must be mastered besides listening, reading, and writing. There are 

many techniques to have good speaking skill. Role Play technique can help the student to speak 

English well. The objectives of the research are: to find out the process of using role play 

technique in teaching speaking and to find out the strength and weakness of using role play 

technique in teaching speaking. The researcher used qualitative research design because the 

researcher want to know how far quality of role play technique in teaching speaking skill at the 

seventh grade of SMPN 1 Matapura. To collect the data researcher used three instruments, 

namely: 1) Observation, 2)Interview, 3) Documentation. The Data were analyzed y using data 

reduction, data display, and conclusion drawing/vertification. Based on the observation result 

of the research, The teacher used five steps in the learning process, there are: Observing, 

Questioning, Exploration, Associating and Communication. Research saw a lot of strengths and 

weakness in using the technique of role play. The strengths are students become more confident 

in speaking, be more active in class, and be able to socialize well. But on contrary some 

weakness of this technique are, there are some student who feel anxious, it made the difficult to 

express themselves, it takes times and right location according converstation. 

 

Keywords : Teaching,Speaking;Role Play 
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INTRODUCTION 

 

Language learning is used to make students able to speak English. In English lesson at 

the Elementary School, Junior High School, and Senior High School need to learn skills of 

English. There are skills namely speaking, reading, listening, and writing. If students have good 

speaking ability, then the students can communicate using English language fluently. So, that 

we should encourage and motivate students in learning English especially speaking skill. 

Based on English Curriculum, “The emphasis of the curriculum is that the student be 

able to comminucate in English by mastering the whole skills. However, it is not easy to master 

all the skills; there must be one important skill that covers the whole skill” (Depdikbud, 2008: 

3), students have to interact with other students to speak English in class. Students also have to 

express the action. For example: asking, answering, giving, and asking for something. 

The teaching process in the classroom by applying traditional and monolingual principe 

ways of teaching with unsatisfactory. Many of the problem faced by teachers in speaking. For 

Example: student would not be invited to speak English.Teacher method does also not make 

students active in speaking activities in the classroom. Supposed to be speaking activies in the 

class can helping students to improve speaking skill. 

Having good and appropriate technique in teaching especially speaking is important but 

a teacher should also consider the best curriculum which supports the students to achieve better 

competences. SMPN 1 matapura has applied new curriculum called ‘Kurikulum 13’ since 2013. 

These curriculum has five steps. They are observing, questioning, collecting data, 

associating, and communicating. These steps are trusted able to train students to be more 

active, creative, and innovative. ‘ Kurikulum 2013’ trains the students to be able in 

communication and presentation. It means the students should be well in speaking. 

Speaking is an activity used by someone to communicate with others. It takes places very 

where and has become part of our daily activities. When someone speaks, he or she interacts 

and uses the language to express his or her ideas, feeling, and thought. He or she also shares 

information to other thought communication. In the classroom, the teacher must create the 

situation that can be encourage real communication, many activies can be designed to make 

majors’ element lively. 

As target of learning a language, speaking takes an important part in some cases 

“Normally, through language people can express idea to gain something such as giving 

information, interacting with the other people, control the attitude and make an imaginative 

world” (Bloomfield, 1945: 10). 

But in the fact, among the students of SMP speaking skill in the classroom is not well 

enough because theydo not mater the components of speaking and lack of time to practice it. On 

the other hand, speaking must be trained as such as possible by the English learners to become 

a habit. 

The theory has shown the researcher about role play. It encourages the researcher to find 

out how role play is able to facilitate the students to be better in speaking or we call it as 

communicating here 
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LITERATURE REVIEW 

 

1. Definition of Speaking 

 

Speaking is the process of building and sharing meaning through the use of verbal and 

non-verbal symbols, in a variety of contexts. From the above definitions, it can be inferned that 

speaking is expressing idea, opinion, or feelings to others by using words or sounds of 

articulation in order to inform, to persuade, and entertain than can be learnt by using some 

teaching methodologies.In other word, speaking is a form of oral communication using spoken 

language.(Chaney in Susanti, 2007) 

According to Ladouse ( in Nunan, 1991 : 23) speaking is described as the activity as the 

ability to express oneself in the situation, or the activity to report acts, or situation in precise 

words or the ability to converse or to express a sequence of ideas fluently. Furthermore, 

Tarigan (1990: 8) said that “Berbicara adalah cara untuk berkomunikasi yang berpengaruh 

hidup kita sehari-hari” . It means that speaking as the way of communication influences our 

individual life strongly. 

2. Teaching Speaking 

 

What is meant by teaching speaking according to Hayriye Kayi in Activities to Promote 

Speaking in a Second Language (http://:iteslj.org/Technique?Kayi-

TeachingSpeaking.html) is to teach English language learners to: 

a. Produce the English speech sounds and sound patterns 

b. Use word and sentence stress, intonation patterns and the rhythm of the second 

language 

c. Select appropriate words and sentences according to the proper social 

setting,audience, situations and subject matter 

d. Organize their thoughts in a meaningful and logical sequence 

e. Use language as a means of expressing values and judgments 

f. Use the language quickly an confidently with few unnatural pauses, which is called 

as fluency. (Nunan,2003) 

In those meaning of teaching speaking above, the teacher must pay attention of some 

important aspect include producing sentence, intonation, rhythm, and stress. Those 

soundmeaning productions must be meaningful because it must be produced logically from 

thoughts. 

 

3. Definition of Role Play 

 

Role play is one of the techniques that can be applied in teaching speaking because role 

play in one of potential activity that gives students feeling of freedom to express themselves. As 

Psychologist Lev Vygotsky stated in ‘Play: A Vygotskian Approach in 1995 that role play means 

creating a story and giving voice to the different characters in the story. It is not only about 

language but also social interaction 

Role play is  potentially useful to encourage students of interact with each other orally.It 

encourages of thinking and creativity, let develop and practice new language and behavirol 
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skills in a relatively non threaning setting, and can create the motivation and involvement 

necessary for learning to occur (Tomskin, Internet TESL Journal, 1988) 

In the technique of role play, the pressure point lies in the emotional involvement and 

observation sense into a real problem situation at hand. Pupils are treated as the subject of 

learning, actively pursue practices to speak (ask and answer) with his friends in certain 

situations. Effective learning stars from the environment centered on the pupil (Ministry of 

Education, 2002). Furthermore, the principle of learning to understand the freedom of 

association, and respect their collective decision, students will be more succseful if they are 

given the opportunity to play a role in deliberation, do the majory  

The Objectives Learning Role Play 

According Zuhaerini (1983: 56), this model is used when the lesson is intended to: 

 Describes an incident in which concerns people, and based on the consideration of 

didactic better dramatized than tell, because it will be more obvious and can be 

internalized by the child. 

 Train the children to enable them to resolve problems of social-psychological 

 Train the children so that they can hang out and make it possible for other people and 

their understanding of the problem 

The role play can create learning situations are based on experience and emphasizes the 

dimensions of space and time as part of the subject matter. The role play of giving the 

possibility to the students to express feeling that they can’t identify without looking to others. 

Through role play, emotion and idea can be raised to the level of consciousness and then 

enhanced through group process. This teaching model makes psychological processes are 

hidden in the form of attitudes values, feelings and belief systems can be elevated to the level of 

awareness through a combination of acting spontaneously and analysis   

 

4. Research Design 

 

The researcher used qualitative research design because the researcher wants to get 

description about the implementation of role play in teaching speaking skill. 

Denzin and Lincoln (in Perdana 2014:19) define qualitative as: Qualitative research is 

multi method in focus, involving an interpretive, naturalistic approach to its subject matter. This 

means that qualitative researchers study in their natural setting, attempting to make sense of or 

interpret phenomena in terms of the meanings people bring to them. Qualitative research 

involves the studied use and collection of a variety of empirical material-case study, personal 

experience, introspective, life story, interview, observational, historical, interactional, and 

visual text that describe routine and problematic moment and meaning in individuals’ lives  

 

Setting of the Research 

 

 The research conducted at SMPN 1 Matapura which is located on Jl. A.Yani Km.39 

No.44 Matapura. This school has 25 classes. The seventh grade has 9 classes. Eight grade has 

8 classes and the ninth grade has 8 classes. This school is one of the schools are much in 

demand by students. Research be conducted on July 2016 
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Subject and Object of the Research 

 

1. The subject of this research is the English teacher at the seventh grade of SMPN 1 

Matapura. 

2.  The object of this research is using role play method in teaching speaking of SMPN 1 

Matapura. Which focuses on teaching speaking to the implementing it. 

 

Instrument and Technique of Collecting Data 

Instrument 

According to Sangadji (2010: 154) Instrument is an equipment of facility that is used by 

researchers to collect data in order to work becomes easier. Than the result would be better, in 

the sense that a more accurate, complete, and systematic so more easily proceed. 

Based on the theory above, the instruments will be in this research are the observation sheet 

and interview guide 

 

Technique of Collecting Data 

1. Observation 

Observation is an technique to observe directly and indirectly, the symptoms are 

moderate/good progress within school and outside school. This technique is used to observe 

directly the role play method used in teaching speaking skill of the seventh grade students of 

SMPN 1 Matapura 

2. Interview 

In this section the researcher have conduct interviews with the research subject is English 

teacher to collect the data needed in the research. So, the data required in the interview is how 

according to subject any difficulties experienced students during the learning process using the 

technique of role play 

3. Document 

Document neede to give information related to the research are lesson plan, note during 

doing interview, photos of the teaching and learning activity 

 

Technique of Data Analysis 

1. Data reduction 

After the researcher collected the data by observed what is going on in teaching and 

learning in the classroom using the observation sheet and interview teacher, the researcher 

reduces data about teaching and learning the use cooperative learning method in  teaching 

speaking comprehension in the classroom, opinions of the teacher about cooperative learning 

method in teaching speaking comprehension. The researcher provides coding categories to each 

data 

2. Data display 

The data display based on the formulation of the research problems. The data from the 

coach Interview used to support the analysis of the strategies that the coach did in toward the 

club. The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been 

narrative text 

3. Conclusion drawing/ vertification 
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Conclusion is one of the qualitative data analysis techniques. Conclusion is the result of 

analysis that can be used to take action. In this step, the researcher sharpens the result of the 

prior data analysis and then interpended the prior data analysis. 

   

DISSCUSSION/RESULT 

 

Based on the observation, the teacher first do greeting and praying together. And the 

teacher explained the lessons to students and asked the students make a group consist with four 

student. The student made converstation in their group and presentation in front of the class. In 

this activity the teacher used role play technique for teaching speaking in order to developing 

students speaking skill especially in English, besides role play can also improve students’ self-

confidence be. Teaching speaking used role play technique can make students have fun and 

more active during the lesson be held. 

Role play is easy to play in the class and it was very good to improve students’ speaking 

skills. Because students can explore some vocabularies and have fun at the same time. 

CONCLUSION 

 

Based on this article the observations and interviews, the researcher made conclusion as below: 

1. In the proses of learning speaking in English, the teacher used techniques Role Play 

2. The teacher used five steps in the learning process, there are: Observing, Questioning, 

Exploration, Associating, and Communication. 

3. The strength of the role play technique are able to improve students’ confidence in 

speaking English, develop good cooperation, and facilities students in considering the 

subject matter 

4. The weakness of role play techniques is taking a long time, appropriate location with the 

learning, and there are some some students feel nervous to express themselves 
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Abstract 

 

Teaching English should have a strategy in delivering teaching material. One medium that can 

be used to teach pronunciation is a song. The objective of these research are to understand the 

words or phrases spoken by the teacher in the use of songs media to increase listening skill and 

know the variety of songs are used by the teacher in the teaching of pronunciation to increase 

students listening skill. In this research, the researcher use descriptive qualitative design for the 

study tries to get description of teaching pronunciation to increase listening skill using media 

songs at the Eighth grade of SMP Muhammadiyah 6 Banjarmasin School Year 2016/2017. The 

subject of the research is English teacher who guides class at eighth grade which consists of 20 

students. The object of the research is the teaching pronunciation in listening skill by using 

media songs. The technique of collecting data were observation, interview and document. Based 

on the findings, it can be concluded the use of songs media help the teacher to explain the 

materials easily to motivate their students in the teaching and learning process, especially 

listening skill and it has many advantages in teaching and learning of pronunciation by using 

songs make the students stimulate listen English very well. 

 

Keyword: Teaching Pronunciation;English songs;Listening Skill 
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INTRODUCTION 

 

English as a global language is used in almost all countries in the world as a mean of 

international communication. Because of its significant role, English has been included in 

Indonesian educational curriculum. The English curriculum stipulates that English subject 

should include four skills, they are: listening, speaking, reading, and writing. 

Inspired from some researches listening skill, there are some obstacles faced by students 

and teachers. The obstacles are such as the teachers and the lack of motivation from the 

students. Problems existing in students' poor mastery of English listening (Tee and Fah, 

2005:1). The teacher had to find the interest in learning English. So, the goal of teaching 

listening hope can be reached. 

According to Vandergrift (2007), students who learn to control their listening processes 

can enhance their comprehension; This, in turn, affects the development of other skills and 

overall success in L2 learning. 

Listening comprehension encompasses the multiple processes involved in understanding 

and making sense of spoken language. This includes recognizing speech sounds, understanding 

and making sense of spoken language. These include recognizing speech sounds, understanding 

the meaning of individual words, and understanding the syntax of sentences which they are 

presented. 

 

LITERATURE REVIEW  

 

Listening 

The Meaning of Listening 

Listening is one of language skills. Listening is very important part of learning English 

because we must be able to know what people are saying to us. To be able to master listening, 

we must really understand the words we hear. It could be seen on the following statement: “The 

important of listening in language teaching can hardly be overestimated”. Through reception, 

we internalize linguistic information without which we could not produce language. In 

classroom, students always do more listening than speaking. Listening competence is 

universally "larger" than speaking competence. Is it way wonder, then that is recent years the 

language teaching profession has placed a content emphasis on listening comprehension?" 

(Brown, 2004:233). 

Listening to English songs is one of media in listening teaching. Students will feel more 

interested in learning English. On the other hand, they can add vocabulary, pronounce how to 

pronounce with correct pronunciation, and they also enjoy more and more fun in learning 

listening. The use of song media in listening instruction will also reduce the sense of laziness 

and fear of students in learning English. In learning English, listening activities can be done 

with interesting learning methods. 

 

The Goal of Listening 

 

Stevick's view the goal of listening is “to generate the intended image from the input and 

react appropriately". 
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The Aims of Listening 

 

According to Sheath Rixton (2001:1), the aim of teaching listening comprehension is (or 

should be) to help learners of English cope with listening in real life, but there is a large variety 

of different types of listening in real life. Rixton (2003:2) mention some situations in which 

listening is important: 

1. Listening to announcement in stations, airport, etc.  

2. Listening to the radio. 

3. Participating in conversation face to face. 

4. Watching film, play or TV. 

5. Participating in a meeting. 

6. Taking a part in a lesson. 

7. Listening to talk or lecture. 

8. Participating in a telephone conversation. 

 

The Step of Listening 

 

Jack in Persulessy (2004:40) mention that the model of the listening process includes the 

following steps: 

1. The listener took in raw speech and holds and image of it in short-term memory. 

2. The type of interactional act or speech event in which the listener is involved is 

determined. 

3. An attempt is made to organize what was heard into constituents, identifying their content 

and function. 

 

Media 

 

The Definition of Media 

 

The word comes from the Latin media which literally means “middle, intermediate, or an 

introduction". According to Luhan in Basuki (2004:65) are all channels of media messages that 

can be used as a means of communication from one person to another person who is not into it. 

From this view it can be concluded that the media is any tool that can be used as an 

intermediary to convey the material that has been planned by the presenter to the students so 

that what the learning objectives can be achieve.  The media can be used in the learning process 

by means of two-way, namely as a teaching tool or often called a media dependent sample 

images, photographs or transparencies to explain something, and as medium of learning that 

can be used by the students who are often dependent media. For example: radio, TV, videos, 

and movies. 

 

Types of Media 

 

Types of media according to Kimtafsirah (2006:4), instrument media or teaching language can 

be classified into: 

1. Games and simulation  
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2. Visual media are the aims which can be seen. Some of the example are: OHP (Overhead 

Projector), a blackboard, a puppet, and picture.   

3. Audio media. What is meant by audio here is media that are useful because of its sound. 

The example is radio which are turning on and then producing sound and recording in 

cassettes which is being played.  

4. Audio visual media. Audio visual media are useful because their sound and picture. The 

example is TV which is being turn on, then producing sound and picture as well. 

The use of song media in listening learning is one of the methods used by teachers in 

helping stimulate students’ imagination. Songs media does not necessarily have to exist for the 

learning process, but the media can make the process of learning to teach more fun and not 

boring.  

 

Song 

 

The Advantages in Using Song 

 

According to Grifee (2001;39), “Teaching English using song has many advantages for 

students improving their pronunciation and also gives knowledge about differences between 

pronouncing in British and America”. 

Song is the one of tools that can help the teacher sends the material to the students. The 

students catch the material by listening and watching. Usually, the students are likely to get 

material by watching or listening than orally by the teacher. With this media, the students will 

be more interest to giving attention to the lesson. 

 

English Song as Listening Learning Media 

 

Listening song that use English as the lyrics will make learning English listening fun. By 

using songs as media, we can learn four aspects of listening learning at once. This is one of the 

approaches to improve our ability in English listening, as well as to motivate students in 

improving English listening skills. Using the song as a listening learning medium can be done 

with the following steps: 

1. Selecting Songs 

One of the requirements in choosing songs to improve listening is the selection of songs 

must be with a clear pronunciation. Some opinions suggest that the selection of songs for 

beginners who want to learn listening, it is advisable to choose melancholy songs. 

2. Listen to the songs 

In this activity, all that can be done is listening only. This is to familiarize the ear with 

English pronunciation. 

3. Listening 

Hearing is not the same as listening. Hearing in English hear while listening is listen.  In 

this activity only need to carry a small note.  Listen carefully to the song, then note the spoken 

lyrics. 

4. Matching 
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The last activity to improve listening skills with songs is to match the original lyrics. 

Then, interpret the lyrics. To note is that the meaning of a word is dependent on the context of 

the sentence. 

 

Pronunciation 

 

Definition of Pronunciation 

Pronunciation is the way a word or a language is spoken, or way someone utters a word. 

If one is said to have "correct pronunciation", then it refers to both within a certain dialect. 

 

Teaching Pronunciation 

 

Learning pronunciation in foreign language is very important, one of them is English. 

English learners often have difficulty in pronunciation, the difficulty is caused by various 

things:  different hearing sensitivity, the problem of how to produce foreign sounds with our 

speech organs sound distribution problems, and smooth issues. These problems can be solved 

by understanding and exploring phonological theories because it is not enough just to read it 

and often open the dictionary to know how to pronounce a word, then often practice speak it 

and train hearing by listening to native speakers either directly or through a cassette.  

 

METHOD OF RESEARCH 

 

Research Setting 

 

The researcher chose SMP Muhammadiyah 6 Banjarmasin who located at Jl. Teluk 

Tiram Dalam Kel. Banjarmasin Barat, Kab. Banjarmasin, Kalimatan Selatan 30113 as the 

place of the research. 

 

Research Design 

 

Ary Etal (2002) qualitative research is a study to understand a phenomenon by focusing 

on the total picture rather than breaking it down into variable. The goal is holistic picture and 

depth of understanding, rather than a numeric analysis. 

In this research, the researcher used descriptive qualitative design because the research 

tries to get description of the effect of listening music to increase pronunciation at a case study 

at the eighth grade of SMP Muhammadiyah 6 Banjarmasin. 

Participants of the Research 

The researcher will take an English teacher at the eighth grade of SMP Muhammadiyah 

6 Banjarmasin who guide class VIII as the subject of this research. 

The object of the research is use of songs media in the teaching of pronunciation to 

increase listening skill (a case study) at the eighth grade of SMP Muhammadiyah 6 

Banjarmasin School Year 2016/2017. 

Technique of Collecting Data 

According to Sangadji in Iwan (2014:49), instrument is the tool used by researcher to 

collect the data so that easier in the research. Then, the result more better, in meaning more 
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accurate, complete, and systematic. So, that easier to process in this research. There are several 

instruments are prepared to collect the data, namely observation, interview and documentary. 

1. Observation 

Suharsa Saputra (2012:209) states that "observation only be done on behavior or 

something that looks so any potential behavioral attitudes, opinions cannot be observed".  

Observation is the technique to get description of an analysis teacher skill in teaching of 

listening by using music and what the responses students in learning of listening by using music. 

2. Interview 

Iwan (2012:100) states that interview a tool which used by researcher to enrich data to 

establish the research well. Interview is done to support and complete data which collected by 

observation. 

In this research, the researcher acquires data by interviewing to explore the data to find 

some information about the use of song in the teaching of pronunciation (a case study) to 

increase listening skill at the eighth grade of SMP Muhammadiyah 6 Banjarmasin. 

3. Document 

Ary Etal (2002:435) state that qualitative researchers may also uses written document to 

gain an understanding of the phenomenon under study, these documents may be personal such 

as autobiographies, diaries and letter; official, such as: file, reports, or minutes that have been 

prepared by observers of an event or setting; or document of popular culture, such as material, 

recording and videos. 

In this research, the researcher collects data which related to the English teacher activity 

in teaching listening skill by using songs at the eighth grade of SMP Muhammadiyah 6 

Banjarmasin. Documents that be used are students’ attendance, video, photo and the other 

relevant documents. 

 

Data Analysis 

 

Data analysis is qualitative research a process of categorizing, description and 

synthesizing the collected data. In present research after the data have been collected through 

interviews, observation and document. The researcher then selected, simplified and organize 

the data, then reduces them, it is done to make it easier for the researcher to understand, 

interpret and make sense out the collected data. 

Mathew B. Miles A. Michael Huberman in Sugiyono and (2013:100). They divided the 

process of analysis into three phases: consisting of data reduction, data displays and conclusion 

drawing/verification. 

1. Data Reduction 

Data reduction includes the categorization and classification. All data that has been 

collected in selection and groups-grouped according to focus. It is done to discard irrelevant 

data and to include the relevant data. Data reduction has done to discard irrelevant data and 

included the relevant data. 

2. Data Display 

The next step is data display. It contains the data analysis that is happening in the natural 

setting to enable the researcher to draw a temporary conclusion. In the qualitative research, the 

data can be displayed in the form of table, graphic, phi chard, pictogram and other equivalent 
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of them. By data display, then the data is organized in a pattern of relationships that would be 

easily understood. 

3. Conclusion Drawing Verification 

After temporary conclusion has been achieved, the researcher refers back to the data 

collection, data reduction and data display. Final conclusion is attained after temporary 

conclusion analyzed. 

 

FINDINGS 

 

The teacher has many ways to provide the learning materials or media in order that the 

students are interested. One of the materials that are regarded interesting enough is to ask the 

students to listen songs in the teaching of pronunciation. 

At SMP Muhammadiyah 6 Banjarmasin, at the eighth grade, which has 20 students, the 

researcher found that the English teacher was teaching listening skill by using songs. 

 

The Way of English Teacher Use Songs in the Teaching of Pronunciation to Increase 

Listening Skill 

 

Based on the observation and Interview carried on July 24
th
, 25

th
 and 30

th
, 2017 with teacher 

and some students, the researcher concluded that teaching listening using English songs 

have some disadvantages, as follows are:  

1. To find a file or conversation that is in the appropriate lyrics English in English for 

teaching listening is not easy. 

2. Teacher should bring handphone or supporting media itself wherever he taught.  

3. Facility in the classroom doesn't enough for teaching listening using handphone to make 

students more focus and listening clearly. 

4. Sometimes, there are disruption from inside or outside the room that can disturb students 

focus. 

 

The Advantages and Disadvantages of Teaching Listening Skill Using Handphone, 

Especially in Teaching Pronunciation 

 

Based on observation and Interview on July 24
th
 25

th
 and 30

th
, 2017 with teacher and some 

students, the researcher founded that teaching listening using handphone raised some 

advantages, as follows are: 

1. When the teacher apperception in the pre-activity, most of students felt interested. It also 

makes students focus on teacher, active in teaching process. With this kind of pre-activity 

also make students doesn't feel bored. 

2. Most students enjoy in teaching and learning process listening comprehension because it 

used the media will stimulate them to talk and to write upon definite subject presented by 

media handphone.  

3. In teaching learning process, handphone help the teacher to make students hear 

pronunciations from the native speaker. 

4. Some students usually make a mistake when teacher said something about material with 

using handphone can minimalize mistake because students hear from native speaker. 
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5. Teacher can easily to repeat the file listening comprehension and he does not need afraid 

to destroy it. 

6. Handphone as media can combine with a lot of thing. For example, speaker. So, the 

teacher can use the different techniques and supporting media every time. 

Based on the observation and Interview carried on July 24th, 25th and 30th, 2017 with teacher 

and some students, the researcher concluded that teaching listening using English songs 

have some disadvantages, as follows are:  

1. To find a file or conversation that is in the appropriate lyrics English in English for 

teaching listening is not easy. 

2. Teacher should bring handphone or supporting media itself wherever he taught.  

3. Facility in the classroom doesn't enough for teaching listening using handphone to make 

students more focus and listening clearly. 

4. Sometimes, there are disruption from inside or outside the room that can disturb students 

focus. 

 

The Way of Teacher to Minimalize Problem Faced Dealing with the Disadvantages of Using 

Handphone as an Instructional Media in the Teaching of Listening 

 

Based on the Interview carried on July 30th, 2017 the with way of teacher to minimalize 

problem of using songs and handphone as teaching media are teacher choose the classroom in 

the corner to minimalize disruption from outside and make students more focus.  For disruption 

inside teacher make a space between students chair and turn on speaker in full volume so that 

all of students can his clearly. 

To improve the students’ ability to listen to the pronunciation lessons, the teacher chose 

slow English song for easy understanding of the sentence by the students. And then ask students 

to read or recite the lyrics of a song that has been in play, after filling a few words on the lyrics 

of an empty song. 

 

DISCUSSION 

 

The Way of Teacher to Use Songs Media in the Teaching of Pronunciation to Increase 

Listening Skill 

 

The teacher used handphone to listen in the form listening skill at SMP Muhammadiyah 6 

Banjarmasin, it is rarely used. Since more teacher just wants a simple thing in teaching without 

using media. Thought it can affect his students to follow or receive learning materials conveyed. 

Latuheru in Herman (2012:13) states that use of media is very important and effective in 

supporting the learning process. By using media, students will avoid feeling bored his 

accordance with the theory obtained by the researcher that media is a channel of 

communication. Media are considered as instructional media when they carry messages with 

instructional purposes that are to facilitate communication the teaching media is media that is 

used to support the instructional interaction between the teacher and students. 

In the process of teaching, the teacher should use a media that support so that students 

become more interested and do not bored in learning. By using songs, students will be more 
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motivated and enjoy in learning. Furthermore, to stimulate the students to be more good in 

listening as much in learning listening skill. 

The researcher conclude that the teacher needs media in the teaching and learning to 

motivate their students, so that students can find an interesting listening in the form of listening 

skill example by using songs. 

 

The Advantages and Disadvantages in Teaching Pronunciation by Using Songs, Especially in 

Teaching Listening Skill 

 

The teacher could use the handphone and speaker as media in the teaching learning 

process. Moreover, the teacher looked skillful in handling the teaching learning process by 

using songs. But, every media should have advantages and disadvantages when we try to use in 

the classroom. 

At the eighth grade of SMP Muhammadiyah 6 Banjarmasin, as described before, a lot of 

benefits for teacher and students in the teaching listening by songs media, especially in teaching 

English pronunciation, so the response of students in the class is quite diverse, but mostly of 

them like the way their English teacher in teaching listening skill text through the songs media. 

Theory of Heinich and Molenda (2009) described audio media helps convey the 

information with more impressive and helps to increase the attraction of something. The type of 

audio includes background sound, music, or sound recording and more to help in delivering the 

messages or teaching and learning materials, in order to be able stimulate the attention, 

interest, though, and feeling of the students in learning activities for achieve the objective of 

learning. 

In teaching and learning process at the eighth grade of SMP Muhammadiyah 6 

Banjarmasin, using learning media with English songs is very helpful for teachers in teaching 

and learning process, to improve students in learning and not bored in the classroom, 

especially the case students.  Because the songs media can give unclear voice and sound and 

not dirty giving the pronunciation of the text is to be heard by students. 

The Way of Teacher to Minimalize Problem Faced Dealing with the Disadvantages of 

Using Songs Media as an Instructional Media in the Teaching of Pronunciation to Increase 

Listening Skill 

Every teacher must be able of overcome the problem of how or when the teaching field 

have constraints or difficulties in teaching such as limited space,  the noise in presenting the 

material, or the students have difficulties in understanding the material or questions submitted 

by teacher. 

According to Brown (2001:5) stated that teaching as showing helping someone to learn 

or how to do something, giving instructions, guiding in the study of something, providing with 

knowledge, causing to know or understand. 

In teaching process must have one or more problem. But, good teacher must have the way 

to facing this problem to make students can learning fun and happily. Besides, the teacher must 

have the way to improve students listening ability. 

In this case, use teaching listening with songs media definitely having some problems 

both inside and outside. To minimalize problem of using songs media are teacher choose the 

classroom in the corner to minimalize disruption from outside. For disruption inside teacher 

make a space between students chair and turn on speaker in full volume so that all of students 
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can her clearly. It's the best way to facing this problem. Besides solve the problem, this way can 

make students more focus, learning happily and make teacher easy to teach. 

Using the song media, the ability to hear a student becomes increasing, but the teacher 

must choose the types songs that can be listened to students. Listening is an important material 

in English because we must be able to know what people are saying to us. To be able to master 

we must really understand the words we hear, listening activities can be done with interesting 

learning methods. 

 

CONCLUSION 

 

Based on the result of the research, the researcher concludes as follows: 

 

The Way of English Teacher Using Songs Media in Teaching Pronunciation to Increase 

Listening Skill 

 

In apperception, teacher used different way every time he taught based on material that 

will be learned. It's make students happy and more focus in the learning process. In teaching 

process teacher using popular English songs and well known by students as a learning medium 

can help stimulate students to enjoy in following a lesson. When listening to an English song, 

most students will focus on the words that are in the song and are moved to memorize it. From 

the song, they can also learn how to pronunciation or pronunciation of the English words that 

are in the lyrics of the and correctly. Besides, useful for memorizing song well new vocabulary, 

the song can also be a reference how to pronunciation of the proper English word. The 

teacher's techniques for teaching listening are Filling Gap. 

First, Gap filling activity. The student asked to fill or complete the important words or 

phrases in the song deliberately eliminated by the teacher. These words or phrases are usually 

important terms that must be mastered by students. Example; 

The teacher repeats the song several times through a tape recorder and the students 

complete missing words or phrases. 

Students and teachers check together and write on the board.  

 

The Advantages and Disadvantages Teaching Pronunciation Using Media, Especially in 

Teaching Listening Skill 

 

The advantages of using songs media in teaching listening are make students more 

interested and enjoy in learning, doesn't make students bored, helps students to know 

pronunciations from the native speaker and make students hear clearly.  Besides, the 

disadvantages of using songs media in teaching pronunciation to increase listening skill are less 

concentration of listening and less understanding English accent. Facilities does not support 

enough for teaching listening using songs and there is disruption from inside or outside the 

room that can disturb students focus. 

 

The Way Teacher Minimalize Problem Faced Dealing with the Advantages of Using Songs 

Media as an Instructional in the Teaching of Listening 
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The way to minimalize problem of using songs media are teacher choose the classroom in 

the corner to minimalize disruption from outside, make space between students chair and turn 

on speaker in full volume so that all of students can her clearly. Teacher usually share about 

conversation or things that speak English, so that students are able to hear English well. 
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Abstract 

 

Teaching vocabulary is something challenging, especially if it is done to young learners. It is 

challenging because young learners usually do not like to learn something in a serious way. A 

serious way in teaching will just make them bored. It is why teaching vocabulary to young 

learner require creativity of the teacher. On of the alternative that can be used to teach 

vocabulary to young learners is by using game. The one of the game to teaching vocabulary is 

crossword puzzle. Crossword puzzle is a game that makes the teaching-learning process 

acttractive and fun, because by using this game the students can focus on spelling as well a 

meaning. This research was conducted in order to determine the process of teaching teachers 

about the vocabulary used “crossword puzzle“ as an alternative material. The method used in 

this research is descriptive qualitative methods and technique to collect data about teaching 

vocabulary using crossword puzzle form of observations, interview, and documentation, then 

the collected data is processed and analized. The suggestion as well as English teacher should 

provide more motivation for student to learn and practice their English skill every time and the 

teachers must use interesting and creative technique to encourage the students vocabulary 

learning. 

 

Keyword : Teaching and Learning; Crossword Puzzle 
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INTRODUCTION 

  

English is a tool to communicate orally in writing. Communicating is to understand and 

express information, thoughts, feelings, develop science, technology, and culture. The ability to 

communicate in full understanding is the ability of discourse, namely the ability to understand 

or produce the spoken text and write are realized in the four language skills, i.e listening, 

speaking, writing, and reading. The fourth skill is used or respond to or create a discourse in 

public life. Therefore, subjects in English is directed to develop these skills to that graduates are 

able to communicate and discourse in English at a certain level of literacy. The level of literacy 

includes performative, functional, information, and epistemic. At the performative level, people 

are able to read, write, listen and speak to symbols used.  

Vocabulary is primary importance to language teaching and learning because it plays a 

pivotal role in moulding the four language skills : reading, writing, speaking and listening 

(Widaningsih 2009). Unfortunetely, vocabulary is often neglected in most second and foreign 

language classes ( Fernandes et al., 2009). Learning vocabulary is a complex process (Nagy 

and Scott, 2000) and most teachers normally ignore vocabulary teaching and vocus on phonics, 

phonemic awareness, fluency and comprehension (Berne et al., 2008). 

 In teaching vocabulary, the teachers usually use traditional way that is using 

dictionary. when students are finding new and difficult words they have to open thick dictionary 

to look for meaning. It may take a long time for students to find the meaning of the words and it 

can make the students get bored and tired. Due to that condition, the students may lose their 

courage to study the vocabulary through enjoyable activities that will make the students 

memorize easily without opening dictionary all the time. So the teachers who teach English in 

Elementary schools should be able to teach vocabulay in a fun way and make the students learn 

English easily and remember vocabulary without opening a dictionary every time. 

The writer has the opinion that the use of various media in teaching vocabulary is the 

technique that can be use. There are several kinds of media that can be used, among them the 

Simple Crossword Puzzle used in junior high school. According to Davis (2009) the use of game 

in the form of a crossword puzzle is more effectively used in learning, because it accomodates 

various learning styles of students, and reduce boredom in the classroom. This game is very 

useful to improve vocabularies or to remember the popular vocabulary by nature or a relax 

way. To play game is very simple, the teacher only prepares some papers to the students, to 

answer the crossword puzzle, ask a student to write a word of not more than five letters in the 

middle of the board. The letters should be written clearly and separately. Now think of a word 

which shares on letter with the words on board. Give students a clue to your word. For 

example, “I like reading them”. If somebody guesses : books he or she writes the word so it 

crosses the first word and shares a letter then the students take it over. 

 

Statement of the problems 

 

The central issue which serves as the starting point of the research which backs up the 

thesis has been formulized as how is the use of crossword puzzle in teaching vocabulary ? 
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Objectives of The Study 

 

The objectives of this research are to describe : 

1. What the implementation of teaching vocabulary by using crossword puzzle ? 

2. What are the benefits from studying the vocabulary using the puzzle cross-reference ? 

 

THEORY OF VOCABULARY 

  

Vocabulary consists of word that construct a language. Jackon (2000: 11) argues that 

term vocabulary, lexis and lexicon are synonymous. The refer to the total stocks of word in a 

language. Brown (2001: 277) also states that words are basic building blocks of language. 

Moreover, Nunan ( 2003: 130) states that words are clearly vocabulary. She also adds that 

vocabulary is not only that, but it also words combination or multiple units, word families, and 

core meaning also are counted as vocabulary. Vocabulary is used in contexts. In line with 

Kamil and Hiebert about the contextual use of word, Jackson (2000) cites that we shall consider 

the vocabulary of English as a package of subsets of words that are used in particular context. 

These context are geographical, social, occupation, and soon. The conclude, vocabulary refers 

to words and it is subsets that become on of crucial aspect in a language construction. It 

conveys meaning in the language that used in different kind of context. 

 

Kind of Vocabulary 

 

There are different kinds of vocabulary according to different experts” point of views. 

According to it is classes, Morley (2003:3-57) elaborates that words are traditionally allocated 

to one of the following classes : noun, pronoun, article, verb, adjective, adverb, preposition, 

conjunction, interjenction and genitive phrase. With respect to the meaning which they convey, 

nouns denote what we will call “entise”. In meaning, verbs may be said to express processes 

which can be classified in one of three broad ways, they can donate actions, record events, and 

rever to states (a state of affair, state of mind.....) 

In traditional grammar, adjectives are as a describing word. Adverb has been performing 

a so-called modifying role in relation to verbs. This role is associated with circumstandtial 

adverbs, which are single words making the circumstances –how, why, when, where- of the 

verbal process. Conjunctions have been seen as grammatical connectors and are classified into 

two subtypes : coordinating and subordinating conjunction. Interjections are typically 

described as those words which are used to express the speaker”s exclamation or emotional 

reaction but which have no further lexical content. Genitive phrases are perhaps most readily 

associated with marking possession and are also variously known in literature as possessive 

phrase or genetive noun phrases. Based on how often vocabulary occurs in a language, Nation 

(2008:7) divides vocabulary into high frequency words, academic words and technic words. 

1. High frequency words 

The high frequency words of English have some characteristics. First, each high 

frequency word occurs very often so the effort of learning it will be repaid by plenty of 

oppurtunities to meet and use it. Second, the high frequency words are useful no matter what 

use is made of English. Third, because of their frequency and wide range they make up a very 

large proportion of running words in all kinds of texts and language use. Fourth, they are 
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relatively small group of words that could be covered in a school teaching program over three 

to five years. 

2. Academic words 

For learners with academic purpose, the academic words are like high frequency words 

and they deserve similar attention. 

3. Technical words 

For learners with academic purposes, technical vocabulary is also important but this is 

probably best learned while studying the content matter of the particular specialist area. 

4. Low frequency words 

Low frequency words have the following characteristics. First, each word does not occur 

very often. Second, most low frequency words have a very narrow range. They are not needed in 

every use of the language. Third, the low frequency make up a very small proportion of the 

running in a text. Fourth, they are very large group of word. Johnson (2008:93) also elaborate 

four different vocabularies, they are : 

1. Listening vocabulary 

2. Speaking vocabulary 

3. Reading vocabulary 

4. Writing vocabulary 

The point of those elaboration is that english has various kinds of vocabulary that needed 

to be learn in order to use English effectively. So, teacher must know them in purpose giving 

concideration of which suitable to be taugh to the student to help them in learning English. 

 

Vocabulary Mastery 

 

An interpretation comes from McCarten (2007:21). He states that learning vocabulary is 

largely about remembering, and students generally need to see, say, and write newly learned 

words many times before they can be said to have learned them.  

Mastering a word means mastering the aspect of word knowledge. Thornbury (2002) 

summarize that word knowledge includes, the meaning, the spoken form, the writen form, the 

grammatical, behavior, the word derivation, the collecting of the words, the register of the 

word-spoken and written, the connotation of t he word, and word frequency. Mastering 

vocabulary does not necessarily only remembering its spoken and written form. He explain that 

knowing the meaning of a word does not just know its dictionary meaning. It also mean knowing 

the word commonly associated with it (collocation) as well as its connotation, including its 

register and its cultural accretions. 

Vocabulary mastery is not marely remember the words or words subsets. They should be 

pushed into long-term memory or never forgotten by attend them for many times. Moreover, 

remember them is not enough. Knowing words means knowing its denotative meaning and some 

aspects surround them. Further, someone who as known words would be able to use the word 

appropriately both for spokrn or written needs. 

 

The Importance of Vocabulary 

 

Emphasizing how fundamental a vocabulary in assigning meaning in a language, David 

Wilkins (in thornbury 2002:13) argues withou grammar very little can be conveyed, without 
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vocabulary nothing can be conveyed. Vocabulary gave bigger involvement in conveying 

meaning of a language than grammar do yet grammar also completely cannot be overlooked. 

In relation to the significance of vocabulary for someone’s competencies in speaking a 

language, Richard and Renandya (2000:255) state that vocabulary is a core components of 

language proficiency and provides much of the basic of how well learners speak, listen, and 

write. Nation (2002:19), in relation to reading skills notes that vocabulary is not that make text 

difficult but it is a very important feature affecting readibility measures. It is strengthened the 

perception that vocabulary is one of factors that contribute to the easy reading and understand 

of a text. 

 

The Effective Way of Learning Vocabulary 

 

An essential aspect need to be highlighted about learning of vocabulary is that it is only 

occurred in one time of learning. Nation (2008:5) stated that learning a word is a comulative 

process that requires meeting words accros the four strands of a course, and teaching makes up 

only a part of one the four strands. 

Learning vocabulary does not merely knowing its form and meaning. Hedhcock and 

Ferris (2009: 285) argue that learning a word involves processing layers of meaning, a set of 

syntantic rules and constraints (that is the words grammar), as well as the socially constructed 

patterns governing how, where, and when to use the word appropriately (the word use patterns, 

which involve pragmatic and sociolinguistic conventions). 

Susan Watts in johnson (2008: 95-98) explores some faetures should exist for effective learning 

of vocabulary 

1. Multiple exposure. Students must encounter new words in avariety of contexts over time. 

2. Meaningful context. Words used for vocabulary instruction should be connected to 

students. 

3. Prior knowledge, new words should always be introduced in the context of known words 

and concepts. 

4. Relationships or connections. Show the relationship or make the connection between new 

words and known words or concepts 

5. Context clues and dictionaries. Studesnts use the contect of sentence or paragraph to 

identify the missing or unknow word. Moreover, it should be combined with teaching 

students how to look up words in the dictionary. 

6. Seeing, saying, and using them. When encountering new words, make sure students see 

them, say them, and then use them in written. 

In order to attend effective learning of vocabulary, another thing need to consider are 

what kins of vocabulary and how much vocabulary need to be learn. Especially suitable for the 

student. Considering it is significant, high frequency words is dominantly fit for the beginner of 

English learners.  

 

The Effective Way of Teaching Vocabulary 

 

Teaching of vocabulary should not interrupt the whole lesson. Nunan (2003:135) state 

that one of difficulties in planning the vocabulary components of a course is making sure that it 

does not overhelm other essential parts of the course. 
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There are some principle proposed by Brown (2001:377). He mention some guidelines for the 

communicative treatment of vocabulary instruction : 

1. Allocate spesific class time to vocabulary learning 

2. Help student to learn vocabulary in context 

3. Play down the role of bilingual dictionaries 

4. Encourage students to develop strategies for determining the meaning of words 

5. Engage in “unplanned” vocabulary teaching    

 

Vocabulary Teaching in School-based Curriculum 

 

School-based Curriculum is a teaching system implementes in indonesia which 

authorizing the schools to conduct the teaching-learning process by themselves. However, they 

still have guidance book from The Ministry of Education and Culture.  It has already outlined 

English teaching and learning into some skills, listening, writing, speaking, reading and 

writing. It is proven by the English subject syllabus document, the guidelines provided by the 

government, which devides the competences should be achieved under those skill assessment. 

The vocabulary teaching in School-based Curriculum is based on what skills and types of texts 

is planned to be taught in each meeting. 

 

Definition Crossword Puzzles 

 

According to Maursund (2007:8)  crossword puzzle is a popular puzzle game which in 

every case, the puzzle-solvers goal is to solve a particular mentally challenging problem or 

accomplish a particular mentally challenging task. Crossword puzzle is a popular game that 

has sets of grids to be filled with words or letter. It has become one of alternative games in 

teaching-learning, including language training. 

 

Types of Crossword Puzzles 

  

Instead of using one type of crossword puzzle, actually there are variation of crossword 

puzzle that can be used and adjusted to the students needs. Dhand (2008:55) stated that 

crossword puzzle is a good way to teach vocabulary because the definition of synonyms of the 

word are rigt there to provide reinforcement. Puzzle can be made out of the words which have 

been covered in the class. Using definitions and pictures, students can guess these words and 

place them in the designated boxes. Nation (2008:45) proposed a type of crossword puzzle that 

suitable for spoken activity, communicative crossword puzzle. He explain the instruction to do 

as follow; the learners work in pairs. There are some types of crossword puzzle such as 

crossword puzzle with picture or cloze sentence, and communicative crossword puzzles that can 

be develop to improve English teaching-learning  process especially teaching-learning of 

vocabulary. 

 

The Benefits of Using Crossword Puzzles 

 

According to Maursund (2007) it is clear that solving crossword puzzles helps to 

maintain and improve one”s vocabulary, spelling skills, and knowledge of many miscellaneous 
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tidbits of information. For many people, their expertise in solving crossword puzzles plays a 

role in their social interaction with other people. Crossword puzzle is considered useful in 

teaching-learning because it  maintain someone”s vocabulary. It is helpful to enrich someone”s 

vocabulary mastery. Additionally, it is useful to improve someone spelling knowledge in 

information, and encouraging the use of dictionary. In term of classroom teaching-learning 

crossword puzzle provides fun learning that can be used for different classroom management of 

students. 

 

The Making Process of a Crossword Puzzle 

 

In this era, there are so many online webside which provide crossword puzzle making 

facility. Some websites also provide instructions of how a crossword puzzle is made based on 

our need. Maliniu (2014) also provides making crossword puzzles instructions. It will be 

explain below : 

1. Decide on a crossword grid size 

2. Create a list of word for the crossword puzzle 

3. Lay the words out in a grid format. 

4. Number at starting square for each word, starting in the upper-left corner of the puzzle 

5. Create a clue for every word that was included in the puzzle 

6. Create another copy of the crossword puzzle 

7. Set aside the filled-in puzzle for use as an answer key 

8. Make enough copies of the blank puzzle and clue list to distribute 

 

Research Design 

 

Ary (2002:24-25) state qualitative reseach is a study to understand a phonemenon by 

focusing on the total picture rather than breaking it down into variable. The goal is a holitics 

picture and depth of understanding, rather than a numeric analysis. In this reseach, the 

researcher, the researcher uses descriptive qualitatif design because the study tries get 

description of the use crossword puzzle in teaching vocabulary. 

 

Research Setting 

 

The research desiced to conduct the research there because she found some problems and 

weaknesses worth of overcome in the teaching-learning English especially at VII class. It was 

decides after observation and interview with the teacher. 

 

Research Subject 

 

The subject of this research are the student in Junior high school grade VII class. The 

class consists of 26 students. It also involved the class’s English teacher as the collaborate. 
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Techniques of Collecting Data 

 

There was several instrumens ready to collect data in this study, namely observation and 

interview. Observation is an important technique that is traying to learn about the students’ 

vocabulary teaching in school and the teaching process by using the application crossword. The 

interview is a tool used by researcher to enrich the data to make your research well. 

Researchers used a structured interview the teacher. The interview ia an attempt to gather 

information by asking a number of questions verbally to be answered verbally anyway.  

 

Data Analysis 

 

1. Data Analysis on Observation  

In analyzing the observation result, the researcher first checked the completeness of the 

field notes and personal comments which were made during the classroom sessions. It was then 

interpreted and analized by using several theories which has been explained earlier. 

2. Data Analysis on Documents 

In analyzing the documens which consisted of English syllabus, lesson plans and 

student’s daily test score, the analysis covered the following items : a. Standard competence 

and basic competence; b. indicators and objectives; c. learning materials; d. Learning method; 

e. Teaching phase; f. Instructional media; g. Learning sources; h. Evaluation; and i. Students’ 

score. 

3. Data Analysis on Interview 

The first steps done to analyze the interview was transcribing the data. The answer was 

then categorized into some indicators used in the interview schedule. The last interpreting the 

data using a relevant theory. 

  

The Result of Observation sheet 

 

The English teacher continued about the action to solve the problems. The researcher 

proposed crossword puzzle as one of the options to vary the teacher learning activity, while the 

teacher proposed using picture as one of the ways to attack students’ attention. There were 

three types of crossword puzzles planned to be implemented. The implementation of the actions 

were conducted. Each meeting applied one type of crossword puzzle. The first type is 

communicative crossword puzzle, second type is crossword puzzle using picture clue, third type 

is crossword puzzle using cloze sentence clues. 

During the action implementation, the students were asked to work in both pairs and 

small groups based on the tasks they had to do. By doing so, the students’ ability to cooperate 

with each other was expected to be improved. Moreover, it enables the students to help each 

other by sharing what they know the other to finish the task. 

The students were asked work in group. They were in groups with the same gander 

students. Because of the limited time, the group were desided based on their seats position. 

During the game, the students still seemed confused at the beginning of the task. As the time 

passed by, they understood what to do and got more enthusiastic. They listened to the clues 

which were read by other students carefully. They also discussed with their group well. Some of 
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them even volumteered themselves to complete the task. Finally, they were able to complete 

their crossword puzzle and pronounced those word together. 

 

Interview 

 

From interview to student, problem most of the students did pronounciation mistaks. 

Therefore, the teacher re-read the clues had been read by the students in order to give the 

students an example and help them to answer. They also practiced those clues and answered 

after the crossword puzzle was completed. 

 

Documentary 

 

This technique is aimed to look for all written documentary or reports which perhaps 

keep any detailed data about teacher, student, and their classes, administration staff, school 

facilities and other. By this techique the researcher get many information about teachers, 

students and clasess and others. 

Based on the analysis of implementation found out that the actions implemented have 

been improved the teaching and learning quality, especially in vocabulary learning. The 

implementation of crossword puzzles has succesfully improved the student’ interest in the 

teaching and learning process while they were learning vocabulary including learning new 

words, practicing spelling, pronounciation, and using the word they learn. The other actions 

implement also reflecting good result. The other actions implemented also reflecting good 

result. 

 

CONCLUSION 

 

Based on the observation result, the researcher found that the students has insufficient 

meaning acquisition, low pronounciation and spelling ability, and rare opportunity to use the 

words they had learnt. Additionally, the students also had low motivation in learning 

vocabulary. Therefore, use crossword puzzle to improve the students’ vocabulary mastery while 

improve their motivation in vocabulary learning and teaching learning process. 

After the implementation of crossword puzzles an the complementary actions, the 

students’ vocabulary mastery was improved. It is proved by more precise pronounciation and 

spelling, and better usage of words in sentences that ws performed by students.  
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Abstract  

 

Before doing the research, the researcher has done a survey to some students especially at the 

ninth grade randomly about adjective clause. The result of the survey is that the most of the 

students do not understand in using adjective clause in sentence. Because of the problem, the 

researcher is interested in doing a research about the students’level of grammar mastery in 

determining adjective clause. In this research, the researcher found about the percentage level 

of the students’grammar mastery in determining adjective clause at the ninth grade of SMP 

Negeri 11 Landasan Ulin Banjarbaru as follows : six students got excellent interpretation 

(17.65 %), three students got very good interpretation (8.82 %), eleven students got good 

interpretation (32.35 %), three students got fair interpretation (8.82%), eight students got bed 

interpretation (23.53%), and three students got very bad interpretation (8.82%). The mean of 

the students’s score is 66.76 %. The mode of the students’ score is 75. The median of the 

students’s scoreis 75. The median of the students’score is 70. Standard deviation of the 

students’ score is 19.88. The researcher sugested the English teacher of SMP Negeri 11 

Landasan Ulin Banjarbaru to give more information and explanation about adjective clause to 

the students. It is necessary to note that, grammar here is not fully taught to students but as 

inserts in learning English.  

 

Keywords : Mastery in determining adjective clause; grammar as insert, increase. 
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INTRODUCTION 

  

For most of Indonesia people, English is still very foreign language for them. So, it’s one 

of thing which lack to advance Indonesia. English as aforeign language in indonesia is taught 

from Elementary until Senior High School. In English learning, there are four basic skills that 

students or learners must master, they are speaking, reading, listening and writing. So, for 

twelve years, the students are taught the four basic skills. And Grammar is one of important 

thing which students must learn, but students can’t be teached grammar fully, it can be inserts 

in every learning English.  

Latief (Iwan Perdana,2014:27) states that research goal is something to be achieved by 

the researchers through activities. Based on the research problems, the objective of this 

research can be formulated as follows : “to find out the percentage level of the students’ 

grammar mastery in determining adjective clause at the ninth grade of SMP Negeri 

11Landasan Ulin Banjarbaru school year 2014/2015”.   In this research are expected to be 

there benefits that will be given to the teachers of    know how far the students’ level of 

grammar mastery in determining adjective clause and the students increase their knowledge in 

English, especialy grammar in determining adjective clause. 

 

Research Problem 

 

Ary et al (2010:44) states that the good formulation of the problem is two requirements, 

namely : (1) it is stated clearly what to search for answers and (2) the scope is clearly leading 

to a specific question. Based on the above background of the research, the problem in this 

research is : “How is the percentage level of the students’ grammar mastery in determining 

adjective clause at the ninthgrade of SMP Negeri 11 Landasan Ulin Banjarbaru school year 

2014/2015?” 

 

Meaning of Learning “Adjective Clause” 

 

According to book TEFL/TESL: Teaching English as a foreign or second language 

(1989) grammar is the study of how words and phrases are arranged in the expression of 

thoghts and ideas. Meanwhile, according to Diane Larsen Freeman in Ronald Carter and 

David Nunan in their book entitled THE Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of 

Other Language (2000: 34) says that the term grammar has multiple meanings. It’s used to 

refer both to language users’ subsconcious internal system and to linguists’ attempts explicitly 

to codify – or describe – that system. Grammar is the rules in language for changing the form of 

words and combining them into sentences. (According to Oxford Dictionary (2000:559) ). 

According to Scott Thornbury in his book entitled How To Teach Grammar (1999:1) states that 

grammar is partly the study of whatforms (or structures) are possible in a language.  

According to Wikipedia, grammar is the set of structural rules that govern the 

composition of clauses, phrases and words in any given natural language. The term refers also 

to the study of such rules, and this field includes morphology, syntax and phonology, often 

complemented by phonetics, semantics and pragmatics. 

Based on the theories above it can be concluded that grammar is a central positions and 

an important part in learning English. In handbook English grammar by Slamet Riyanto with 
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Emilia NH and Leila NH (2008:309), relative clause or adjective clause is dependent clause 

that functions as adjective and describes or give explanation about a noun or a pronoun.  

Complex Sentence: 

Independent Clause + Adjective Clause 

 Adjective Clause: 

Relative Pronoun + Subject + Verb 

These are two examples of adjective clause sentences : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The motorcycle that he wants to buy is expensive. 

 

Keterangan: 

The motorcycle  : Noun 

that    : Relative pronoun 

that he wants to buy  : Adjective clause that explain noun (the motorcycle).                       

(That he wants to buy) is a clause, because subject (he) dan verb (wants to buy).   

Problem in Learning Adjective Clause 

Students in learning English, it’s sure to teachers must be creative in teaching grammar 

to the students, because learning grammar is a thing that hard for most of students. Difficulty in 

learning grammar which adjective clause is students or learner don’t know what aim of a 

sentence in typical of adjective clause and function of adjective clause.  

Many reasons that make students be hard to get point about adjective clause. These 

reasons below are not only fault of teachers but also because of studens’ fault. But sometimes, 

those all also depend by teachers or students (corresponding to conditions). Some reasons of 

them, as follow : 

1. Sometimes, English teachers don’t make a lesson about adjective clause in practice way. 

They just give explanation and exercise, without give them a practice about adjective 

clause. 

2. Explanation about adjective clause so long and not clear. 

3. Teachers just use a book.  

4. Teacher don’t disscuss about it back. 

Teachers should explain about adjective clause with an exactly way, clear (not so long, 

but give centre point about it) and teacher should give the students information about it. Besides 

that, English teachers must be creative, so that they know and understand (not only knowing, 

but understand). Many ways to make the lesson be interesting for them. Teacher can use 

picture, internet, audio visual, or the students can be object media as a drama ( more to show 

about adjective clause). 
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METHOD  

 

In this research, the researcher used quantitative descriptive as the research design 

because it was aimed to find out the percentage level of the students’ grammar mastery in 

determining adjective clause at the ninth grade of SMP Negeri 11 Landasan Ulin Banjarabaru 

school year 2014/2015”. SMP Negeri 11 Landasan Ulin Banjarbaru is located on Jl. PADANG 

Golf RT. 21/IV Landasan Ulin Banjarbaru, and the time of this research has been done at 

December 02
th
 2014. Object of this research is the students of the ninth grade at SMP Negeri 11 

Landasan Ulin Banjarbaru The population of this research is the students at the ninth grade of 

SMP Negeri 11 Landasan Ulin Banjarbaru school year 2014/2015.  

 

It consists of six classes, namely : 

Class Total of students 

IX A 35 

IX B 34 

IX C 33 

IX D 31 

IX E 31 

IX 32 

 196 

 

In this research, the researcher used cloze test as the instrument to measure the 

students’level of grammar mastery in determining adjective clause of sentences. A cloze test in 

Wikipedia is an exercise, test, or assesmet consisting of  a portion of text with certain words 

removed (cloze test), where then participant is asked to fill the missing words. The cloze test 

consists of 20 items in the form of completing sentences and the time allocation for the test is 1 x 

40 minutes. This instrument had tested on December 02
th 

2014. This research uses test as an 

instrument of the research. The steps in collecting  data of this research are as follows : 

1. The researcher takes the question from book and from internet, and then elaborated it to 

make a test. 

2. The researcher gives a piece of paper which containing 20 sentences not complete. 

3. The researcher asks thestudents to write their name and class 

4. The researcher asks the students to complete the sentences using appropriate adjective 

clauses “who, that, whom, whose, or which”.  

The researcher categorizes the students score as follows : 
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TABLE 3.1 

Classification Of The Students’s Score 

SCORE INTERPRETATION 

90 – 100 EXCELLENT 

80 -89 VERY GOOD 

70 -79 GOOD 

60 -69 FAIR 

40 – 59 BAD 

0 – 39 VERY BAD 

 

(David Payne Harris in Lisdawati, 2008:22) 

Percentage of the students’ score 

The formula in calculating the percentage of the students’ score is as follow : 

 

P = 
 

  X 100 

(Sudijono in Lisdawati, 208 : 22) 

 

    Note : 

    P : the percentage of the studets’ score 

    F : frequency of the students’ score per interpretation 

    N:  the total of the students 

 

CONCLUSION 

 

This research is aim to find out the percentage level of the students’ grammar mastery in 

determining adjective clause at the ninth grade of SMP Negeri 11 Landasan Ulin Banjarabaru 

school year 2014/2015. The test is the instrument that used the researcher to find out the 

percentage level of the students’ grammar mastery. There are 34 students who involved in this 

research. Based on the data analysis shown in chapter IV, the researcher concludes it as 

follows: 

1. The test that was given tostudents at the ninth grade of SMP Negeri 11 Landasan Ulin 

Banjarabaru is valid and realiable. 

2. The percentage level of the students’ grammar mastery in determining adjective clause at 

the ninth grade of SMP Negeri 11 Landasan Ulin Banjarabaru as follows : six students 

got excellent interpretation (17.65 %), three students got very good interpretation (8.82 

%), eleven students got good interpretation (32.35 %), three students got fair 

interpretation (8.82%), eight students got bed interpretation (23.53%), and three students 

got verybad interpretation (8.82%). 
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3. The mean of the students’ score is 66.76. 

4. The mode of the students’s score is 75. 

5. The median of the students’s score is 70.  

6. Standard deviation of the students’s score is 19.88. 
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ABSTRACT 

Pronounciation is one of the main language component and also the basic part of the four 

language skill. Pronounciation is one of the three components of language, together with 

grammar and vocabulary. It plays an important part in listening and speaking skill. The effort 

to master sound system and to pronounce the word is one of the most important aspect to learn 

a second language, so developing students’ pronounciation is one of the most important tasks 

for English teachers. 

 

Keyword : Pronounciation;Learning Pronounciation,;Dialogue. 
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INTRODUCTION 

 

English is an International language that used in many countries. As international 

language, English has important role in interactional communication. While speaking is a part 

of communication which involves more than one person in communication or among some 

people connected each other. The first component of speaking is pronounciation, because it 

need sounds, fluency and spelling. Therefore, they should overcome the problems in 

understanding deeply the theory of phonology and practicing to pronounce the words correctly. 

The teaching of pronounciation has been neglected in ESL/EFL settings for the past 

decades. So the need to develop a suitable model for learning pronounciation has become very 

important all over the world. Learning to pronounce a language is a very a complex task and 

the learning process can be facibilitated, if the learner is aware of exactly what is involved. It is 

obviously difficult for learners to do this for themselves. So the teachers’ job is to help the 

learners by spelling the language into its components, such as sounds, syllable, stress, and 

intonation. The learner needs to understand the functions of these components as well as forms 

(Wahba, teaches as Foreign Language). 

 

Research Problem 

From the statement of the problem mentioned above, the purpose of the study are : 

 

How are the students ability in learning pronounciation taught by short dialogue? 

Definition of Pronounciation 

 

As a result, making errors in pronounciation English as foreign language is common. It is 

natural in the early stage of second/foreign language learning process. Goodwin (2001:117) 

says, In teaching pronounciation, the goal of instruction threefold, to enable our learners to 

understand, and to build their confidence in entering communicative situations, and to enable 

the to monitor their speech based on input from the environment. To accomplish these goals, he 

describes the tools we need to teach pronounciation in a systematic and principled way. 

The Longman Dictionary of Contemporary English (2001:1130) stated “Pronounciation 

is the way in which a particular language is pronounced, a particular person’s way of 

pronouncing a language, the way in which a word is usually pronounced”. 

 

Learning Pronounciation 

 

Pronounciation, together with grammar and vocabulary, is an essential part one has to 

learn to be able to speak and be understand in foreign language. Learner with good 

pronounciation in English are more likely to be understand even if they make errors in other 

areas, whereas learners whose pronounciationis difficult to understand will not be understood, 

even if their grammar is perfect, such learners may avoid speaking in English, and this 

experiancesocial isolation, employment difficulties and limited opportunities for further study. 

 

Why is pronounciation so difficult to learn? 
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Following on the book’s hangouts of Pronounciation by Marianne Celce-Mrcia, Donna 

M. Brinton, Janet M. Goodwin, with Barry Griner (2001:2) 

Many factors influence the learning of pronounciation: 

 

1. Age of the learner 

 Young children can acquire good pronounciation more easily than adults. 

 Children and adults learn pronounciationin different ways. 

 Adults also have some advantages in Learning pronounciation. 

 

2.  Exposure to the target language 

 

 Greater exposure to the target language makes it easier to acquire good pronounciation.  

 

3.  Amount and type of prior pronounciation instruction 

 

 If learners have had good pronounciation training before, this will help them. If they’ve 

had ineffective training or no training, they’re at a disadvantage. 

 

4.  Aptitude, attitude, and motivation 

 

 Natural ability: some people may have a “talent” for pronounciation. 

 Personality factors: people who are more adaptable may have more success to 

pronounciation. 

 Motivation: in order to improve pronounciation, the learner must want to improve. 

 

5.  The role of the native language 

 The learner’s native language affects the learning of pronounciation. 

 Sometimes this effect is bad, but sometimes it is good. There can be both positive transfer 

and negative transfer. 

 Unfamiliar sounds or sound combinations may be difficult to pronounce. 

 Fossilization: Old habits are hard to break, but it can be done. 

6. New directions in research 

 In teaching pronounciation, we shouldn’t think only about individual sounds. Intonation, 

rythm, and changes in connected speech are also important. 

Voice quality the overall characteristics of a speaker’s voice, such as average pitch, 

tenseness of the muscles of the throat and vocal tract or whether the speaker’s voice sounds 

breathy, nasal, etc. Also have a strong influence on how a speaker’s pronounciation sounds. 

 

Definiton of Dialogue 

 

A dialogue is a literaly technique in which writers employ two or more characters to be 

engaged in conversation with each other. In literature, it is a conversational passage or a 

spoken or written exchange of conversation in a group or between two persons directed towards 

a particular subject. Dialogue is part of teaching language, dialogue motivates us to practice 

with foreigners. 
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Research Design 

 

Descriptive Quantitatives non experimental method. Using Johnson’s classification 

system (2001), many non experimental studies are either descriptive or predictive. For those, 

the notion of causation is not relevant. However, a goal for many explanatory non experimental 

research studies is to explore potentially causal relationships. A causal relationship is one in 

which a given action is likely to produce a particular result. 

 

Setting of the Place 

 

SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin is located on Mangga II street Number SMPN 9 

Banjarbaru is located on Jln. Karang Anyar Pondok 4, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, 

Kalimantan Selatan, PN 70712. In this research only consist at the eighth grade and research 

doing in Monday, 18 July 2016, at Class VIIIC. 

 

Population 

 

According to Borg and Gall (1989:216) “Population as all the members of a real or 

hypothetical set of people, eveents, or object to which educational researchers wish to 

generalize the results of the research”. The population of this research is all the eighth grade 

students of SMPN 9 Banjarbaru which comprises 199 (onehundred ninety nine) students, they 

are divided into 7 (seven the class. 

 

Sample 

 

According to Charles (2001:96) “Sample is a small group of people selected to represent 

the much large entire population from which it is drawn”. In this research, the researcher uses 

sample tought. Stratified sampling techniques. Because the population is more that 100 

seubject, so the researcher takes 15% of population as the sample. 

 

Subject and Object of the Research 

 

1. Subject in this research is the students of class VIIIC totaling 30 students 

2. Object of the research is the students’ ability in learning pronounciation using short 

dialogue at the eighth grade of SMPN 9 Banjarbaru. 

 

Instrument and Technique of Collecting Data 

 

In this research used dialogue as the test of pronounciation instrument to collect data. 

The test dialogue is conversation between students with measuring the speaking skill and 

perform it in front of the class. 
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Data Analysis 

 

The data are taken from the result of students’ test which be analyzed to find the 

pronounciation’s skill of the eighth grade students of SMPN 9 Banjarbaru in using short 

dialogue to be the test. It used finding individual score formula, finding mean score formula and 

finding percentage of class formula. Then, the interpretation o them used valuation correction 

skill. 

 

Result of The Research 

 

The result of the test was done in two weeks in the second half month of July, there are 30 

students of class eighth grade of SMPN 9 Banjarbaru. In order to know the problems’ student in 

learning pronounciation using short dialogue and the hence this research give test to its protege 

with a few test question of which can see in enclosure 

 

DISCUSSION 

 

Not all English spakers pronounce are same sounds. The classroom research had been 

conducted one role in that consisted of the performances. While conducting the research, there 

were four stages: Meeting to introduce about the purposes pronounciation, described how the 

pronounciation, practice in front of the class, and appraised. Both teachers and learners 

themselves generally assume it is the latter, and can benefit greatly from a better understanding 

of the conceptual aspects of pronouncing a new langauge. 

Yet many adult learners found pronounciation as one of the most difficult aspects of 

English, although pronounciation is one of the main aspects of language and may cause 

misunderstanding during communicated. Point of fact, if an English learner aims to sound like 

a native speaker they would soon be dissapointed, as this is neither a realistic goal nor a 

necessary goal. Instead, the aim should be to acquire a ‘listener-friendly’ pronounciation one 

which listeners could understand without effort and which can be used to make meaningful 

conversation possible. 

 

CONCLUSION 

  

Based on the results of analysis, in the percentage of result, the students did not gain 

good result. The mean score of the students’ competence in pronounciation namely Sufficient 

(20,25%) had result strongly, Poor (2,4%), was categorized as poor to average. This point 

showed that the students’ competence in pronounciation was low. In the third, the students show 

little progress. It could be seen from the mean score. The mean score Good (14,4%), The 

students’ competence in pronounciation using dialogue became better and better. It could be 

seen from the mean score on Very Good (0,85%) and the last Excellent (0,95%). It was 

categorized to execellent. This point showed great progress from the meeting observation. The 

students had showed the ability in pronouncing the short text using dialogue. The average of 

scoring for the students eight grade is 68,83. It is the final catagorized result of 30 students, that 

was near on the scoring Sufficient and passed the totally minimal criteria (KKM). 
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Abstract 

 

The use of simple present tense still makes confused especially for students. They have some 

problem in finding out the verb of form simple present tense. This problem happens because 

English is very different with Indonesian language, in English, the third singular persons such 

as he, she, it, need suffix –s or –es because of existing adding auxiliary verb namely “does”. 

Many students commonly make difficult in writing but difficult are logically acceptable. The 

reason why they make difficult, because they do not master the English structure well and less 

train vocabulary in students and less to explain the structure of simple present tense.  

 

Keywords : Difficulties;Writing; Simple Present Tense 
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INTRODUCTION 

 

Language is a system for the expression of meaning. Its primary function is for 

interaction and communication. As we know, God created human in different condition and 

character, so they need to interact among people. Language has some function in people life, in 

everyday activities. People use language so they can introduce themselves, communicate with 

other, and enlarge their knowledge. Without language, it is hard to imagine how people can 

cooperate and get along with other. Wibowo (2013:3) states that language is a system of 

symbols that are meaningful and articulate sound (generated by said tool) which are arbitrary 

and conventional, which is used as a means of communicating by a group of human being to 

give birth to feelings and thoughts. There are many languages that are used by people to 

communicate and interact to the others, one of those language is English.  

Many students get difficulties in writing English some factor are fear of making mistake, 

fear be laughed and having less confidence of their own self. In order to make students able to 

use English as a language and use it properly based on function, active skill (writing) is needed 

to teach. In learning writing people can use various fun and effective method and techniques to 

attract student interest. 

Research Problem 

From the statement of the problem mentioned above, the purpose of the study are : 

What are the difficulties frequently faced by the students in writing simple present tense? 

 

DEFINITION OF WRITING 

 

Writing is one of the parts of language skills besides Listening, Speaking and Reading. 

Writing is one more difficult rather than the other language skills because it needs well 

knowledge and hard thinking when they are produce words, sentences, and paragraph with a 

good grammatical. As one of the four languages skill, in real world contexts, is not a solitary 

enterprise, it is a social act. It is not an activity in its own right but one which serves the other 

skills. So, writing has a relation with grammar, reading, listening, and speaking.  

According to Richard (2002:592), writing is view as the result of complex process of 

planning, drafting, reviewing, and revising and some approaches to the teaching on first and 

second language writing teach students to use these processes. (Hyland, 2002:1) writing is 

central to our personal experience and social identities and we are often evaluated by our 

control of it. Writing involves more than just producing words and sentences. To be able to 

produce a piece of writing, we should be able to write a concerned series of words and 

sentences which are grammatically and logically linked, so that the purpose we have in our 

mind will suit the intended readers. In this way, it is meant that the style of language used in a 

piece of writing designed for layman and people living in the village, for example should be 

different from the one designed for educated people such as students, teacher, doctors, 

professor, etc. Therefore, in presenting a piece of discourse we should considers the correctness 

of form, the appropriateness of style, and the unity of topic (Harmer, 2004:2). 

However, different from writing, much of our speaking is spontaneous, noncomplex, and 

linked to the particular situation at hand. Speech is ephemeral. It last no longer than the 

moment of speaking. It is gone as soon as it is uttered. In some cases, especially in informal 

situations, a speaker pays a little attention to the conventions of speaking such as the 
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composition of talk, the organization, development, and the articulation. However, it does not 

reduce the comprehensibility of the nuances delivered by speaker to the audience. 

The Process of Writing 

Concerning with the stages in the process of writing several scholars on the field classify 

them differently. Brown (2001:352-353) stated there are several steps in the writing process. 

They are generating ideas, writing in the first draft, pre-editing, and revising. Fauzati (2010:50) 

mentions that the stages are illustrated and practiced from the generation of ideas and 

compilation in information through series activities for planning, gathering information, 

drafting, revising, and editing.  

Based on the statement above the conclusion of the writing process is the first step in 

writing anything of consequences is to prepare an outline indicating the organization and 

content of the paper. We can call it as planning. The outline should include each main purpose 

together with the fact for it. We can refer to the first version of piece of writing as a draft 

(drafting). This outline is actually a first draft for the preparation and revision on organizing 

the paper. At the point, one considers the general thesis of the paper and how the various 

sections should be organized to develop it best. After of has completed and revised the outline, 

the first draft on the text may be prepared. The major concern in writing the first draft is the 

structure and content of the paragraph. 

Definition of Simple Present Tense 

Simple present tense is the tense used to express an action or activity taking place or 

happening at the present time in a simple form, or activities performed repeatedly, or daily 

habits, or acts that have nothing to do with time. According to Michael Swan (2005:448) says 

“When we talk about permanent situations, or about things that happen regularly or all the time 

(not just around now), we usually use the simple present tense”. Betty (2002:2) which states 

that “In general, the simple present tense expresses events or situations that exist always, 

usually, habitually, now they exist, have existed in the past, and probably will exist in the 

future”. 

Simple present tense indicates an action in the present time which is not finished. This 

can be a habitual action or general truth. A form of the verb that is represented in English by 

either the third-person singular –s inflection (for example, “She laughs”) or the base form 

(“I/You/We/They laugh”). Also called the non-past. Contrast with the past tense or preterit. The 

present tense may refer to an action or event that is ongoing or that takes place at the present 

moment. However, because the present tense in English can also be used to express a range of 

other meanings (including references to past and future events, depending on the context), it is 

sometimes described as being “unmarked for time”. 

General Concept of Simple Present Tense 

The simple present expresses daily habit or usual activities, as in (a) and (b), and expresses 

general statement of fact as in (c), (d), and (e). 

Example: 

1. John eats medicine everyday 

2. They usually work in the field 

3. The earth revolves around the sun 

4. A square has four equal sides 

5. The boy is very handsome 



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technology In Disruption Era   191 
 

We use the simple present tense for a present state, e. g a feeling, an opinion, or the fact 

that something belongs to someone. We also use simple present tense for the repeated action 

such as routines, habit, jobs, hobbies, and things that always happen. Simple present tense uses 

verb 1 to show the action in verbal sentence and to be (is, am, are) in nominal sentences. The 

patterns of the simple present tense are: 

1. Verbal Sentence 

Positive   : S + Verb 1 (-s/-es) + O 

Negative  : S + Do/Does + Not + Verb 1 + O 

Interrogative  : Do/Does + S + Verb 1 + O? 

Negative Question : Do/Does + Not + S + Verb 1 + O? 

2. Nominal Sentence 

Positive  : S + to be (is, am, are) + non verb 

Negative  : S + to be (is, am, are) + not + non verb 

Interrogative  : to be (is, am, are) + S + non verb? 

Negative Question : to be (is, am, are) + not + S + non verb? 

In English, simple present tense verbs after of third personal pronoun subject will have 

an addition of –s or –es. Typical time expressions with the simple present are always, often, 

usually, sometimes, ever/never, every day, every week, once, twice, on Friday, in the morning, 

at ten o’clock, etc. 

Some Criteria of Simple Present Tense 

1. In simple present tense, the verb for he, she, it, name of person or place which is not more 

than one has to add –s or –es at the end of the verb. 

2. I, You, We, They, name of person or place which is more than one person do not need –s 

or –es at the end of the verb. 

3. Simple present tense is used to express habitual action. For example: 

a. I usually wake up at six o’clock in the morning 

b. We generally go to mosque every Friday. 

c. She writes a letter to me once a month. 

Simple present tense is used to express general truth. For example: 

a. Indonesia lies in South-East Asia 

b. Cows eat grass 

c. Dogs are mammals 

Functions of Simple Present Tense 

Whison (1980:193-194) stated that the use of simple present tense performs the following 

functions: 

a) Express general truth, e. g: 

1) The earth revolves around the sun 

2) Water consist of hydrogen and oxygen 

3) The world is round 

b) Express costumes habitual action, often such adverbial expression as frequently, usually, 

everyday, etc. e. g: 

1) She always studies very hard 

2) My mother always drinks tea in the morning 

3) The students play football every week 

c) When used with the verb do, show emphasis, e. g: 
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1) He does look like his father 

2) She may not be brilliant, but she does get good grades 

3) Do write to her 

d) Express commands or request (second person only), e. g: 

1) She leaves next week 

2) Classes begin the day after tomorrow 

3) The team plays in St. Louis next month 

 

Form of Simple Present Tense 

 

Simple Present Tense of Verb Be 

Simple present tense of verb “be” is formed with to be is, am, or are after the subject of 

the sentence. According to Hariyono (2002:202) in English the simple present tense of be is 

used to express: 

a) It is used declare state in the present or now or an action that is a habitual. For example: 

- I am a teacher  - They are here now 

b) It is used to declare general truth, but in simple present of be do not use time signal. For 

example: 

- Ice is cold   - Fire is hot 

 

Pattern of Present Tense of Verb Be 

 

Positive Form 

I + Am + Non Verb 

You, We, They, Plural people + Are + Non verb 

He, She, It, Singular person + Is + Non verb 

Example: 

1. Mariana is beautiful woman 

2. I am a teacher 

3. They are in the class 

4. Jack is sick 

5. Mr. Soeharto is an Indonesian 

Negative Form 

I + Am + Not + Non verb 

You, We, They, Plural People + Are + Not + Non verb 

He, She, It, Singular person + Is + Not + Non verb 

Example: 

1. Mariana is not beautiful woman 

2. I am not a teacher 

3. They are not in the class 

4. Jack is not sick 

5. Mr. Soeharto is not an Indonesian 

Interrogative Form 

Am + I + Non verb? 

Are + You, We, They, Plural people + Non verb? 
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Is + He, She, It + Non verb? 

Example: 

1. Is Mariana a beautiful woman? 

2. Am I a teacher? 

3. Are they in the class? 

4. Is Jack Sick? 

5. Is Mr. Soeharto an Indonesian? 

There is exceptions, if before to be in advance by auxiliary verb. So to be form (is, am, are) 

change into “be” that used by all subject. 

 Example: 

- She can be ill 

- They must be there 

The verb be has different form after different subject. The present tense form of be are 

am, is, and are (construction ‘m, ‘s, and ‘re). Am is used after the first person singular subject 

(I), is used after the third singular object (He, She, It, The Boy, The Girl, etc), are used after the 

first person plural subject (We), second person singular (You), the third person plural subject 

(They, The Boys, The Girls, etc). 

 

Pattern of Simple Present Tense of Verb 

 

Positive Form 

I, You, We, They, Plural Name of People + Verb 1 + Complement 

He, She, It, Singular Name of People, Noun + Verb 1 + s/es + Complement 

Example: 

1. I always get up at 6 a. m 

2. He works hard everyday 

3. They go to school every morning 

4. Nina watches movie twice a month 

Negative Form 

To make negative sentence of simple present tense, we put do not or does not after 

subject. The pattern is: 

I, You, We, They, Plural Name of People + Do not + Verb 1 + Complement 

He, She, It, Singular Name of People + Does not + Verb 1 + Complement 

Example: 

1. I do not always get up at 6 a. m 

2. He does not work hard everyday 

3. They do not go to school every morning 

4. Nina does not watch movie twice a month 

 

Interrogative Form 

 

To make interrogative sentence yes or no question in simple present tense, we put do or 

does before subject. The pattern is: 

Example: 

1. Do I always get up at 6 a. m? 
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2. Does he work hard every day? 

3. Do they go to school every morning? 

4. Does Nina watch movie twice a month? 

In simple present tense, there is rule of add –s or –es for third person singular forms as 

explained by Hariyono (2002:193-195) in his book entitled “Complete English Grammar”. 

 

Table 2.1 Rules of add –s or –es of Third Person Singular 

1. Add –s to Infinitive Work – Works 

Sing – Sings 

Write – Writes 

Read – Reads 

Speak – Speaks 

2. Verbs ending “ch, o, s, sh, x, z” add 

–es to Infinitive 

Teach – Teaches 

Go – Goes 

Pass – Passes 

Wish – Wishes 

Fix – Fixes 

Buzz – Buzzes 

3. Verbs in ending consonant + -y 

change ending –y to –I and add –es 

Study – Studies 

Carry – Carries 

Reply – Replies 

Cry – Cries 

4. Verbs ending in vocal + -y just add 

–s 

Say – Says 

Lay – Lays 

Buy – Buys 

Play – Plays 

5. If auxiliary verb before infinitive, do 

not add ‘-s or –es’ 

Can Open 

Must Close 

Must Work 

Can Read 

 

Additionally, there are also a common adverbs and time experience which are often used 

with the simple present tense to indicate frequency in accordance with Werner (2002:7) 

a) Adverb: 

1) Always 

2) Usually 

3) Often 

4) Frequently 

5) Normally 

6) Sometimes 

7) Seldom, Rarely 

8) Hardly ever 

9) Almost ever 

10) Never 

b) Time Expression: 
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1) All the time 

2) Most of the time 

3) In generally 

4) Once (twice, thrice, etc) a week, a month 

5) From time to the time 

6) (Every) now and then 

7) Off and on 

8) Once in a while 

 

Research Design 

 

Qualitative research is a research which means to comprehend phenomenon about what 

are experienced by the subject of research, such as action, motivation, perception, behavior, 

and so on, descriptively and holistically in the form of words and language on a natural specific 

context by various scientific method, Lexy. J. Moleong (2008:6) 

 

Setting of the Place 

  

SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin is located on Mangga II street Number 48 RT. 22 

Kelurahan Kebun Bunga. SMK Muhammadiyah 3 has fifteen (15) classes, grade X consists of 

six (6) classes. Grade XI consists of six (6) classes. Grade XII consists of three (3) classes. 

There are two English teacher. 

 

Subject and Object of the Research 

 

1. Subject in this research is the tenth students of class XI AK totaling 32 students 

2. Object of the research is the students difficulties writing simple present tense at the 

eleventh grade of SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin school year 2016/2017 

 

Technique of Data Collecting 

 

1. Observation 

The technique is used to see the students’ difficulties in writing simple present tense. The 

researcher observation the students’ sentence writing in simple present tense from the test who 

have by students. Gerlach and Ely (Hamzah B Uno, 2009:2) technique is the path, device or 

media used by teachers to direct the activities of learners towards the goal to be achieved. 

2. Interview 

Interview is relatively structured and formal. Interview can be used with the students and 

the teacher to collect information about input factory that might influence students’ difficulties 

in writing simple present tense. The researcher administered interview to collect the data with 

teacher and students opinion on the learning report text and to find out responses. 

3. Documentation 

This research used by the researcher takes material for teaching and learning, photos 

during activity as document to support the researcher. 
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Data Analysis 

  

According to Ary (2002:465) to analyze the data, the researcher involved the steps, they 

are: 

a) Organizing the Data 

The first step in analyzing qualitative data involved organizing the data. In this step the 

researcher read the script in the text, transcribed the text and typed the data into good order. 

b) Summarizing the Data 

The next step is to summarize. Here, the researcher began to see what is in the data. The 

researcher examined all the entries with the same codes and then classified the data. 

c) Interpreting the Data 

In interpretation, the researcher goes beyond the descriptive data to extract meaning and 

insight from the data. Ary (2002:470) proposed that interpreting qualitative data is difficult, 

because there are no set rules to follow. The quality of interpretation depends on the 

background, perspective, knowledge, and theoretical orientation of the researcher, there are no 

statistical tests of significance to facilitate interpretation of qualitative data 

. 

FINDINGS 

 

Teaching and Learning Process 

 

When the teacher asked the students in English, there were some students who answer 

careless, some students were shy to speak loudly, and some students just silent. The teacher was 

given introduction before opening by asking the students to discuss about general review of the 

topic that would be tough. Some students looked enthusiastic but there was demanded the 

students to open their book. The teacher explained which related to simple present tense. And 

after that the teacher explain about structure and give some example on the whiteboard, the 

teacher asked the students whether they understood or not, and some students said not yet. And 

the teacher required them to make a sentence using simple present tense. 

After that, the teacher began to appoint the students one by one to write simple present 

tense they had done and the result is some students are getting difficulties in writing simple 

present tense because they are not able to write vocabulary correctly and do not know which is 

the Subject, Verb 1, and do not understand grammar well. 

 

Interviewing the Students about Difficulties Writing Simple Present Tense 

T 

he first question is about students’ interest in learning English. When the researcher 

asked the student named IT, he said he doesn’t like English subject, then the researcher asked 

what the main cause is, he answered that he did not understand the meaning, he lacks 

vocabularies, he also confused about teachers explanation about the subject. 

To get more deep information about students difficulties of the eleventh grade, the 

researcher interview another students again. The student’s name is JT, she explained that her 

difficulties in writing simple present tense is the verb. She also did not have dictionary, so she 

cannot check the verbs in the dictionary. She said that she never memorize English vocabulary 

expertly. 
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More than, the researcher interview a student again named AR. The researcher asked to 

AR what did he think about simple present tense? AR said that the learning simple present tense 

and grammar were quite difficult. Not only on grammar, he also gets difficult on another skill of 

English. It was because AR did not understand what he learned and makes him did not like 

English. Because he gets difficult to understand the context of the text and the text is very 

complex for him. 

 

DISCUSSION 

 

Based on the first meeting and the second meeting of the result observation and interview 

that has done by the researcher, actually in the process of teaching and learning simple present 

tense, we should need more time for the material of simple present tense there are many parts of 

simple present tense must be taught. 

Many students have difficulties in writing simple present tense. The teacher should give a 

light explanation for students. Besides that, the teacher should have method for teaching and 

learning process especially before opening the lesson. Teacher should brain storming the 

students such as games, pictures, or puzzles which related with the material, so the students get 

more excited. 

Nurgiyantoro (2012:296) stated writing is a skill more difficult to master than three 

others, namely the ability of listening, speaking, and reading adversity can be influenced by 

internal and external. Besides that, Hermawan (2014:59) describes the factors most associated 

with learning writing that aims to improve students’ skill, the teacher and students motivation 

itself. Undeniably, the teacher plays an important role in the success of learning, that the key of 

success in the implementation of the curriculum in the hand of teachers. 

Based on the theory according to theorists it can be concluded that writing is the most 

difficult among other skills. The opinion of theorists on less correspond to the reality that is 

obtained when the researchers conducted the study, then as a teacher should provide motivation 

and always sharpen the student’s ability to memorize vocabulary and explain part by part about 

simple present tense. And the students writing activities can be improved if teacher use 

engineering as an example in learning and interest of students, learning media can also help 

students improve understanding and facilitate to get information. 

 

CONCLUSION 

 

The researcher of the research shows that the students faced by the students difficulties 

writing simple present tense, the students eleventh grade of SMK Muhammadiyah 3 

Banjarmasin, that have so many difficulty in writing simple present tense. 

Furthermore, the students still find difficulty in making simple present tense, and still 

many students who confused in using to be and verb, especially to third person singular. The 

researcher hoped that the findings would be useful for English teacher in predicting the 

eleventh grade students’ problems in simple present tense. 
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Abstract 

 

Writing is the process of describing a language that the author delivered the massage that the 

reader can understand .The objectives of the research are (1) to know the materials are given to 

stimulate the students’ interesting in writing narrative text (2) to describe the way of teacher 

solves in teaching writng narrative text. Descriptive qualitative is used because the researcher 

wants know the materials given and the way of the teacher teach writing narrative text at the 

eighth grade of SMPN 2 Alalak Barito Kuala school year 2012/2013 .The subject of this 

research is an English teacher who guide class VIII C of SMPN 2 Alalak Barito Kuala. The 

technique in this research are observation sheet, interview guide , and  documentary .The result 

of the research are (1) the material given are about narrative text or relating to stories fairy 

tales and the material taken from English text books on sky 2 , mukarto ,sujatmiko , Josephine  

SM kiswara widya , publisher grants , 2006. (2) (a) the first ime  teacher come to the classroom 

to  pronounce their greeting , after which the teacher explains the material to students . (b) then 

the teacher ask the students to do the exercises in the book in order to know that the students 

have understood he material described by the teachers . based on the result of the research it is 

suggested that (1) teachers should provide other materials apart from narrative text , that the 

students can understand writing lessons apart from writing narrative text (2) use appropriate 

techniques for teaching writing narrative text so students can more easily understand the 

lessons about writing in narrative text. 

 

Keywords : writing; narrative text 
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INTRODUCTION 

 

 Language is a symbol of the speech sound  system is used to communicate by the wearer  

good language developed by a system , which is a set of rules followed by the wearer. Language  

it self serves as a means of communication and as a means of integration and adaptation. 

English language is very important for education development. In Indonesia , English is the first 

foreign language taught at shool intended to transfer science and technology as well for 

communicating with other nations in the world. As one of the priority subject in Indonesia 

education, and it is taught from elementary school to university. 

Writing is lowered or symbols depict a graph illustrating a language understood by a 

person so that others can read directly the graph symbols if they understand the language and 

the graphic depiction (lado,1964).  

Writing is the ability to use language patterns in writing to express an idea or massage, 

rusyana (1998:21). Writing is the process of describing a language that the author delivered the 

message that the reader can understand ( Tarin , 1986:21). Writing is a process of 

preparing,recording,and multiple levels f meaning in communicated are interactive and geared 

to achieve certain goals by using a conventional system of signs that can be seen /read (tatkala : 

1982). 

The Objective of the research, Based on the questions above , the objectives of the 

research are : To know the materials given are given to stimulate the students interesting in 

writing narrative text To describe the way of teacher solves in teaching writing narrative text 

Scope ,The main point investigated in this research is teaching writing narrative text at 

the eighth garde of the SMPN 2 Alalak Barito Kuala school year 2012/2013 which involves the 

materials are given simulate the students ‘ interesting in writing narrative text and the way of 

teacher teaches writing narrative text.The main point investigates in this study involves the 

material are given to stimulate the students interesting in writing narrative text and how does 

the teacher teach writing narrative text  

 

REVIEW OF LITERATURE 

 

Definition of the teaching 

Teaching means interaction of teacher and students. They participate for their mutual 

bebefits. Both have their own objective and target is to achieve them. 

Teaching includes all the activities of providing education to other. The person who 

provides education is called teacher. The teacher uses different method for giving best 

knowledge to his tudents . he tries his best to make understand students. His duty to encourage 

students to learn the subjects(posted by teaching English 4 all . july 2, 2010) 

Technique of teaching 

  Technique are the way to carry out the method , it can be said that it is a tool to carry  

out the  method in the class room. In other words, techniques are they specific activities 

manifested in the class room that are consistent with method and therefore in harmony withan 

approach terms, any of a wide variety of axercise , activities, or devices used in the language 

classroom for realizing objective . 

 Definition of writing 
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writing is an activity to create a record or information on a medium by using a script. 

Writing usually down own paper b using tools such as a pen or pencil. But with the development 

of techonology as it is today, writing can also be done by using a computer or laptop. 

Writing is one of the languge skills. In the devinition of the ability to speak, write always 

put the final after listening skills, speaking and reading.thought always written the end , it does 

not mean wiritng is an ability that is no important. 

Steps in writing  

There are two steps how two write well : 

 Exploring ideals first, writing involves discovering ideas. Before writing , let our mind 

explore freely. Second, record those thoughts by writing whatever you can. As in 

speaking, you mush have something to say , a reason saying it, and someone to whom you 

talk. 

 Writing draft The second step of the writing process involves writing your thoughts on 

paper or on the computer . don’t worry about making mistakes because you will probably 

shange your mind and your wording later . this step is called writing draft. It is timate 

relax, write quiqckly and begin organizing your thoughts. 

  

Definition of narrative text 

 

Narrative text is one the genres taught for the eighth and ninth grade students at junior 

high school. According to Rebecca(2003), a narrative text is a text,which relates a series of 

logically, and chronologically  related events that are caused or experienced by factors . she , 

furthermore, states that a key to comprehending a narrative is a sense of plot, of theme,of 

characters, and of events,and of how they relate. 

The verb to narrate to tell, to give all account of writing narrative is really just putting 

what happen to somebody on paper (widayanti ,2003). In narrative , the incidents that make up 

the story are usually told in the order in which they would really happen. A narrative text 

usually contains with features of characthers,main character(s), setting,time , problem(s), 

solution,and a plot (structure). 

             Rules of a narrative text  

Derewianka (1990:32) in styamsul rizal (2010:26) also stated several common 

grammatical patterns of a narrative , they are: specific, often individual participants with 

defined identities. 

This it has discussion about review of literature which case definition of teaching ,nature 

and characteristics of teaching, technique of teaching,definition of writing,importance of 

writing, elements of writing step in writing ,general concept writing, definition of narrative text, 

general concept of narrative text,and rules of narrative text. 

 

METHOD OF THE RESEARCH 

 

Research design 

 According to sugiono (2009:15), qualitative research method is a research method that 

is based on the philosophy postpositifsime, used to examine the condition of natural objects (as 

his opponent was an experiment) where the researcher is the sky instrument, sampling and data 

sources is purposive and snowbaal, techniques of data collection is done by triangulation 
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(combined) data analysis is inductive /qualitative, and the results of qualitative research more 

emphasis on meaning rather than generalizations. 

This researcher uses descriptive qualitative design the research wants know the materials 

given and the way of teacher teaches writing narrative text at the eighth grade of SMPN 2 

Alalak Barito Kuala school year 2012/2013. 

Technique of the collecting data  

 In order to collect data the researcher uses : 

 Observation 

 Interview 

 Document 

Data analysis 

 Data analysis in the qualitative research is a analysis is large amount od data 

summarizing raw data into information that can be interpreted .categorization or separation of 

the components or the relevant parts of a set of data is also a form of analysis to make the data 

easier to manage. All forms of analysis sought to describe the patterns in the data consistently 

so that the results can be studied and interpreted in a manner short and meaningfull. 

(carapedia.com) 

 

DISCUSSION 

 

Of research or observations made researchers can see what materials are usually given 

to students when teachers teach writing. Usually the teacher gives the material narrative text 

materials on or associated with a short story whether it be fiction or non-fiction . with narrative 

text material it self can also stimulate or attract students become more enthusiastic in learning 

especially writing narrative text. 

Because the material is mostly talk about the story or fairy tale that many students 

preferred . in addition to researchers know the material provided by the teacher to the students, 

researchers also noticed that there are several different techniques that teachers do in 

conveying or explaining the material. Writing teachers usually teach only the material in the 

book explaining what the package , but in a way the students can not fully understand from the 

teacher’s explanation. 

And the teacher was eventually tried different techniques, namely the technique or media 

images. Teachers  hope with this technique can increase students’ understanding of the lessons 

learned in particular about narrative text . and with this media teachers also find it easier to 

teach  the material on narrative text , because in addition to explaining the teacher also can 

display pictures directly from the stories submitted. 

 

CONCLUSION 

 

From the research it can be concluded are : 

The material given are about narrative text or relating to stories fairy tales and the 

material taken from English text book on the sky 2 , Mukarto,Sjuatmiko,Josephine SM kiswara 

widya,publisher grants,2006.  

The first time teacher come to the classroom to pronounce their greeting, after which the 

teacher explain the material to students. Then the teacher ask the students to do the exercises in 
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the book in order to know that the students have understood the material described by the 

teachers. 
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ABSTRACT 

 

Vocabulary is important aspect in English as international language. In teaching vocabulary, 

one of media in teaching is video. So the objective of this research is to know how to use and 

how the strength and the weakness of teaching vocabulary by video. And the setting of this 

research was SMP Darussalam Martapura . This research use qualitative design that using 

observation, interview, documentation and for analyzing using Miles and Huberman theory. 

The result showed that the teaching vocabulary by using video related greeting and short funny 

video. And found the strengths and the weaknesses of teaching vocabulary using video were the 

students more interested to learn and watch vocabulary directly. End the weakness that 

situation of class will be crowd. 

 

Keyword : Teaching Vocabulary, video 
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INTRODUCTION 

 

 English is international language that is important to learn. In Indonesia, it is taught as 

the main lesson for junior and senior high school up to university level. In English lesson, 

vocabulary is one of the important aspect. Because it is basic to have the ability in English.  

 Teaching vocabulary to learners can use several media which one is using video. 

According to B.O smith (2000) “teaching is a system of actions intended to produce learning”. 

And according to Nunan (2001: 101) Vocabulary is a list of target language words. Vocabulary 

is the total number of words in a language; all words known to a person or used in a particular 

book, subject, etc; a list of words with their meaning, especially one that accompanies a 

textbook (Hornby, 8 2000: 1331).Video is an electronic signal delivery technology of a moving 

image. A common application of a video signal is television, but it can also be used in other 

application in engineer, scientific, production and security.  

According to Carter (2001:47) “Teaching and learning vocabulary is central to the 

theory and practice of English language teaching. Words have a central place in culture, and 

learning words is seen by many as they main task (and obstacle) is learning another 

language…” 

Research on teaching vocabulary has been held. In these studies it is stated that are some 

media used, one of them is in the paragraph. Muhammad Erfan Nugroho (2015) by his research 

journal entitle “Teaching English Vocabulary to The Seventh Grade Students of SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta”. This research is intended to describe (1) the general objectives 

of teaching English ang the goal of teaching vocabulary (2) the material of teaching vocabulary 

(3) the technique of teaching English vocabulary (4) procedures in teaching English 

vocabulary. This type of the research is descriptive qualitative research. The subject of this 

research is descriptive. The subject of this research is the English teacher and the seventh grade 

student of SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. The data sources of this research are from 

informant (English teacher, students), document and event. The techniques of collecting data 

were observation, interview, and document analysis. The researcher uses Miles and 

Huberman’s Theory cited in Sugiono (2010:337) in analyzing the data. 

The researcher after collected the data, reducing it, display the data and verifying the 

data. The findings of this research show that (1) The objective of teaching English is to develop 

the language skills and communicate written and orally dealing with the development of science 

and technology in the globalization era, and the objective of teaching vocabulary is to help the 

student to achieve vocabulary in the material according to the themes. (2) the material given to 

the students is in the form of text. The materials are taken from English book entitle “Practice 

Your English Competence” by Erlangga publisher. The teacher also searches another relevant 

material from internet. (3) The teacher uses “lecturing and observing” technique in teaching 

vocabulary. (4) The procedure of  teaching vocabulary is discus, show, explain, restate, refine, 

and reflect.  

This research conducted to know how use video in teaching of vocabulary and want to 

know what the strength and the weakness of using video in that teaching. The result of the 

research expected to help the teacher can use and know how the influence that media and be 

able to give motivation and encouragement the other researchers to advance research as well 

as efforts to express the factors, so that the research result may be more comprehensive. 
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LITERATURE REVIEW 

  

Vocabulary 

 

 According to Lehr (20014:1) vocabulary is knowledge of words and words meaning in 

both oral and print language  and in productive and receptive forms which is used in listening, 

speaking, reading and writing. Next, Pribilova (2006: 13) says that “vocabulary is the words 

are taught in the foreign language”.  Learning vocabulary it is important because in order to be 

able to speak, write and listen learners have to know vocabulary first. A person said to know a 

word if they can recognize its meaning when they see it (Cameron, 2001:75).  

Vocabulary mastery can be defined as a number of vocabulary (words) in a language 

which contains information about its meaning, form, and usage in context of communication. As 

Chen and Li (2009) acknowledge, vocabulary learning is a principal issue for English learning 

because it comprises the basic building blocks if English sentences.  

The aspect of vocabulary, according to Lado as cited in Mardianawati (2012:11) there 

are (1) Meaning: in order to discover the meaning, the teacher can use ways such as guided 

discovery and using dictionaries. (2) Spelling: it is important because it aids in reading and as 

the connector of letters and sounds.  Different acceptable written forms for the same words 

within the same variety of English, due to the fact that they belong to different varieties as 

happen with British or American English terms (Nations, 1990: 51 as cited in Kareem, 2000:6). 

(3) Pronunciation, is the way in which a particular person pronounces the words of language 

(Hornby, 2006: 1164). English pronounciation is difficult to learn because it is not related to 

the spelling of words. (4) Word Classes: according to Hatch and Brown stated the word 

classification in based on their functional categories which are called part of speech, such as 

nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, preposition, conjunctions and interjections. (5) 

Word Use : it is how a word, phrase, or concept is used in language. Word use may also 

involved grammar and thus be the subject of profound analysis. 

Kinds of Vocabulary there are two. They are perceptive  and productive vocabulary 

(Nation, 2001). Perceptive vocabulary is used passively in either listening or reading. 

Productive vocabulary is utilized actively either in speaking  or writing.  

Vocabulary can be presented in four units they are reading vocabulary, listening 

vocabulary, speaking vocabulary and writing vocabulary. That units indicate the activity where 

they get  or found word. And in the relation to kinds of vocabulary, Nation ( 2001) states that 

there are four kinds of vocabulary in the text: 

 High frequency  word : These words are almost 80% of the running words in the text; 

 Academic words. Typically, these words make up about 9% of  the running words in the 

text. 

 Technical words. These words make up about 5% of the running words in the text. 

 Low frequency words. These are the words of moderate frequency that  did not manage to 

get into the high frequency list. They make up over 5% of the words in an academic text. 

Vocabulary is an important component of the language knowledge. As Zihong (2000:18) 

said “Without a sufficient  vocabulary, one cannot communicate effectively or express ideas”. 

According to Green (2009:1) some importances of vocabulary there are (1) Vocabulary has 

become a powerful insight to rising achievement. (2) The word is  known hel to organize the 

learning. (3) the creation of labels (words) is a tool for increasing learning. (4) Vocabulary 
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instruction should be a vocal point of learning. (5) vocabulary instruction is an excellent 

advance organizer but also mus be taught in context. 

 

Teaching English Vocabulary  

  

Harmer (2001:155) gives the wide explanation about some technique for teaching 

vocabulary  that is summarized as follows:  

 Demonstration : the teacher demonstrates the language where he/she wants the students 

to study by offering them in action. 

 Explanation: The teacher explains the construction of language in diagram, using 

textbook, using board or OHP. 

 Discovery : Discover the students in a test  or by looking at grammatical evidence in 

order  to work out a grammar rule to encouraging their understanding new language. 

 Check question : for the teacher to see if the students have understood the meaning and 

use in the text or paragraph. 

 Presentation : to show the things like the picture, video and also use the mime, action, 

and gesture to present the words. 

According to Nunan (2003:135-141) there is a set of guiding principles that can be 

applied in a variety of teaching and learning situation : (1) Focus on the most useful vocabulary 

first. (2) Focus on the vocabulary in the most appropriate way. (3) Give attention to the high 

frequency words across the four  strands of a course. (4) encourage learners to reflect on and 

take responsibility for learning. 

 

Video  

 

Video is the technology of electronically capturing, recording, processing, storing, 

transmitting and reconstructing a sequence of still images representing scenes in motion. 

According to Newby et al., (200:102) videos are the display of recorded pictures on television-

type screen. Video is one of media that is believe to suitable for teaching vocabulary.  

According to Canning-Wilson (2000) that video is selection and sequence of messages in an 

audio-visual context. And the benefit of other types of media is the integration of auditory as 

well as visual. 

Vocabulary Mastery through watching video can possible with the advantages of using 

video as a media of language learning. Its all boils down  to increase the learners’ motivation 

and it will easier the teachers’ work to aim the goal of studies. And can bring the students get 

the new experiences of gathering new lexis.  

Using video in teaching vocabulary have criteria in selecting video. There are (1) watch 

ability it is related to the  question is the video interesting, would a young  learner want to 

watch this, etc. (2) Tells a complete story or a section of story (Tomalin). (3) Length shouldn’t 

be long, perhaps between 30 second and 10 minutes depending on the learning objective. (4) 

Appropriateness of content, should be suitable for learners. (5) Level of Maturity of learners 

and the video should be matched to make them understand the concept  in the video. (6) 

Availability of related materials.  

Kind of video  for teaching vocabulary is categorized into some types. Harmer (2001) has 

mentioned that there are three basic types of video which can be used in class: (1) Off-air 
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Programmers which are recorded from a television channel are called off-air program. (2) 

Real- World Video, such as feature films or wildlife documentaries, etc. (3) Language learning 

videos. 

 

METHODOLOGY  

 

Research Design, researches use qualitative design. According to Denzim and Lincoln in 

Emzir (2012:1) define that qualitative research is multimethod in focus, involving a 

interpreactive, naturalistic approach to its subject matter. This main that qualitative 

researchers, study in of their natural setting, attempting  to make sense of or interpret 

phenomena in terms of the meaning people bring to them. 

Subject the research is the teacher and students at the seventh grade of SMP Darrusalam 

Martapura school year 2016/2017. Which setting of the research is SMP Darrusalam 

Martapura that is located on Perwira Tanjung Rema street.  

In technique of Collecting Data, researcher will use data collection as follows: 

 Observation is method of observing someone or something carefully in order to again 

data and information. Methods of data collection will be conducted to see first hand for 

knowing.  

 Interview: the researcher uses structured-interviewed. The target interview conducted by 

researcher directly to know The Teaching Of Vocabulary By Using Video at seventh 

grade of SMP Darrusalam Martapura school year 2016/2017 

 Documentation: Iwan Perdana (2012) stated that documentation is technique which is 

used to collect data such as written and recorded data text, formal, report, brochure, 

guiding book organization structure which related to the focus of research. In the 

research, researcher uses the student’s score from teacher to explain it. 

In analysis data had been collected the researcher  uses descriptive qualitative research. 

As using this technique, the researcher collects data, arrange data and present data. The 

qualitative method is kind of research without using any calculation or statistic procedure. Data 

analysis according to Miles and Huberman theory. There are reduction, display, and data 

drawing/ Verifying.  

Data collection is data collecting of observation, interview, and documentation will be 

reduced, be displayed and concluded (Drawing/verifying). 
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FINDINGS   

 

The researcher observed the process of teaching at SMP Darrusalam 2017/2018, 

especially seventh grade. To strengthen the result of observation, he researcher interviewed the 

teacher directly. From both of interview and observation, the researcher knew that teaching 

vocabulary by using video  the  strengths and weaknesses of using video in teaching vocabulary.  

The research started by observation on 31st  July 2017. And the second observation on 

1st  August  2017.  Based on the observation done, the researcher found that activities in 

teaching by using video greeting video and using short funny video about animals has little 

similarity.  The teacher uses video about greeting and animals short funny video for teaching 

vocabulary. In the teaching vocabulary by using video about greeting, the teacher ask the 

students to watch the greeting dialog video and make dialog about greeting. After that the 

students make list of vocabularies based on dialog. In the teaching vocabulary by using video 

short funny video abot animals, then the students make comment to the video. After that, the 

students make a list of vocabulary based on the words in their comment. And the researcher 

found that the students would more enjoy to learn vocabulary by watching short funny video. 

The students tried enthusiastic look for some vocabularies in the dictionary and tried make 

greeting dialog, and write comment by their perspective. 

The next steps done by the interview by using structured interview. In this section, 

researches asked about the strengths and weaknesses of teaching vocabulary by using video. 

According to Mrs. Pahriah, S.Pd as the English teacher there are some the strengths and 

weaknesses. The the strengths are: 

 The students would be more interested to learn 

 The media would make teacher easy to teach 

 The students would watch the vocabularies directly 

 The video would stimulate student imagination 

And the weakness is the situation would be crowd. It would make the teacher could not to 

control or to manage the class.  In addiction the teacher also said she mixing English and 

Indonesia language in teaching process, because the students would not understand well.  

The discussion will always connect to the introduction by way of the research question or 

hypotheses you posed and the literature you review, bit it does not simply repeat or rearrange 
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the introduction; the discussion should always explain how your study has moved the reader’s 

understanding of the research  problem forward from where you left them at the end of the 

introduction (Annesly Thomas M: 2010). 

 

CONCLUSION  

   

This research found the answer the research question that the strengths and weaknesses using 

video in teaching vocabulary. The strengths are: 

 The students would be more interested to learn 

 The media would make teacher easy to teach 

 The students would watch the vocabularies directly 

 The video would stimulate student imagination 

And the weakness is the situation would be crowd. It would make the teacher could not to 

control or to manage the class.  And one thing can get itfrom this research, there is the 

teaching proses using short funny video. 
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Abstract 

 

 The ability of writing is important in the process of language learning. However, writing is 

considered as a complex skill and difficult to be mastered by students. The students are recuired 

to master several types of text English, one of which  is descriptive text. One of the media that 

can be used to promote students the ability of writing is using pictures especially writing 

descriptive text. The researcher use qualitative design because the research tries to get 

description of the teaching of writing descriptive text using by picture at eight grade of SMPN 3 

Pelaihari school year 2016/2017. The subject of the research is English teacher who teaches of 

eight grade of SMPN 3 Pelaihari school. The object of the research is teaching of writing 

descriptive text, the research using pictures at the eight grade of SMPN 3 Pelaihari school. 

After getting the use of pictures in teaching writing descriptive text, the researcher would like to 

find how are the ways of the teacher in the teaching of writing descriptive text using pictures at 

eight grade of SMPN 3 Pelaihari and what the advantages and disadvantages using by pictures 

in the teaching about writing descriptive text. For the purpose of getting data in this research, 

there three set of instruments were used. The first instruments was observation, the second was 

interview, and third supported by documentation. 

 

Keywords: Teaching Writing; Descriptive Text, Picture 
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INTRODUCTION 

 

Writing is process to learn about language, because the learners do not only listen to the 

teachers explanation and learners should be able to write to balance their skills in learning 

foreign language. Writing is regarded as most difficult skills for foreign language learners to 

master because it involves several components which need to considered while the learners are 

writing, such content, organization vocabulary, language use and punctuation (Brown, 2004: 

244-245). 

In Study English, the students are required to master several types of texts in English, one 

of which is descriptive text. Siahaan (2008:119) give his opinion , that descriptive text is a text 

describes an object, a person, or an event in detail. The content of this kinds of text is 

description of particular thing and it is one of the kind of English text that have to be learned by 

students in Junior High School. 

The research focus in teaching about descriptive text at the eight grade of SMPN 3 

Pelaihari, and this research given understand about advantages and disadvantages in teaching 

of writing decriptive text using by picture.  

 

LITERATURE VIEW 

 

Writing 

 

Writing is the primary of skills taught in teaching and learning activities in English 

classroom. Writing is important to convey ideas, give intruction, share and preserve knowledge. 

Writing is a tool in which students can find a way to write down their ideas and explore thought. 

As what Ploger (2000: xiii) states, writing is the way to express our ideas fully, clearly, in a 

organized and effective manner. It is a way of discovering what we know and feel about 

something and communicating that knowledge to our audiences. 

Nunan (2003: 88) states that writing as both physical and mental act. At the most, basic 

level is a physical act commiting words or an email message into computer. Writing is the 

mental work of inventing ideas, thinking about how to express them into statement and 

paragraph. Writing can be called as an activity in using long in the form of written text. The 

writer should move their idea through a series activities or stage in writing process to produce 

a piece of writing. Activities are selected according to opportunities they provide for developing 

composing skills as planning, drafting, revising. The writer’s activities includes generating their 

ideas organizing them into paragraph drafting, editing, reading and re-reading. 

   

 The Components of Writing 

 

When we want to write well, there are many rules which be considered. Some experts 

states their opinion about component of writing. Haris in Nefdina et al. (2014) describes 

components of writing as follows: content, grammar, style, and mechanics. Form is 

organization of flavor to writing contents.Grammar is employment of grammatical form and 

sytactic pattern. Style is choice structure and lexical item to give particular tone of flavor to 

writing. And mechanic is the use of graphic conversation of the language. Form the explanation 

above, the writer concludes the component of component writing consist of : content that a 
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writer has ability to think creatively and develop ideas, grammar which require a writer to 

employ grammatical form, style which writer has to be able to edit sentence and paragraph and 

to use language effectively. So, if students have a good understanding of such competence of 

writing, students will be easy to write. 

 

 The Process of Writing 

 

Based on Linse (2005: 105) writing have similar definition of process in writing. They 

explain that there are some stages in writing process: Pre-writing, drafting, and revising. But 

Linse (2005: 105) have two more other stages on writing process: editing and publishing. 

Based on the theories above, the writer can conclude that there were five steps of writing 

text. The first is pre-writing it prepare the ideas before writing. The second is writing, it is the 

way to express our ideas. The third is revising, it is time to review the logical ideas that have 

been written. The fourth is editing, it is to delete some idea that interesting and appropriate in 

writing. The last is publishing. It last step of writing process 

. 

Descriptive Text 

 

One types of text which is learned in junior high school is descriptive text. descriptive text 

is a text describe a spesific person, place, thing, or any subject more detail. Hyland (2003: 214) 

informs that the purpose of descriptive picture is to given an account of imagined or factual 

events and phenomena. It is important to note that the writer must supply detail in his or her 

description in order to clear the picture in reader mind. Through the concrete pictures of 

something the writer wants to describe the reader find the description more meaningful. 

 

 The Structure and example of descriptive text 

 

The generic structure of a description text are: 

Identifies the phenomenon to be describe, describes features in order of importance. 

 

Pictures 

 

Writing is the difficult competence that be mastered by students. To help them, the 

teacher needs a helpful device which is called media learning. According to Sofiana (2014), 

there are four kinds of media namely; visual media, audio media, projected still media and 

projected motion media. And in this research, researcher focus in using of visual media one of 

them is pictures. 

 

Method Of Research 

 

The researcher used descriptive qualitative design because this is tries to get description 

of the teaching of writing descriptive text using pictures. According to Feeman and Long (1991: 

11) in Fitrianti (2014) that describe the observed phenomena in the form of words rather than 

in number. This research is designed to describe activities the teacher in teaching of writing 

descriptive text using pictures at the eight grade of SMPN 3 Pelaihari school 2016/2017. 
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 Data and Sources of Data 

 

The data are collected from the teaching of writing descriptive text using pictures. The 

source of data is taken from direct observation which is conducted once class concerned with 

the teacher and learners activities in the teaching of writing descriptive text using picture in the 

classroom. 

 Data Collecting Technique 

 

Data collection techniques is how to collect the data in accordance with research 

variable. According Sugiyono(2008:225) In qualitative research, data collection is mostly done 

on participant observation, interview, and documentation. In this study researcher collected 

data through : observation, interview, and documentation   

 

 Data Analysis 

 

Patton in Thohirin (2013: 142) states that data analysis is the process of arraging the 

order of the data, organizing it into a pattern, category, and description of the basic unit. In this 

researh, the analysis phase is described as explained by Miles ad Huberman in Sugiyono (2013: 

337). Activity in data analysis namely data reduction, data display, and drawing coclusion. 

 

FINDINGS 

 

The researcher did the research at SMPN 3 Pelaihari. The subject in this research is the 

teacher of the class VIII A in SMPN 3 Pelaihari. The researcer conducted the reseach during 

two times, every meeting was conducted for 2 x 40 min. Schedule for English lesson in class VIII 

A is two times a week every Wednesday at 9.30 to 10.50 and Thursday 20th of July 2017.  

The researcher observed the activities at the class VIII A in SMPN 3 Pelaihari  in two 

times meet. The first meeting teacher greeted too the student. After that teacher did not direcly 

enter on the material, but the teacher reminded the lesson. so the teacher began to open the 

material and teacher give example use by pictures. The teacher introduced the topic in the 

meeting that the topic is descriptive text and the teacher given training about descriptive text. 

The second meeting the teacher asked to the students about descriptive text, and the students 

still remebered the material of descriptive text. The teacher gave a training for students to 

describe the picture, the students more active in this training. So, the teacher gave the 

individual task. He displayed the picture on the LCD and asked the students to describe the 

picture, the teacher gave the time fifteen minutes for students and asked the students to do in 

their task book. The time was out, and the students collected their task book. After that, the 

teacher closed the class, and he also asked the students about descriptive text and students 

answer that them understand. 

 

DISCUSSION 

 

The result of this research are (1) the process of teaching of writing descriptive text using 

pictures namely, the teacher explains the material of descriptive text, after the students 

understood the explanation by the teacher. The teacher displayed the picture on the LCD and 
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pasted on the carton, so the teacher asked the students to describe the pictures. The students so 

enthausiastic in teaching writing decriptive text. Using pictures in descriptive text it helped 

teacher in explanation the lesson and make students interested, motivated, and be happy to 

learn English, especially in the teaching descriptive text. (2) the problem faced by the teacher in 

teaching about writing descriptive text namely, the teacher needs an extra time to prepare 

pictures and should give handout the photocopied pictures to students.  

Advantages Disadvantges 

By using picture, the teacher can easy in 

teaching 

 

The teacher needs an extra time to prepare 

pictures and should give handout the 

materi 

 

Picture make learning becomes more 

interactive and more fun 

 

 

 

 

It spent a lot time, and students’ skill was too 

low, they can’t directly describe the 

picture . They need time to prepare 

their descriptive text. 

Picture make learning active, and help 

students to focus with the object 

 

- 

Describing picture can help prevent 

misunderstanding and teacher can 

explain the new vocabularies to students 

 

- 

Writing in descriptive text is student ability 

need to able to convey their idea. 

- 

  

CONCLUSION 

 

Based on results, the writer concludes that writing is very important in language 

learning. The English teacher should use an appropriate teaching technique to help the students 

to develop their idea in writing especially using pictures to describe something in descriptive 

text. When the teacher uses the appropriate technique, it is possible that the result of teaching 

writing hopefully can be achieved. When a teacher teach writing, such as descriptive text as one 

of genre text and stimulate students’ attention and motivate them to explore their idea in writen 

form. Technique is used to stimulate students’ prior knowledge through giving question or 

picture based on the topic which is discussed in class. 
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Abstrak 

Masyarakat suku Banjar memiliki karakter ideal yang diharapkan ada dalam seorang individu, 

yaitu Taluba (baiman, bauntung, batuah). Konselor memiliki tantangan untuk menjawab 

harapan ini melalui konseling. Pendekatan konseling yang juga memiliki karakter ideal ini salah 

satunya adalah Konseling Berpusat Pribadi (Person-Centered Counseling) dengan konsep 

Fully-functioning Person. Konsep Taluba memiliki beberapa aspek yang dapat dielaborasikan 

untuk memperluas konsep Fully-functioning Person sebagai tujuan Konseling Berpusat Pribadi 

pada konseli dari masyarakat suku Banjar. Terutama terkait dengan pembinaan hubungan antara 

konselor dan konseli yang berlandaskan pada penerimaan positif tanpa syarat, empati, dan 

kongruensi. Guna mencapai tujuan tersebut, konselor sendiri harus memiliki karakter yang 

baiman sehingga dapat membina hubungan terapeutik yang baik dengan konseli dan 

membuktikan diri sebagai pribadi yang bauntung serta batuah. Dengan demikian, konsep taluba 

tidak hanya menjadi karakter pribadi yang berfungsi penuh bagi konseli, namun juga bagi 

konselor itu sendiri. 

 

Kata Kunci: Taluba, Konseling Berpusat Pribadi, Fully-Functioning Person; Suku Banjar 

 

Abstract 

The Banjar tribe has the ideal character expected to exist in an individual, namely Taluba 

(baiman, bauntung, batuah). Counselors have the challenge of answering this expectation 

through counseling. Counseling approach that also has the ideal character is one of them is 

Person-Centered Counseling with the concept of Fully-functioning Person. The Taluba concept 

has several aspects that can be elaborated to extend the concept of Fully-functioning Person as 

the goal of Personal-Centered Counseling on the counsel of the Banjar tribe community. 

Particularly relates to coaching relations between counselors and counselors based on 

unconditional positive acceptance, empathy, and congruence. In order to attain that goal, the 

counselor himself must possess a charitable character so as to foster a good therapeutic 

relationship with the counselee and prove himself to be a lucky and stoned person. Thus, the 

concept of taluba not only becomes a fully functional personal character for the counselee, but 

also for the counselor himself. 

 

Keywords: Taluba; Person-Centerd Counseling; Fully-Functioning Person; Banjar Tribe 
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PENDAHULUAN 

 

Sebagai mahkluk sosial, manusia merupakan bagian dari masyarakat di sekitarnya. 

Bagian lingkungan terkecil yang mempengaruhi pola kehidupan manusia adalah keluarga 

(family). Setelah itu, individu tersebut mulai melakukan interaksi dengan lingkungan yang lebih 

luas, yaitu lingkungan masyarakat sekitarnya. Hal ini mengartikan bahwa seluruh tingkah laku 

manusia tidak akan lepas dari kehidupan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Hal ini 

mengartikan pula bahwa individu tersebut hidup bersama dalam suatu kelompok masyarakat 

tertentu. Dalam keadaan hidup bersama ini masyarakat menciptakan sesuatu yang dapat 

dijadikan sebagai pedoman hidup. Dengan mempergunakan kematangan dirinya, maka 

masyarakat tersebut menciptakan suatu bentuk budaya tertentu. Spesifikasi budaya yang 

dimiliki oleh masyarakat tertentu  akan berbeda dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat 

lainnya. Dengan demikian, budaya akan dapat dipakai sebagai salah satu cara untuk mengenal 

masyarakat tertentu (Vontress, 2007). 

Sejak lama persoalan tentang budaya ini selalu menjadi isu yang menarik untuk dikaji, 

terutama dalam ilmu konseling. Seperti yang telah diketahui pada umumnya bahwa ilmu 

konseling merupakan ilmu yang berasal dari negara barat. Budaya barat cenderung 

mengedepankan cara berpikir yang rasional dan masuk akal dalam upaya untuk menciptakan 

pribadi sehat. Kedua perbedaan tersebut selanjutnya menimbulkan berbagai macam pertanyaan 

seperti apakah ilmu konseling cukup relevan untuk diterapkan secara penuh di Indonesia? 

Bagaimana penerapan ilmu konseling dalam pelaksanaan konseling terhadap konseli di 

Indonesia? Atau apakah konseling dapat benar-benar menjawab harapan masyarakat budaya 

tertentu di Indonesia untuk mewujudkan pribadi ideal versi mereka? Integrasi keilmuan 

konseling dengan budaya tentunya dibutuhkan terutama dalam perkembangan profesi konseling 

di Indonesia. Sebab kekuatan dan eksistensi suatu profesi muncul dari kepercayaan publik 

(public trust).  

Public trust ini dapat ditumbuhkan salah satunya dengan terwujudnya kompetensi dan 

keahlian anggota profesi dalam hal memberikan pelayanan yang akurat, efektif dan efisien 

kepada masyarakat. Artinya untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan tiga kriteria 

tersebut, konselor sebagai pelaksana profesi konseling perlu membumikan keilmuannya ke 

dalam nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Sebab menurut Sue dan Sue (2003), konselor 

yang efektif adalah konselor yang sadar akan nilai budaya dan mengintegrasikannya dalam 

pelaksanaan konseling. Pendapat ini juga diperkuat oleh Permendiknas nomor 27 tahun 2008 

tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor yang menyebutkan dalam sub-

kompetensi Pedagogik poin 1.3.,  konselor harus menguasai landasan budaya dalam praksis 

pendidikan, kemudian juga pada sub-kompetensi Profesional poin 12.4., menyebutkan bahwa 

konselor harus mampu mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan 

tuntutan wilayah kerja. Ini dapat dimaknai bahwa konselor dituntut untuk mampu menyesuaikan 

pelayanannya dengan memasukkan unsur-unsur kebudayaan masyarakat setempat. 

Dengan status Indonesia sebagai sebuah negara mutikultural, tentu tidak mudah bagi 

konselor hanya menggunakan teori-teori konseling konvensional. Apalagi karena hampir 

seluruh teori konseling dicetuskan oleh barat, tentunya tidak ada satupun teori konseling yang 

memiliki konsep berkaitan dengan budaya-budaya ke-Indonesia-an. Untuk itu diperlukan 

adanya konseptualisasi antara teori-teori konseling konvensional dengan nilai-nilai budaya 

masyarakat setempat untuk menciptakan konseling yang efektif. Kemampuan untuk 
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menerapkan konseling model barat dengan pendekatan budaya setempat akan membuat 

konselor memiliki awareness terhadap unsur budaya konseli (Heriyani & Yunus, 2016). 

Sehingga diharapkan ini akan membentuk hubungan terapeutik yang lebih baik antara konselor 

dan konseli serta dapat berbagi cara pandang dengan konseli mengenai berbagai hal terutama 

terkait dengan harapan atas adanya konseling. 

Konseli sebagai bagian dari masyarakat berbudaya, memiliki harapan atas adanya 

pelayanan konseling (Corey, 2013), baik itu harapan pribadi maupun harapan yang terkait 

dengan nilai-nilai kebudayaan yang dianut. Jika dilihat dari sudut pandang budaya yang dianut 

oleh konseli, seringkali suatu budaya memiliki kriteria tentang karakteristik yang diharapkan 

dari seorang manusia. Contohnya dalam tatanan masyarakat Banjar yang mayoritas mendiami 

daerah Kalimantan Selatan, terdapat pandangan mengenai karakteristik manusia yang ideal, 

biasanya harapan ini sering diucapkan dalam doa-doa orang tua kepada anaknya atau nasehat-

nasehat orang yang dituakan. Oleh masyarakat Banjar, karakteristik ini disebut sebagai Taluba 

(Tiga ‘Ba’) yang umumnya dijabarkan dalam tiga istilah yaitu Baiman, Bauntung, Batuah 

(Sarbaini, 2014). Adanya karakteristik pribadi ideal budaya Banjar ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi konselor yang bekerja di daerah Kalimantan Selatan. Untuk mendapatkan public 

trust masyarakat setempat akan profesi konseling, berarti konselor harus mampu menjawab 

harapan ini dengan membantu mewujudkan masyarakat Banjar yang Taluba melalui konseling. 

Sebenarnya beberapa konsep teori konseling barat sendiri memiliki asumsi tentang 

pribadi sehat yang ideal. Salah satu teori pendekatan konseling yang memiliki asumsi tersebut 

adalah pendekatan Konseling Berpusat Pribadi atau Person-Centered Therapy. Dalam 

pendekatan ini, Carl Rogers (dalam Corey, 2013) sebagai pencetusnya mengemukakan konsep 

pribadi yang berfungsi penuh (fully-functioning person) sebagai bentuk pribadi sehat yang ideal. 

Pribadi ini menjadi tujuan yang diharapkan akan tercapai dalam pembinaan hubungan antara 

konselor dan konseli pada pendekatan Person-Centered Therapy. Hal yang menjadi pertanyaan 

selanjutnya adalah apakah dengan mewujudkan fully-functioning person berarti konselor juga 

telah mewujudkan karakteristik sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Banjar? Pencarian 

jawaban akan pertanyaan itulah yang membawa kepada keinginan adanya konseptualisasi 

pendekatan konseling berpusat pribadi dengan nilai-nilai karakteristik Taluba pada masyarakat 

Banjar. Sehingga dengan pemahaman yang dihasilkan dari konseptualisasi tersebut, akan dapat 

membawa profesi konseling mendapatkan tempat di hati dan pikiran masyarakat Banjar sebagai 

profesi yang bermartabat dan dibutuhkan secara luas. 

 

PEMBAHASAN 

 

Taluba Dan Fully-Functioning-Person 

 

Tujuan dasar Person-Centered Therapy sebagaimana dinyatakan oleh Seligman (2006) 

adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha membantu konseli untuk menjadi seorang 

pribadi yang berfungsi penuh. Dalam hal ini konselor memiliki tugas untuk memandirikan 

konseli sehingga dirinya dapat menjadi pribadi yang berdayaguna dalam menyelesaikan setiap 

permasalahan yang muncul di kehidupannya. Untuk itu Rogers mengemukakan kriteria pribadi 

yang berfungsi penuh sebagai pribadi yang memiliki keterbukaan pada pengalaman, percaya 

pada diri sendiri, mengevaluasi diri secara internal dan kesediaan untuk berproses. 
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Di sisi lain, masyarakat suku Banjar percaya bahwa karakteristik yang seharusnya dicapai 

oleh individu adalah menjadi pribadi yang baiman, bauntung dan batuah (Sarbaini, 2014). Tiga 

kriteria tersebut lebih cenderung dapat disebut sebagai sebuah proses yang dimulai dari menjadi 

pribadi baiman, untuk menjadi individu yang batuah atau bermartabat di mata masyarakat 

sekitarnya. 

Karakter baiman disebutkan sebagai karakter yang pertama harus dicapai oleh masyarakat 

Banjar karena suku Banjar merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius 

keislaman. Hal ini terbukti dari sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik 

Kota Banjarmasin dalam proyeksi penduduk tahun 2010-2020 yang menyebutkan bahwa 

Masyarakat Kota Banjarmasin adalah masyarakat yang mayoritas penduduknya penganut agama 

Islam. Ada sekitar 597.556 orang beragama Islam (BPS Kota Banjarmasin, 2010). Karenanya 

merupakan hal yang lazim apabila orang tua berharap dan mendoakan anak-anak mereka agar 

menjadi pribadi yang memiliki keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. 

Keimanan ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi individu dalam berpikir, merasa dan 

bersikap di kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu apabila seseorang sudah baiman, maka 

dirinya akan menjadi pribadi yang bauntung. 

Karakter bauntung didefinisikan sebagai beruntung, berguna, dan bermanfaat bagi orang 

lain. Karakter ini merupakan proses yang diharapkan terjadi oleh masyarakat suku Banjar 

setelah seseorang dianggap telah memiliki keimanan yang mumpuni. Menurut suku Banjar 

(dalam Sarbaini, 2014), apabila seseorang telah beriman secara kaffah, dalam artian mengikuti 

ajaran-ajaran agama dengan baik, maka ia akan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi 

masyarakat di sekitarnya. Sebab, ajaran agama Islam mengajarkan seseorang untuk senantiasa 

memiliki sifat-sifat positif seperti kebaikan, kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, dan 

keikhlasan dalam kehidupan (Sutoyo, 2015). Dimensi-dimensi tersebut tentu merupakan hal 

yang sangat didambakan kehadirannya dalam masyarakat, terutama suku Banjar. 

Ketika seorang individu yang beriman mengaktualisasikan dirinya di masyarakat, ia tidak 

akan menjadi pribadi yang merugikan orang lain dan selalu mendatangkan manfaat bagi orang 

lain. Selain itu, dengan menjadi baiman, seseorang akan menjadi lebih beruntung. Dalam artian 

bahwa hidupnya akan tenang dan nyaman. Sebuah studi yang dilakukan oleh Krause dan 

Bastida (2011) mengungkapkan bahwa ada hubungan antara kepuasan hidup di masa tua dengan 

ketaatan beragama seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang taat beragama, dalam 

hidupnya tidak pernah merasa kurang, atau dengan kata lain selalu puas. Meskipun masalah 

selalu ada, akan tetapi bagi orang yang beragama, hal itu bukanlah sesuatu yang harus 

dipusingkan. Studi tersebut memperkuat anggapan masyarakat Banjar bahwa bauntung akan 

didapatkan secara otomatis ketika seseorang telah baiman. 

Setelah baiman dan bauntung, karakter selanjutnya adalah batuah. Batuah di sini berarti 

memiliki harkat dan martabat yang mulia di masyarakat (Sarbaini, 2014). Karakter batuah ini 

adalah tujuan akhir dari kepribadian ideal yang diharapkan oleh masyarakat suku Banjar. Orang 

yang memiliki keimanan dan ketaatan pada agamanya disertai dengan manfaat yang ia bawa di 

masyarakat tentulah akan memunculkan kewibawaan tersendiri. Orang itu akan tampak 

memiliki nilai yang lebih ketimbang orang-orang biasa dan akan dihormati oleh masyarakat 

sekitarnya. Ini berkaitan dengan bentuk public trust pada profesi, khususnya konselor sendiri. 

Masyarakat akan percaya bahwa pelayanan yang diperlukannya itu hanya dapat diperoleh dari 

orang yang dipersepsikan sebagai orang yang berkompeten untuk memberikan layanan itu. 
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Public trust akan menentukan definisi profesi dan memungkinkan anggota profesi berfungsi 

dalam cara-cara professional (Kartadinata, 2005). 

Jika dibandingkan dengan konsep fully-functioning person yang dikemukakan oleh 

Rogers, konsep karakteristik Taluba memiliki orientasi tidak hanya bermanfaat untuk diri 

individu pribadi, akan tetapi juga bermanfaat untuk orang lain dan lingkungan sekitarnya. Jika 

dijabarkan, konsep fully-functioning person dan karakter baiman ini berada pada ruang lingkup 

pribadi, sedangkan karakter bauntung dan batuah berada pada lingkup sosial yang lebih luas. Ini 

mengisyaratkan bahwa hanya menjadi fully-functioning person saja masih belum cukup untuk 

mewujudkan harapan masyarakat suku Banjar, akan tetapi konsep fully-functioning person 

dapat menjadi pijakan awal untuk menuju kepada pribadi yang bauntung dan batuah. 

Seluruh kriteria dalam pribadi yang berfungsi penuh menurut Rogers seperti (a) 

keterbukaan dengan pengalaman; (b) percaya pada diri sendiri; (c) mengevaluasi diri secara 

internal; dan (d) kesediaan untuk berproses (Feist & Feist, 2014), pada dasarnya sudah tercakup 

dalam karakteristik Baiman seperti yang dikemukakan oleh masyarakat suku Banjar. Sebab 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menjadi baiman, berarti mengikuti segala hal yang 

ditetapkan oleh Allah, mengikuti tuntunan Rasul dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-

hari. Berikut adalah beberapa dalil agama Islam yang terkait dengan empat konsep fully-

functioning person milik Rogers: 

Dari sini dapat terlihat bahwa konsep fully-functioning person jika dikaitkan dengan 

karakteristik Taluba, maka hanya mewakili sampai pada kriteria pribadi yang baiman—

walaupun konsep pribadi yang baiman lebih luas dari itu. Baiman memang merupakan 

karakteristik pribadi yang paling awal, akan tetapi karakter baiman ini menjadi fondasi yang 

harus kokoh agar seseorang dapat mencapai dua karakter selanjutnya, yaitu bauntung dan 

batuah.  Untuk memperjelas, Gambar 1 berikut menunjukkan diagram sederhana untuk 

menggambarkan konseptualisasi perluasan konsep fully-functioning person dengan karakter 

Taluba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Konseptualiisasi Perluasan Konsep Fully-Functioning Person dengan Taluba 

 

Dari diagram tersebut dapat dikatakan bahwa apabila konselor berhasil mewujudkan 

konseli yang berfungsi secara penuh, maka artinya konselor telah mampu membuat kemajuan 

dalam upaya menumbuhkan karakter baiman. Selanjutnya karakter baiman yang telah terbentuk 

itu akan menjadi modal bagi konseli untuk melangkah menuju pencapaian aktualisasi pada 

karakter yang bauntung, dimana dirinya akan bermanfaat bagi orang banyak dan selanjutnya 

menjadi batuah, dimana dirinya akan mendapatkan respect dari masyarakat lingkungan tempat 

dirinya tinggal serta menjadi bermartabat. 
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Konseptualisasi Taluba Dalam Konseling Berpusat Pribadi 

 

Guna mencapai fully-functioning person sebagai tujuan konseling berpusat pribadi, 

Rogers menekankan pada pentingnya hubungan antara konselor dan konseli dalam proses 

konseling. Hubungan tersebut haruslah dilandaskan pada empati, penghargaan positif tanpa 

syarat dan kongruensi (Corey, 2013). 

Dengan tidak ditetapkannya teknik-teknik khusus dalam pendekatan konseling berpusat 

pribadi, membuat pendekatan ini memiliki kelebihan untuk dapat diterapkan untuk konseli yang 

berasal dari budaya manapun. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh Cornelius-White (2005) 

menemukan bahwa pendekatan berpusat pada pribadi ternyata efektif dalam meningkatkan 

konseling multikultural. Sebab pendekatan ini sendiri sangat fleksibel untuk digunakan dalam 

menyelesaikan berbagai permasalahan manusia yang beragam dengan menganggap bahwa 

seluruh manusia memiliki potensi yang sama dalam mengentaskan permasalahan di hidupnya. 

Konselor yang bekerja dalam lingkup masyarakat suku Banjar perlu memahami dinamika 

ini. Terutama dengan perlakuan hubungan yang harus dibina dalam konseling dengan 

melibatkan empati, penerimaan positif dan kongruensi, ini merupakan syarat penting yang perlu 

dibangun dalam konseling terhadap konseli yang berasal dari masyarakat Banjar. Terlebih jika 

mengingat bahwa masyarakat suku Banjar pada dasarnya merupakan masyarakat yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai religius keislaman. Maka sangat penting dalam konseling, 

konselor mengupayakan hubungan yang sifatnya mengangkat harkat dan martabat konseli 

sebagai manusia yang merupakan makhluk berdayaguna ciptaan Allah yang sempurna. Di sini 

konselor tidak menganggap konseli sebagai manusia yang ‘sakit’, akan tetapi sebagai manusia 

yang sedang memerlukan pertolongan kepada manusia lainnya dalam hakikat tolong menolong 

sesama makhluk yang setara. 

Konselor yang berada di tengah masyarakat Banjar artinya perlu mengintegrasikan nilai-

nilai religius keislaman untuk bisa melaksanakan konseling yang dapat menyentuh insight 

konseli dari suku Banjar. Sikap tersebut bisa dikatakan juga sejalan dengan karakteristik yang 

diharapkan oleh masyarakat suku Banjar yang pertama, yaitu Baiman. Dengan menjadi konselor 

yang baiman, maka ia akan membentuk sikap empati, penerimaan positif tanpa syarat dan 

kongruensi dengan sendirinya. Sebab Islam sebenarnya telah mengajarkan nilai-nilai positif ini 

dalam hubungan sesama manusia (hablumminannaas). 

Dari ketiga aspek penting dalam hubungan konseling berpusat pribadi tersebut, semuanya 

merupakan aspek-aspek yang akan terealisasi apabila konselor adalah seorang yang baiman 

menurut karakteristik masyarakat suku Banjar. Selanjutnya menurut karakteristik harapan orang 

Banjar, seseorang yang baiman akan menghasilkan pribadi yang juga bauntung dan pada 

akhirnya batuah (Sarbaini, 2014). Ini artinya seorang konselor ketika dirinya telah mencapai 

keimanan yang baik dalam agamanya, maka ia akan menunjukkan atau mungkin terlihat dengan 

sendirinya akan kebermanfaatannya terhadap orang lain, dengan kata lain menjadi bauntung. 

Sebagai pribadi yang baiman, konselor akan menjalankan perintah-perintah agamanya 

dalam pelaksanaan proses konseling dan pembinaan hubungan dengan konselinya seperti 

bersikap empati, ikhlas dan jujur apa adanya. Hal itu akan membuat konseli lebih merasa 

diberdayakan dan dimanusiakan oleh konselor. Hubungan ini bermanfaat bagi konseli untuk 

dapat mengembangkan pribadi yang positif tanpa adanya dusta dan topeng selama proses 

konseling. Kepercayaan pun akan tumbuh dalam diri konseli kepada konselor sehingga konseli 

tidak keberatan untuk mengungkapkan permasalahannya kepada konselor. Konselor akan lebih 



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technology In Disruption Era   223 
 

mudah masuk dalam internal frame of reference konseli dengan tidak adanya topeng, sehingga 

konselor dapat lebih memahami bagaimana cara konseli berpikir (Sharf, 2012). Setelah itu 

konselor hanya tinggal memberikan dukungan pada konseli agar dapat menyadari potensi 

organismiknya dalam menyelesaikan masalah-masalah di hidupnya sehingga konseli akan 

mencapai predikat fully-functioning person. 

Konselor yang bauntung, dalam artian bermanfaat dan beruntung karena telah berhasil 

memandirikan konseli tentunya akan menumbuhkan public trust terutama dari konseli yang 

merupakan bagian dari masyarakat berbudaya. Kepercayaan tersebut akan terus menyebar di 

kalangan masyarakat luas, hingga pada akhirnya profesi konseling akan mendapatkan tempat di 

hati dan pikiran masyarakat dan semakin bermartabat. Hal ini berarti konselor telah 

mewujudkan pribadi diri yang batuah dalam konsep karakteristik masyarakat suku Banjar. 

Konsep ini secara sederhana dapat digambarkan sebagaimana terwujud dalam gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Konsep Hubungan Konselor dengan Konseli dalam Nilai-Nilai Taluba 

Secara sederhana, dalam upaya membentuk konseli sebagai individu yang baiman, 

bauntung dan batuah, maka konselor sebelumnya haruslah menjadi pribadi baiman terlebih 

dahulu yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya ke dalam hubungan 

konseling yang dibina. Melalui hubungan tersebut, konseli akan dibimbing menuju kesadaran 

akan kemandirian diri sehingga mencapai pribadi yang berfungsi penuh yang merupakan bagian 

dari pribadi yang baiman. Selanjutnya konseli hanya perlu dipantau perkembangannya hingga 

pribadi yang bauntung dan batuah muncul dalam dirinya. Dengan tercapainya karakter harapan 

masyarakat suku Banjar tersebut, maka konselor dapat dikatakan juga menjadi pribadi yang 

bauntung serta batuah bagi masyarakat suku Banjar. 

 

PENUTUP 

 

Dari seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai bentuk kearifan 

lokal, nilai-nilai Taluba (baiman, bauntung, batuah) yang merupakan wujud karakteristik 

harapan masyarakat suku Banjar dapat diintegrasikan ke dalam pelaksanaan konseling berpusat 

pribadi yang juga memiliki konsep pribadi ideal, yaitu Fully-functioning Person. Bahkan konsep 

Taluba telah memperluas konsep Fully-functioning Person yang semula hanya berorientasi pada 
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perkembangan kemampuan pribadi individu dalam keterbukaan pada pengalaman, kepercayaan 

pada diri sendiri, mampu mengevaluasi diri secara internal dan kesediaan untuk berproses 

menjadi dapat berorientasi sosial, yaitu dengan menunjukkan kebermanfaatan pribadinya 

kepada orang lain (bauntung) sehingga mewujudkan pribadi yang bermartabat di mata 

masyarakat (batuah). 

Konsep Fully-functioning Person yang dikemukakan oleh Rogers, semuanya termasuk 

dalam sebagian dari karakteristik Baiman yang diharapkan oleh masyarakat Banjar. Akan tetapi 

masyarakat suku Banjar tidak menginginkan hanya cukup sampai di situ, melainkan harus 

berlanjut hingga menjadi pribadi yang Bauntung dan Batuah. 

Dalam menjawab harapan tersebut, konselor juga harus memiliki pribadi yang baiman 

terlebih dahulu, mengembangkannya dalam hubungan konseling berpusat pribadi yang 

berlandaskan pada empati, penghargaan positif tanpa syarat dan kongruensi hingga karakter 

Taluba yang diharapkan dari konseli terbentuk. Barulah kemudian konselor terbukti telah 

memberikan kebermanfaatan dan martabatnya terhadap konseli serta masyarakat suku Banjar 

lebih luas sehingga profesi konseling mendapatkan public trust dari masyarakat. Hal ini 

menjadikan konselor juga memiliki pribadi yang baiman, bauntung dan batuah. 
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Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai pentingnya humor sebagai bagian dari pribadi 

konselor yang efektif. Konseling merupakan proses komunikasi yang dibangun melalui 

pembinaan hubungan terapeutik antara konselor dan konseli. Demi mencapai keberhasilan 

proses tersebut maka konselor perlu memiliki sense of humor agar dapat membangun hubungan 

yang membantu dengan konseli. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa humor 

memberikan dampak positif kepada kesehatan mental maupun fisik seseorang. Selain itu, setiap 

individu memiliki kepekaan humor yang berbeda-beda tergantung pada nilai-nilai masyarakat 

yang dianutnya. Konselor yang efektif merupakan konselor yang mampu mengintegrasikan 

sense of humor ke dalam proses terapeutiknya tanpa membuat konseli merasa tersinggung 

karena adanya perbedaan selera humor yang dimiliki. Ada tujuh jenis humor yang tidak cocok 

digunakan dalam setting konseling yaitu (1) ejekan, (2) menertawakan klien, (3) tembakan 

murahan, (4) sarkasme, (5) menghina seseorang, (6) penghinaan pada klien, dan (7) konten 

vulgar. Untuk ke depannya perlu diperbanyak penelitian dan kajian yang berkaitan dengan sense 

of humor dalam pengembangan karakteristik pribadi konselor yang efektif. 

 

Kata Kunci: Sense of Humor, Kualitas Pribadi, Konselor Efektif 
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Abstract 

This article aims to discuss the importance of humor as part of a personal counselor effective. 

Counseling is a communication process that is built through the development of a therapeutic 

relationship between the counselor and counselee. To achieve the success of the process, the 

counselor should have a sense of humor in order to build relationships that help with the 

counselee. Numerous studies reveal that humor positively impact the mental and physical health 

of a person. In addition, each individual has a sensitivity of humor vary depending on the values 

of society espoused. Effective counselor is a counselor who is able to integrate a sense of humor 

into the therapeutic process without making the counselee feel offended because of differences 

in sense of humor they have. There are seven types of humor that is not suitable for use in a 

counseling setting, namely (1) ridicule, (2) to laugh at the client, (3) a shot of cheap, (4) 

sarcasm, (5) to insult someone, (6) an insult to the client, and (7) vulgar content. For the future 

need to be duplicated research and studies related to the sense of humor in the development of 

the personal characteristics of an effective counselor. 

 

Keywords: Sense of Humor, Personal Quality,  Effective Counselor 

 

PENDAHULUAN 

 

Konseling merupakan sebuah proses komunikasi. Prayitno dan Amti (2009) menjabarkan 

bahwa konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara 

konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu 

masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Proses 

wawancara disini berarti dalam suatu proses konseling terjadi suatu hubungan komunikasi dua 

arah antara dua individu. Hubungan merupakan hal terpenting yang menjadi fondasi bagi 

konseling. Kesuksesan konseling akan dipengaruhi oleh kualitas hubungan antara konselor dan 

klien. Demi terwujudnya hubungan yang harmonis melalui komunikasi tersebut maka seorang 

konselor memerlukan keterampilan-keterampilan tertentu di dalamnya. Salah satunya adalah 

memiliki sense of humor.  

Humor menempati posisi lama sebagai unsur kesehatan di banyak alam. Dalam budaya 

populer, tokoh sastra dan hiburan mengatakan pentingnya humor dalam menjelajahi perjuangan 

karakter mereka dan dalam pengalaman kehidupan nyata mereka (Chopra, 2008; Davis, 2008). 

Dalam masyarakat medis, humor tercatat sebagai fitur penting dari cara mengatasi kesulitan 

tidur, membentuk hubungan, penyembuhan, manajemen nyeri, dan kesehatan fisiologis seperti, 

pencernaan, biokimia, dan kekuatan otot (Scott, 2007). 

Dalam komunitas kesehatan mental, penggunaan humor tidak diterima secara luas 

meskipun temuan dan bukti anekdot bahwa humor bisa menjadi cara sehat untuk melihat dunia 

dan mengatasi kesusahan (Goldin, et al 2006). Tampaknya ada perbedaan antara potensi 

manfaat intervensi humor dalam proses terapeutik, seperti yang ditemukan dalam literatur, dan 

melaporkan penggunaan dan dukungan mereka. Ini adalah masalah karena salah satu tujuan 

penyedia kesehatan mental adalah untuk membantu klien dalam mengembangkan sumber daya 

kognitif dan emosional untuk mengatasi stres kehidupan (Blevins, 2010). 

Penggunaan humor dalam konseling sering diabaikan sebagai metode perawatan 

profesional. Penggunaan humor dapat dipahami dalam profesi konseling, tetapi dampak dari 

humor cukup luas. Humor dapat dilihat sebagai alat komunikasi yang efektif untuk kedua 



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technology In Disruption Era   228 
 

konselor maupun klien. Humor itu sendiri sering disebut sebagai pelumas sosial, yang berarti 

bahwa itu memudahkan situasi sosial dan hubungan interpersonal. Perspektif evolusi membahas 

perkembangan rasa humor sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup di makhluk sosial (Tierney, 

2007). Dengan humor di bawah payung interaksi sosial, efektivitas terapi humor dapat dengan 

mudah diperiksa dalam pengaruh model sosial terapi (Blevins, 2010). Model ini mengakui 

pentingnya isyarat-isyarat sosial dan status sebagai unsur hubungan manusia, termasuk yang 

dari terapis dan klien. 

Klien dalam konseling menggunakan humor dalam banyak kapasitas. Seringkali humor 

digunakan sebagai taktik adaptif sosial untuk memberikan kenyamanan yang positif, 

pemeliharaan diri, dan wawasan akan masalah klien. Herring & Meggert menyatakan bahwa 

klien dapat menggunakan humor untuk menyampaikan informasi bermuatan emosi yang 

mungkin ditafsirkan sebagai tidak dapat diterima dalam percakapan (Berry, 2004). Jenis humor 

untuk kenyamanan memungkinkan klien untuk mengambil risiko dalam hal menjelajahi emosi 

mereka yang sebenarnya. Ketika klien mengambil risiko menggunakan humor untuk 

mengekspos emosi, kesempatan untuk membuka perspektif wawasan pribadi berkembang. 

Humor dapat diimplementasikan oleh klien sebagai alat negatif untuk berkomunikasi juga. 

kegunaan negatif humor termasuk pencemaran nama baik pribadi, membangun ketahanan, dan 

mengarahkan respon emosional. 

Seorang konselor profesional dapat menggunakan humor sebagai alat ukur perilaku klien. 

Konselor dapat memperkenalkan humor untuk membangun hubungan, mengeksplorasi emosi 

dan untuk mengurangi situasi stres. Pelaksanaan humor memerlukan pertimbangan dan 

pengetahuan mengenai penggunaan humor yang sesuai dengan masing-masing klien. Pilihan 

untuk menggunakan humor dalam konseling adalah penilaian profesional dalam apa yang 

dianggap sesuai atau tidak pantas untuk setiap klien. 

Meskipun humor bukanlah faktor paling penting dalam konseling, beberapa tokoh 

memiliki pandangan bahwa humor memang diperlukan dalam profesi ini. Corey (2013) 

berpandangan bahwa rasa humor memungkinkan konselor untuk menempatkan problema dan 

ketidaksempurnaan mereka dalam lingkup perspektif sehingga menjadikan salah satu bentuk 

kepribadian konselor yang efektif. Seringkali klien yang datang pada konselor terlalu banyak 

berpikiran negatif dan cemas akan masalah yang dihadapinya sehingga sulit untuk berpikir 

rasional. Disinilah peran konselor untuk menyelipkan humor di dalam konseling guna membuat 

klien melupakan sejenak akan kecemasannya. Sebenarnya bahkan dalam sejumlah pendekatan 

konseling seperti konseling Adlerian, psikodrama, terapi eksistensial, terapi Gestalt, analisis 

transaksional, terapi rasional emotif, ada unsur humor-humor yang telah diintegrasikan (Corey, 

2013). Termasuk juga dalam salah satu teknik logoterapi yang dikembangkan oleh Viktor 

Frankl, yaitu intensi paradoksikal. Pada teknik ini klien diminta untuk semakin melawan 

kecemasannya dengan cara menertawakannya (Nelson, 2011). Bukti-bukti tersebut semakin 

memberikan penguatan bahwa sense of humor meskipun merupakan bagian kecil dalam 

pengembangan pribadi konselor yang efektif, akan tetapi merupakan sesuatu yang menarik 

untuk dibahas lebih jauh. 
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PEMBAHASAN 

 

Humor dan Manfaatnya 

 

Humor adalah fenomena universal yang dipamerkan oleh kebanyakan budaya (Sen, 

2012). Secara etimologis, humor berasal dari kata umor yaitu You-moors= cairan-mengalir 

(Hartanti, 2008). Beberapa ahli juga mengemukakan beberapa pengertian mengenai humor 

diantaranya Eysenck (dalam Utomo, 2009) menyebutkan bahwa humor didefinisikan sebagai 

sesuatu yang lucu. Sesuatu yang bersifat humor adalah sesuatu yang dapat membuat tertawa. 

Sedangkan Marten menjelaskan humor sebagai reaksi emosi ketika sesuatu terjadi tidak sesuai 

dengan yang diharapkan dan reaksi emosi itu membawa kesenangan atau kebahagiaan (Jones, 

2010). Dari beberapa pengertian yang dipaparkan oleh para arti tentang humor maka dapat 

disimpulkan bahwa sejatinya humor merupakan sesuatu yang memiliki kesan lucu sehingga 

membuat seseorang merasa tergelitik dan tertawa. Menurut Kleverlaan, dkk (dalam Hartanti dan 

Soerjantini, 2003), seni humor bertujuan untuk meringankan masyarakat dalam menjalani 

hidupnya. 

Humor terutama terdiri dari lelucon (lisan atau kata-kata tertulis) dan tindakan yang 

menimbulkan tawa atau menghasilkan kegembiraan (tindakan ini dapat digambarkan dengan 

kata-kata) (Critchley, 2002; Ritchie, 2004). Tentunya setiap orang berbeda dalam hal cara 

pengungkapan humornya sesuai dengan internal frame of reference masing-masing. Setiap 

individu di kalangan masyarakat manapun memiliki sense of humor dalam diri mereka akan 

tetapi kadarnya tidak sama. Oleh sebab itu, selera humor setiap individu tidak dapat 

disamaratakan karena bergantung pada perkembangan humor itu sendiri di masyarakat 

sekitarnya. 

Sen (2012) mengemukakan ada beberapa teori yang sering membahas mengenai humor. 

Berikut ini empat teori adalah yang paling sering dibahas dalam literatur humor. 

a. Teori Bantuan 

Cooper (2008) mengatakan bahwa teori bantuan tersebut memiliki asal-usul dalam ide-

ide dari Sigmund Freud yang percaya bahwa kesenangan yang diperoleh dari acara lucu atau 

ucapan berasal dari alam bawah sadar pikiran kita. Proses humor adalah mekanisme pertahanan 

pada bagian dari ego dan superego untuk menghindari kenyataan dan melindungi diri dari 

konsekuensi emosional akan situasi kehidupan nyata yang merugikan. Freud juga percaya 

bahwa humor (terutama dalam bentuk lelucon) adalah sarana yang dilepaskan individu untuk 

menekan dorongan agresi dan seksual naluriah mereka dengan cara yang dapat diterima secara 

sosial. 

b. Teori Keunggulan 

Teori keunggulan mengatakan bahwa humor adalah manifestasi dari perasaan superioritas 

atas orang lain (Cooper 2008). Dengan kata lain, ucapan lucu bisa menjadi tanda dari 

‘keunggulan’ orang itu atas orang lain yang dia anggap lebih rendah (dalam kasus humor yang 

mencela diri sendiri, itu bisa menjadi kasus bahwa orang tersebut adalah membuat komentar 

lucu untuk mengalihkan perhatian orang lain dari sebuah kejanggalan yang telah dilakukan). 

c. Teori Keganjilan 

Menurut Cooper (2008), teori keganjilan berbeda dari dua teori sebelumnya bahwa, 

sementara mereka mencoba untuk menjelaskan bagaimana kondisi tertentu memotivasi humor 

pada orang, berfokus pada objek yang adalah sumber humor (lelucon, kartun, dll). Lebih 
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khusus, teori ini berpendapat bahwa untuk sebuah objek yang memiliki efek lucu, seseorang 

memiliki semacam sense keganjilan dalam dirinya sendiri. Keganjilan bisa eksis antara apa 

yang individu harapkan dan apa yang sebenarnya terjadi (Veale, 2004). 

d. Teori Pemahaman-Elaborasi 

Cooper (2008) menjelaskan teori pemahaman-elaborasi sebagai teori baru yang mencoba 

untuk menentukan dalam kondisi apa individu akan menemukan suatu peristiwa lucu. Menurut 

teori ini, sejauh mana seseorang akan menikmati upaya humor ditentukan oleh seberapa sulit 

humor dipahami dan juga oleh jumlah analisis kognitif humor yang dilakukan penerima setelah 

ia telah memahami upaya humor. Analisis kognitif mencakup pertimbangan seperti apakah atau 

humor yang diterima dalam situasi sosial atau jika humor yang menyinggung seseorang atau 

kelompok tertentu. 

Allport (Schultz, 2005) mengatakan bahwa salah satu ciri-ciri kepribadian yang sehat 

yaitu kemampuan untuk mengenal dirinya sendiri secara objektif dan mampu untuk menangkap 

humor terutama yang berkaitan dengan dirinya sendiri, Dari pernyataan tersebut dapat 

diasumsikan bahwa orang yang memiliki kepekaan humor yang baik, dapat terhindar dari stress 

atau burn-out sebab orang tersebut mampu mengembangkan kepribadiannya menjadi lebih 

sehat. 

Harvey mengidentifikasi tiga peran humor dalam komunikasi, sosial, dan pengaturan 

psikologis. Humor memberikan rasa kepemilikan peran bagi orang yang terlibat dalam 

komunikasi. Ia juga menulis bahwa, "Humor membantu mempersempit kesenjangan 

interpersonal dan budaya, frustrasi ekspres dan kecemasan, dan berkomunikasi pesan sulit". Hal 

ini sangat membantu dalam konseling yang sering melibatkan komunikasi pesan cepat dan 

langsung. Dalam hal peran sosial, humor mempromosikan pembentukan hubungan, relaksasi, 

dan menetapkan rasa percaya dan kasih sayang. Ditinjau dari segi psikologis, humor 

membuatnya kondusif bagi klien untuk berbagi perasaannya, yang merupakan bagian dari 

konseling. Sementara perasaan yang tidak baik atau buruk, kesadaran perasaan kita 

mengungkapkan banyak tentang apa yang kita sampaikan dan sering akan menunjukkan kepada 

kita bagaimana kita menanggapi situasi dalam hidup. Selain itu, humor membantu kita untuk 

mengatasi kecemasan, stres, dan ketegangan (Sing-On dan Salim, 2003). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa humor memiliki fungsi di 

antaranya fungsi secara fisiologis yang tentunya memberikan dampak yang baik untuk 

kesehatan, selain itu fungsi psikologi yang dapat meningkatkan kesehatan mental seseorang. 

Fungsi lain humor yaitu dalam hal pendidikan dan sosial sehingga memudahkan seseorang 

untuk berinteraksi dengan lingkungannya. 

 

Sense of Humor sebagai Kualitas Pribadi Konselor 

 

Corey (2013) mengemukakan bahwa salah satu ciri konselor yang efektif adalah konselor 

yang memiliki rasa humor. Dengan demikian, konselor mampu untuk menempatkan peristiwa 

hidup dalam lingkup perspektif. Konselor juga menjadi tidak lupa bagaimana menertawakan 

sesuatu, terutama menertawakan masalah dan kontradiksinya sendiri. Dengan memiliki rasa 

humor yang baik, seseorang dapat terhindar dari stress dan memiliki kepribadian yang lebih 

sehat. Hal ini tidak bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa 

humor memiliki kekuatan yang berharga dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis dam 

kesehatan mental (Tariq & Khan, 2013). 
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Kesehatan mental adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan baik tingkat 

kesejahteraan kognitif atau emosional atau tidak adanya gangguan mental. Kesehatan mental 

dapat dicirikan oleh enam faktor penting: penerimaan diri, pertumbuhan pribadi, otonomi, 

penguasaan lingkungan, integrasi kepribadian, dan persepsi yang akurat tentang realitas 

(Compton, 2001). Orang dengan kesehatan mental yang besar memiliki harga diri yang tinggi, 

dorongan bersosialisasi yang kuat, dan adalah anggota hangat, keluarga yang penuh kasih 

(Zeman, 2003). 

Menjaga kesehatan mental dari waktu ke waktu bagi konselor terutama adalah sangat 

penting. Melestarikan kesehatan mental dapat memberi manfaat dalam tiga karakteristik. 

Pertama, memiliki risiko rendah penyakit atau cacat; kedua, berfungsi dengan baik, baik secara 

mental dan fisik; dan akhirnya, sepenuhnya terlibat dengan kehidupan (Qualls, 2002). Dengan 

memiliki kesehatan mental yang baik, konselor akan menjadi sosok penolong yang lebih efektif. 

Karena untuk membantu klien yang sedang mengalami masalah dengan kehidupannya, yang 

membuat diri atau pikiran mereka tidak berfungsi dengan baik, konselor harus dapat berpikir 

jernih terlebih dahulu dan menunjukkan kualitas-kualitas pribadi bahwa dirinya sendiri telah 

berfungsi secara penuh. Tentunya hal ini harus terjadi secara genuine, tidak dibuat-buat, 

melainkan tampak natural apa adanya. Memiliki sense of humor yang baik, merupakan 

jembatan bagi konselor untuk meraih kesehatan mental. 

Jika ditinjau dari segi kesehatan fisik, telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa 

tertawa karena humor memiliki banyak manfaat. Seperti diungkapkan dalam suatu penelitian 

humor dapat menurunkan keluhan dari beberapa penyakit ringan seperti influenza, nyeri otot, 

sakit kepala, gangguan pernapasan, dan gejala kardiovaskular (Martin, 2004). Kita semua 

memahami dalam kajian psikosomatologi bahwa adanya penyakit yang menimpa fisik sedikit-

banyak akan mempengaruhi fungsi pada psikis sehingga menimbulkan stress. Ataupun berlaku 

sebaliknya, hal yang menimpa pikiran akan berdampak pada penurunan daya tahan tubuh 

sehingga mudah dihinggapi penyakit. Maka seharusnya jika konselor mampu meringankan 

salah satu aspek masalah yang melanda psikis atau fisik klien, hal itu akan berdampak pada 

aspek sebaliknya dan akhirnya akan mempermudah proses konseling. 

Untuk itu konselor memerlukan kepekaan terhadap humor untuk dapat mengamati, 

merasakan dan mengungkapkan humor, apabila seseorang tidak cukup peka, maka kejadian 

seperti apapun itu tidak meninggalkan kesan lucu (Utomo, 2009). Menurut Meredith (dalam 

Hartanti, 2008) kepekaan humor merupakan kemampuan untuk menertawakan semua hal 

termasuk dirinya sendiri dan tetap mencintai dan menyukainya. Hughes (2008) menjelaskan 

kepekaan humor merupakan kemampuan setiap orang dalam mempersepsikan, 

mengekspresikan dan menikmati humor. Kepekaan humor dapat menghasilkan hal-hal yang 

positif tidak hanya terbatas pada coping masalah, ataupun konsep diri yang positif. Menurut 

Martin dan Lefcourt (dalam Jones, 2010) kepekaan humor menunjukkan frekuensi seseorang 

ketika tersenyum, tertawa, dan merespon hal-hal yang berkaitan dengan hiburan dalam berbagai 

situasi.  

Eysenck (dalam Ruch, 2007) menyatakan istilah kepekaan humor digunakan untuk tiga 

hal berikut ini: 

a. The conformist sense, yaitu tingkat kesamaan di antara individu satu dengan yang lain 

dalam apresiasi terhadap materi-materi humor. 

b. The quantitative sense, yaitu yang menunjukkan seberapa sering seseorang tertawa dan 

tersenyum, serta seberapa mudah seseorang merasa gembira. 
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c. The productive sense, yaitu menekankan seberapa banyak seseorang menceritakan cerita-

cerita lucu dan membuat orang lain gembira. 

Abel (Hartanti, 2008; Noviati, 2011) menjelaskan bahwa kepekaan humor meliputi lima aspek 

yaitu: 

a. Kemampuan memahami humor. 

b. Kemampuan menikmati dan menghargai humor. 

c. Kemampuan membuat humor. 

d. Menyukai humor dan orang-orang humoris 

e. Menggunakan humor untuk meredakan ketegangan dan menggunakan humor untuk 

mencapai tujuan sosial 

Ketika konselor memiliki kepekaan humor, ia akan menjadi lebih mudah beradaptasi 

dengan situasi-situasi yang mungkin kurang menyenangkan. Konselor akan melihat bahwa hal-

hal yang tidak terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan merupakan sesuatu yang tidak perlu 

dirisaukan. Justru hal itu dapat menjadi sebuah kisah tersendiri yang mungkin menjadi hal yang 

lucu untuk diingat atau dicceritakan pada orang lain. Ketika konselor mampu berpikir seperti 

ini, artinya konselor telah melakukan self-help. Ini sesuai dengan pernyataan  Tariq dan Khan 

(2013) yang menyatakan bahwa humor membantu seseorang untuk mengembangkan 

fleksibilitas dalam melepaskan kebiasaan mental lama dan menemukan cara-cara baru untuk 

melihat. Humor dan tawa dapat membantu meregangkan seseorang melampaui batas-batas 

pemikiran biasa dan menempatkan orang tersebut dalam aliran kreativitas. 

Odell (dalam Blevins, 2010) mendorong konselor untuk mempertahankan rasa humor diri 

mereka sebagai penyangga terhadap kejenuhan dan mempertahankan pekerjaan mereka 

menarik. Dengan kata lain, humor memiliki potensi untuk menjaga konselor dari burn-out 

pekerjaan mereka. Ada bukti kuat bahwa humor dapat mengurangi stres disfungsional. Ketika 

membuat lelucon tentang situasi stres, seseorang akan mengembangkan rasa dominasi dan 

kontrol atas hal itu yang tidak sesuai dengan stres dan kecemasan (Romero & Cruthirds, 2006). 

Ini berarti bercanda tentang peristiwa stres dampak dari stres tersebut menjadi kurang 

mengancam. Tentunya hal ini akan bermanfaat bagi kekuatan konselor dalam bekerja secara 

optimal. Kemudian optimalisasi kerja konselor akan memberikan dampak positif pada performa 

bantuan kepada klien. 

 

Sense of Humor dalam Konteks Hubungan Konseling 

 

Tugas utama dan pertama dalam proses membantu adalah bekerja ke arah membangun 

hubungan terapeutik, yang diciptakan melalui komunikasi terbuka, kejujuran, dan kepercayaan 

sebagai cara untuk mempromosikan eksplorasi diri klien (Welfel & Patterson, 2005). Ini adalah 

waktu untuk membangun dan penataan hubungan membantu. Selama tahap ini membangun 

hubungan, penekanannya adalah pada mempersiapkan klien untuk proses membantu, 

menyatakan dan mengklarifikasi kekhawatiran klien, merumuskan kontrak, dan menyediakan 

struktur (Okun & Kantrowitz, 2008). Tahap awal ini menetapkan fondasi dasar bagi intervensi 

lainnya pada tahap terapi selanjutnya. 

Orang sering mencari bantuan profesional ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak 

berurusan dengan situasi masalah memuaskan. Konselor diharapkan untuk menciptakan 

hubungan di mana klien dapat mengungkapkan kisah mereka, mengidentifikasi apa yang 
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mereka ingin mengubah, dan mencapai metode baru berurusan dengan masalah mereka (Corey, 

2011). 

Masalahnya, tidak semua klien datang kepada konselor secara sukarela. Sebagian klien 

menghadiri konseling karena rekomendasi dari pihak lain atau keterpaksaan. Fenomena ini 

sering dialami oleh konselor yang bekerja pada setting sekolah. Hal ini menjadi momen 

‘canggung’ bagi konselor maupun klien. Untuk mengatasi hal ini maka perlu adanya pembinaan 

hubungan melalui pemecahan kekakuan yang terjadi antara konselor dan klien. Salah satu cara 

untuk memecahkan kekakuan tersebut adalah dengan menggunakan humor-humor positif dalam 

pembicaraan yang ringan. Ini juga berguna untuk menutunkan ketegangan yang terjadi pada diri 

klien saat berhadapan dengan konselor. 

Pada awal konseling, humor dapat membantu konselor mengembangkan hubungan yang 

lebih saling percaya dan produktif dengan klien yang diamanatkan pada mereka. Bukti 

menunjukkan bahwa humor memiliki sifat terapeutik sendiri terlepas dari kelucuan yang 

melekat padanya (Bennet & Lengacher, 2006; Boyle & Joss-Reid, 2004; Wilkins, 2009). Jika 

ada kekhawatiran atau ketakutan tertentu yang dimiliki oleh klien pada sekitar kegiatan 

konseling, maka humor memiliki potensi untuk meringankan kekhawatiran ini dan membuat 

proses lebih mudah dicerna. Dengan mengidentifikasi efek positif humor dapat memiliki 

hubungan, adalah mungkin untuk menghubungkan penggunaan terapi humor dengan membina 

kepercayaan, hubungan, dan kesejahteraan psikologis maupun fisik (Campbell, 2015). 

Dalam perspektif pelaksanaan konseling, dapat terlihat perbedaan yang signifikan antara 

konseling yang tidak menyisipkan humor dan konseling yang menggunakan humor di 

dalamnya. Klien merespon bahwa mereka lebih merasa harapannya terpenuhi ketika melakukan 

konseling dengan humor yang disisipkan di dalamnya (Blevins, 2010). Ini menunjukkan fakta 

signifikan bahwa tujuan konseling dapat tercapai lebih baik jika dalam pelaksanaannya 

menyisipkan unsur humor. 

Dalam konteks sosial, sense of humor juga terbukti sangat menguntungkan untuk dimiliki 

oleh konselor. Tertawa sering digambarkan sebagai cara untuk memperpendek jarak hubungan 

antara dua orang (Hoffmann, 2013). Hal ini tentu sangat berguna dalam membina hubungan 

dengan klien sehingga klien merasa lebih nyaman saat berhadapan dengan konselor. Tawa dan 

humor bahkan dapat diperluas di luar hubungan klien dan konselor. Konselor juga sering 

bekerja secara kolaboratif dengan kepala sekolah, guru, dokter, terapis fisik, spesialis jasa 

manusia, psikolog, maupun keluarga klien. Terutama dengan adanya tuntutan untuk melakukan 

Dukungan Sistem dalam model bimbingan dan konseling komprehensif. Konselor bisa 

menggunakan humor dan tawa untuk membangun kekompakan dan kebersamaan. Ketika orang 

tertawa dan menemukan kesamaan dalam humor, mereka akan lebih mungkin untuk bekerja 

dengan baik dengan satu sama lain. 

Hanya saja penggunaan humor dalam konseling tidak bisa dilakukan secara sembarangan 

oleh sebab isu-isu sensitif yang berkemungkinan untuk membuat klien tersinggung. Karena 

seperti yang telah dijelaskan dalam kajian teoritis diatas, masing-masing individu memiliki 

selera humor yang berbeda-beda bergantung pada nilai-nilai dalam masyarakat yang dianutnya. 

Nilai-nilai ini bisa dikatakan merupakan budaya yang mempengaruhi. 

Konseling lintas budaya akan memberikan konselor tantangan dan peluang. Konselor 

perlu menyadari nuansa budaya sebelum memperkenalkan humor dalam sesi. Pengenalan 

sebenarnya humor harus di laju klien. Pendekatan yang berpusat pada klien ini untuk 

pengenalan humor akan membuat hubungan dalam hubungan konseling. Menggunakan humor 
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terlalu dini dalam hubungan konseling benar-benar bisa menyebabkan klien ketidaknyamanan 

seperti mereka mungkin memilih untuk mengakhiri konseling. Adalah penting bahwa konselor 

memahami motivasi, implikasi dan efek penggunaan humor dengan populasi yang beragam. 

Konselor juga harus ingat untuk berhati-hati lebih-generalisasi dan stereotip orang selama 

konseling. Setiap klien adalah individu yang unik, tidak hanya bagian umum dari populasi. 

Menurut Gladding (1995), konselor profesional akan menentukan sifat dan niat 

penggunaan humor yang tepat dalam konseling. Penggunaan humor merupakan keterampilan 

yang membutuhkan penilaian, waktu dan sensitifitas. Dampak penggunaan humor yang positif 

akan membuat wawasan besar ke dalam dunia klien. 

Niat humor juga bisa disalahartikan dan berlebihan. Penyalahgunaan humor ini akan 

menciptakan lingkungan konseling negatif yang akan mempengaruhi kemajuan konseling. 

Penggunaan humor yang tidak pantas oleh konselor akan membangun tembok pertahanan untuk 

klien. Pengenalan humor dapat ditafsirkan sebagai sedikit pribadi atau pemberhentian validitas 

klien untuk masalah. 

Tidak semua klien akan menemukan nilai dalam penggabungan humor dalam konseling. 

Beberapa klien akan tersinggung dengan menggunakan humor dan melihatnya sebagai tidak 

profesional. Seorang konselor harus secara akurat menilai hubungan konseling untuk 

menemukan nilai dan keterbatasan humor untuk setiap klien. Hanya humor profesional dan 

empati yang akan memberikan sesi konseling positif untuk kedua klien dan konselor. Konselor 

harus menyadari profesionalisme dan penggunaan implikasi dengan humor di sesi mereka. 

Sing-On dan Salim (2003) mengidentifikasikan tujuh jenis humor yang tidak cocok untuk 

setting terapeutik, termasuk konseling. Mereka adalah: (1) ejekan; (2) menertawakan masalah 

klien; (3) tembakan murahan; (4) sarkasme; (5) menghina seseorang; (6) penghinaan pada klien, 

dan (7) konten vulgar. Terkait dengan hal ini, konselor perlu berhati-hati dalam menggunakan 

humor-humor yang mengarah pada tujuh jenis kategori ini. Karena dalam hal ini kepercayaan 

klien pada konselor sedang dipertaruhkan. Apabila konselor merasa dirinya tidak memiliki 

sense of humor yang positif, ada baiknya ia tidak menggunakan humor dalam konseling, cukup 

melakukan penerimaan pada klien dengan penuh empati. 

Humor bukan hanya monopoli konselor dalam konteks hubungan konseling. Klien juga 

dapat menggunakan humor dalam situasi ini, hanya saja memiliki motif dan makna yang 

berbeda. Menurut Lynch (2002), humor digunakan oleh klien dalam tiga bidang utama dari 

klasifikasi. Klien menggunakan humor untuk menghilangkan stres, mengungkapkan perasaan 

superioritas dan memahami keganjilan dalam hidup mereka. Klien yang menampilkan 

keterampilan koping akan menawarkan wawasan ke dalam masalah hidup mereka. Memahami 

sense of humor klien juga akan membantu konselor dalam memberikan bantuan yang efektif 

terhadap klien. Jika menghilangkan stres akan menjadi tujuan utama dari penggunaan humor 

klien maka akan menjadi jelas dalam reaksi apatis klien untuk konselor. Namun jika klien 

merasa tidak memiliki pengaruh dalam setting sosial dan merasa terintimidasi dengan hubungan 

konseling, mereka akan menggunakan humor sebagai cara untuk menghilangkan perasaan 

rendah diri negatif. Kemudian jika klien menggunakan keganjilan humor, maka akan 

memungkinkan klien untuk mengenali inkonsistensi dalam lingkungan mereka. 

Dalam hal inilah konselor perlu memiliki kepekaan humor seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya. Interpretasi humor dan kurangnya respon humor bisa menunjukkan bahwa klien 

dan konselor tidak berkomunikasi dengan baik. Humor tidak hanya menjadi alat penilaian yang 

digunakan untuk membantu klien. Respon individu untuk humor dan interpretasi apa yang lucu 
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akan bervariasi untuk setiap klien. Tidak semua klien atau konselor akan mempertimbangkan 

humor menjadi respon yang tepat untuk trauma atau stres. Ini akan menjadi tidak profesional 

dari seorang konselor untuk mempertimbangkan kurangnya respon humor untuk menunjuk 

langsung pada isu-isu konseling utama untuk klien tanpa mempertimbangkan komunikasi dan 

apresiasi (Berry, 2004). 

 

PENUTUP 

 

Konselor perlu memiliki sense of humor agar memiliki citra pribadi yang positif untuk 

ditunjukkan kepada orang lain. Selain itu, sense of humor juga membantu konselor untuk 

memiliki kesehatan mental yang terjaga sehingga konselor dapat beradaptasi dengan segala 

bentuk stres, depresi, kecemasan, dan kejenuhan yang akan mengganggu kinerjanya sebagai 

penolong. Secara fisiologis, memiliki rasa humor yang bagus juga dapat menjaga konselor tetap 

sehat. 

Sense of Humor memang bukanlah merupakan hal yang paling penting dalam proses 

terapeutik, atau dalam setting ini yaitu konseling. Akan tetapi jika diterapkan dalam prakteknya, 

maka akan memberikan dukungan positif yang berdampak pada keberhasilan konseling itu 

sendiri. Dimana humor akan membuat klien merasa lebih nyaman saat berhadapan dengan 

konselor dan dapat mengurangi stres yang dialaminya. Humor akan membantu selama humor 

tersebut tidak menyinggung isu-isu sensitif pada diri klien. Selain itu sense of humor juga akan 

memberikan citra positif bagi konselor sehingga dirinya akan nampak sebagai sosok yang 

hangat di mata klien. 
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Abstrak 

 

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang harus dimulai dari rumah tangga atau 

keluarga. Rumah tangga atau keluarga yang sehat merupakan modal pembangunan bagi suatu 

Negara dimana modal tersebut perlu untuk dijaga, ditingkatkan dan dilindungi kesehatannya. 

Beberapa anggota rumah tangga mempunyai masa rawan terkena penyakit menular atau 

penyakit tidak menular, oleh karena itu untuk mencegah penyakit tersebut, anggota rumah 

tangga perlu diberdayakan untuk melaksanakan kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) (Depkes, 2013). Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya perubahan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga dalam penggunaan air dan 

mengurangi resiko yang akan dialami bila tidak tepat mengkonsumsi air serta dapat melindungi 

diri dan keluarga mereka dari kejadian water borne disease yang kemungkinan dapat timbul 

dari konsumsi air tersebut. Manfaat adanya kegiatan pengabdian ini adalah mengarahkan pola 

pikir untuk lebih peduli terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga, 

antisipasi untuk kesehatan keluarga mereka dan memahami dan mengenal kejadian water borne 

disease, pencegahan serta pengobatan. Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian 

ini adalah observasi, penyuluhan model PRA (Participatory Rural Appraisal) dan praktek 

dengan meggunakan media leaflet. Khalayak sasaran adalah warga yang memiliki sumur gali di 

Desa Pasayangan Barat Kabupaten Banjar. Dari hasil penyuluhan masyarakat merubah perilaku 

hidup bersih dan sehat dalam penggunaan air sumur gali dan masyarakat sudah mengetahui 

kualitas air sumur mereka dengan pemeriksaan laboraturium yang sebelumnya dilakukan 

pemeriksaaan. Pelaksanaan Penyuluhan ini dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Pasayangan 

Barat dengan jumlah peserta 40 orang.   

 

Kata Kunci : PHBS Rumah Tangga, Air, water borne disease 
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Abstract 

 

Community empowerment was a process should start of the household or family .The household 

or family a healthy is a financier development to a country where capital it should be for 

maintain , be improved and protected his health .Some household members have the vulnerable 

to an infectious disease or not infectious disease , hence to prevent the disease , household 

members should be empowered in implementing activities clean and healthy behaviors ( phbs ) ( 

ministry of finance , 2013 ) .A hoped-for goal from the this is the change in the clean and 

healthy living ( phbs ) in a household in the use of water and reduce the risk that will be 

experienced in if not right consume water and can protect ourselves and their families of the 

water borne disease that may be can arise from the water consumption . The benefits from the 

introduction of devotion is directing mindset to more care to clean and healthy living behavior ( 

phbs ) at households , to anticipate the health of their families and understands and knows the 

water borne disease , prevention as well as treatment .A method that is held in the devotion is 

observation , counseling model pre ( participatory rural ) appraisal and to practice with 

meggunakan media leaflets .By the target was people having a well in the west kabupaten 

banjar pasayangan .From the information society change clean and healthy living behavior in 

the use of water and the community was a well know the quality of the water of a well they 

formerly practiced by examination laboraturium condition. The implementation of counseling 

was carried out in urban village office hall pasayangan west to the number of participants 40 

people. 

 

Keyword : healthy behavior, water, water borne disease 

 

PENDAHULUAN 

 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah upaya yang dari perorangan atau 

individu, keluarga, kelompok serta masyarakat untuk belajar dan menciptakan kondisi baru bagi 

diri mereka. Upaya tersebut dilakukan dengan cara membuka jalur komunikasi, memberikan 

informasi, serta melakukan edukasi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, merubah sikap dan merubah perilaku dari perorangan atau individu, keluarga, 

kelompok serta masyarakat. Lewat strategi promosi kesehatan yang ada, antara lain melalui 

pendekatan kepemimpinan, melalui bina suasana, serta melalui pemberdayaan masyarakat, 

diharapkan pada akhirnya masyarakat tersebut akan mampu mengenali, dan mampu untuk 

mengetahui masalah kesehatannya sendiri. Terutama pada tingkat rumah tangga, karena rumah 

tangga merupakan dasar dari bermasyarakat, maka dari rumah tangga diharapkan masyarakat 

dapat menerapkan cara-cara hidup bersih dan sehat (Depkes,2005).  

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang harus dimulai dari rumah tangga atau 

keluarga. Rumah tangga atau keluarga yang sehat merupakan modal pembangunan bagi suatu 

Negara dimana modal tersebut perlu untuk dijaga, ditingkatkan dan dilindungi kesehatannya. 

Beberapa anggota rumah tangga mempunyai masa rawan terkena penyakit menular atau 

penyakit tidak menular, oleh karena itu untuk mencegah penyakit tersebut, anggota rumah 

tangga perlu diberdayakan untuk melaksanakan kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) (Depkes, 2013).  
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Air merupakan salah satu kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Air bersih dapat 

berasal dari air sumur, air pipa, air telaga, air sungai dan mata air. Penduduk di negara kita 

masih banyak yang menggunakan air sumur untuk keperluan sehari-hari antara lain untuk 

mandi, cuci dan memasak (Mukono, 2002). Air bersih adalah air yang digunakan untuk 

keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila 

telah dimasak (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990). Ditinjau dari 

segi kualitas, air harus memenuhi beberapa syarat kesehatan baik fisik, bakteriologis, kimiawi 

maupun radioaktif (Keputusan Menteri Kesehatan RI No.907/Menkes/SK/VII/2002). Air 

merupakan sarana utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena merupakan 

salah satu media berbagai penularan penyakit, terutama penyakit saluran pencernaan. Penyakit 

saluran pencernaan dapat dikurangi melalui penyediaan air yang memenuhi syarat kualitas air 

bersih. Air merupakan salah satu di antara pembawa penyakit yang berasal dari tinja yang 

akhirnya akan sampai kepada manusia. Sampai saat ini penduduk Indonesia sulit terbebas dari 

penyakit diare, kolera, disentri hingga tifus. Sebab, semua penyakit tersebut berhubungan erat 

dengan air (waterborne diseases). Kasus penyakit diare sangat berkaitan dengan perilaku 

manusia, sarana air bersih, sarana pembuangan air limbah dan kesehatan lingkungan pada 

musim kemarau (Puspita, 2003). 

Sumber air minum adalah sumber air yang akan digunakan oleh masyarakat untuk 

keperluan sehari-hari. Air adalah kebutuhan dasar untuk kehidupan manusia, terutama untuk 

digunakan sebagai air minum, memasak makanan, mencuci, mandi dan kakus. Ketersediaan 

sistem penyediaan air bersih merupakan bagian yang selayaknya diprioritaskan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Hingga saat ini penyediaan oleh 

pemerintah menghadapi keterbatasan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya 

(Devi, N, 2012).  

Daerah Desa Pasayangan Barat Kabupaten Banjar mayoritas menggunakan air sumur gali 

untuk keperluan sehari-hari mereka, air sumur mereka kadang terlihat keruh atau tidak jernih 

ketika musim hujan tiba hal in terlihat bahwa kualitas fisik air sumur gali yang tidak memenuhi 

syarat yang biasanya dipengaruhi oleh keadaan. Perilaku masyarakat dengan penggunaan air 

bersih sangat kurang salah satunya mereka melaksanakan perilaku memasak air dengan cara 

yang tidak tepat, yaitu memasak air hingga mendidih namun tidak dibiarkan mendidih selama 

lebih dari 5 menit. Perilaku tersebut tidak tepat, karena dapat membunuh kuman patogen yang 

terdapat di dalam air yang akan mereka konsumsi cara yang efektif dalam memasak air adalah 

memasak atau merebus air yang akan kita konsumsi hingga mendidih. Cara ini sangat efektif 

untuk mematikan semua patogen yang ada dalam air seperti virus, bakteri, spora, fungi dan 

protozoa. Lama waktu air mendidih yang dibutuhkan adalah berkisar 5 menit, namun lebih lama 

lagi waktunya akan lebih baik, direkomendasikan selama 20 menit.  Jadi masyarakat harus 

memperhatikan dan melaksanakan cara memasak air yang benar agar seluruh bakteri dalam air 

bersih tersebut mati sehingga layak untuk dikonsumsi dan dapat menurunkan angka kejadian 

water borne disease. 

 

METODE  

 

Pengabdian Masyarakat di Desa Pasayangan Barat ini dilaksanakan di Aula Kantor 

Kelurahan Pasayangan Barat. Metode pendekatan menggunakan model PRA (Participatory 

Rural Appraisal) atau penilaian masyarakat secara partisipatif. Metode Participatory Rapid 
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Appraisal (PRA) atau penilaian masyarakat secara partisipatif dilakukan melalui berbagai 

kegiatan seperti pemetaan masalah yang dialami masyarakat terhadap konsumsi air, penyakit 

water borne diseases dan permasalahan yang terkait dengan topik keadaan, analisis keadaan 

yang berupa bagaimana kualitas air yang mereka ketahui dan identifikasi tentang perubahan-

perubahan yang terjadi terhadap kualitas air. kegiatan pengabdian sepenuhnya dilakukan dengan 

cara aktif mengikutsertakan peserta dalam setiap topik yang dibicarakan dan diharapkan muncul 

banyak tanggapan dan pertanyaan dari peserta, sehingga diharapkan mampu menarik minat 

lebih tinggi dari peserta dan diharapkan ada perubahan sosial baik dari sisi masyarakat Desa 

Pasayangan Barat disamping pengabdian masyarakat merupakan kegiatan tri darma oleh dosen 

pada setiap perguruan tinggi.  

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat berbasis PRA di Desa Pasayangan Barat ini 

berlangsung dalam kurun waktu 2 minggu mulai tanggal 25 Oktober sampai dengan 04 Oktober.  

Kegiatan ini terlebih dahulu pemeriksaan kualitas air sumur gali (total coliform dan e.coli) agar 

masyarakat mengetahui bagaimana kualitas air yang mereka konsumsi. Dalam pengabdian 

masyarakat ini juga mempraktekan cuci tangan pakai sabun dalam hal ini salah satu merupakan 

indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah tangga agar terhindar dari 

penyakit water borne diseases. 

 Dalam pelaksanaan program ini kami didukung penuh oleh kepala kelurahan Pasayangan 

Barat, tokoh masyarakat, petugas puskesmas setempat dan semua warga desa Pasayangan Barat 

pada umumnya. Mereka saling bersinergi demi terlaksananya kegiatan tersebut di Desa 

Pasayangan Barat. 

 

PEMBAHASAN 

 

Sebelum merecanakan kegiatan ini, kami melakukan proses observasi dengan kepala 

lurah Desa Pasayangan Barat setempat dan masyarakat disekitar. Pada tanggal 26 September 

2017 dilaksankan proses observasi selanjutnya yang dilakukan adalah perkenalan staf kelurahan 

dan ke puskesmas Martapura 2 untuk izin ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat. 

Tahap selanjutnya silahturahmi ke rumah beberapa masyarakat.  

Dalam proses observasi tim kami melaksanakan tahap discovery adalah proses pencarian 

yang mendalam tentang beberapa hal yang mereka keluhkan tetang kualitas air yang mereka 

konsumsi. Proses ini dilakukan dengan wawancara appresiatif. Dari proses ini terungkaplah 

keluhan-keluhan yang dirasakan masyarakat terhadap konsumsi air. 

Selanjutnya tim kami merencanakan akan melakukan uji kualitas air sumur gali yang 

mereka gunakan untuk menganalisis beberapa keluhan mereka terhadap konsumsi air tersebut. 

Setelah beberapa hari mendapatkan hasil uji laboraturium kualitas air, tim kami segera 

melaporkan kepada kepala lurah untuk segera melakukan penyuluhan kepada masyarakat 

terhadap informasi hasil uji laboraturium yang telah kami lakukan sebelumnya.  
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Berikut hasil Uji Laboraturium kualitas Bakteriologis  

 

Sampel Hasil 

Pemeri

ksaan 

(MPN 

Colifor

m) 

Batas 

maksimu

m 

diperbole

hkan 

Ket. Hasil 

Pe

mri

ksa

an 

E.C

oli 

Batas 

maksim

um 

diperbo

lehkan 

Ket 

Sampel 1 

Sampel 2 

Sampel 3 

Sampel 4 

Sampel 5 

Sampel 6 

Sampel 7 

Sampel 8 

Sampel 9 

Sampel 10 

Sampel 11 

Sampel 12 

Sampel 13 

Sampel 14 

Sampel 15 

Sampel 16 

Sampel 17 

Sampel 18 

Sampel 19 

Sampel 20 

Sampel 21 

Sampel 22 

Sampel 23 

Sampel 24 

Sampel 25 

Sampel 26 

Sampel 27 

Sampel 28 

Sampel 29 

Sampel 30 

≥ 1898 

438 

≥1765 

438 

≥ 1898 

≥1765 

≥1765 

271 

≥ 1898 

438 

271 

≥1765 

≥1765 

438 

271 

76 

76 

≥ 1898 

≥ 1898 

438 

≥1765 

≥1765 

≥ 1898 

190 

76 

≥ 1898 

≥ 1898 

≥ 1898 

≥1765 

438 

50/100MPN 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS  

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS  

46 

7 

46 

46 

190 

46 

46 

46 

7 

7 

29 

29 

7 

46 

190 

46 

190 

29 

46 

7 

7 

46 

190 

190 

46 

4 

7 

7 

46 

46 

0/100MPN 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

Keterangan : TMS : Tidak Memenuhi Syarat 

 

Berdasarkan hasil laboraturium, bahwa 30 sampel air sumur gali didapatkan hasil untuk 

kandungan MPN coliform melebihi baku mutu air yang telah ditentukan oleh Peraturan Meteri 

Kesehatan RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990 yaitu 75 s.d ≥1898 MPN/100ml air, semua air 

sumur gali tidak memenuhi baku mutu air minum yaitu >50/100 ml air. Sedangkan untuk 

bakteri Escherichia coli yaitu sebesar 4 s.d 190 MPN/100 ml karena jumlah maksimum bakteri 

Escherichia coli adalah 0 menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

416/Menkes/Per/IV/2010 (Kermenkes, 1990).  
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Eshecericia coli merupakan bakteri yang paling banyak digunakan untuk indikator 

sanitasi karena bakteri ini adalah bakteri komensial pada usus manusia. Keberadaan E.coli 

dalam air dianggap memiliki korelasi tinggi dengan ditemukannya pathogen pada pangan. 

Penyebaran bakteri ini adalah dari manusia ke manusia lain. Bakteri ini disebarkan oleh lalat, 

melalui tangan yang kotor, makanan yang terkontaminasi tinja (Wulandari, S, 2015).  

Bakteri Coliform merupakan indikator bakteri pertama yang digunakan untuk 

menentukan aman tidaknya air untuk dikonsumsi. Bila coliform dalam air ditemukan dalam 

jumlah yang tinggi maka kemungkinan adanya bakteri patogenik seperti Giardia dan 

Cryptosporidium di dalamnya (I.A.M.Trisnawulan, Suyasa, I. W. B. & Sundra, I. K., 2007).  

Sebagian besar dari responden tersebut sering menggunakan wadah penyimpanan air 

minum kembali tanpa melalui proses pencucian dengan sabun terlebih dahulu. Wadah 

penyimpanan air minum yang dimaksud disini adalah teko atau termos yang biasa digunakan 

responden untuk menyimpan air minum mereka (Yonathan, D, Y, 2013) 

Hal ini disambut baik dan antusias tinggi oleh masyarakat karena mereka telah lama ingin 

mengetahui bagaimana kualitas air pada sumur yang mereka konsumsi karena ada sebagaian 

masyarakat pernah mengalami penyakit water borne disease salah satunya penyakit diare dan 

thypus.  

Tahap selanjutnya adalah penyuluhan/ sosialisasi. Dalam pelaksanaan penyuluhan 

diluardugaan banyaknya masyarakat yang hadir dalam acara penyuluhan ini dengan jumlah 40 

masyarakat hal ini dikarenakan masyarakat ingin mengetahui hasil kualitas air yang mereka 

konsumsi, dalam sesi tanya jawab banyak masyarakat saling bertanya salah satunya pertanyaan 

bagaimana memasak air yang benar, cara menampung air yang benar dan apa yang terjadi 

apabila kualitas air yang telah di uji kualitasnya melebihi ambang batas serta cara menghindari 

terkenanya penyakit water borne diseases. Serta Kami mempraktekkan bagaimana cuci tangan 

pakai sabun yang benar yang sesuai indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di 

rumah tangga.   

Setelah mengetahui hasil program pengabdian masyarakat berupa Peningkatan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga dalam Penggunaan Air Sumur Gali dalam 

Menurunkan Angka Kejadian Water Borne Disease di Desa Pasayangan Barat Kabupaten 

Banjar dengan pendekatan  PRA (Participatory Rural Appraisal) diatas, maka berikut ini 

diuraikan tentang dampak terlaksananya program pengabdian tersebut bagi masyarakat di 

kelurahan Pasayangan Barat.  

Dampak bagi masyarakat, dengan terlaksananya program pengabdian berupa perubahan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam penggunaan air sumur gali dan kesadaran 

masyarakat terhadap konsumsi air untuk keperluan sehari-hari agar terhindar dari penyakit 

water borne diseases. Dengan demikian dapat dikatakan kami dapat merubah perilaku 

masyarakat terhadap konsumsi air. 

 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil pelaksanaan dan pembahasan peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehatn 

(PHBS), maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pengetahuan masyarakat mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah 

tangga sebelum diberikan penyuluhan masih sangat minim. PHBS yang dilakukan 

masyarakat sebelum mengikuti penyuluhan belum diterapkan dengan baik dalam hal 



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technology In Disruption Era   243 
 

pengelolaan air. Karena melihat kondisi dan kemampuan masyarakat tentang PHBS pada 

umumnya belum mengetahui PHBS yang benar, padahal PHBS sangat penting di rumah 

tangga. 

2. Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilaksanakan 

melalui metode PRA (Participatory Rural Appraisal) atau penilaian masyarakat secara 

partisipatif. penyuluhan terhadap masyarakat sesuai dengan pendekatan PRA yaitu mulai 

dari proses observasi dan silahturahmi terhadap masyarakat apa yang mereka alami 

terhadap konsumsi air sumur gali 

3. Setelah diberikannya kegiatan Penyuluhan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) diharapkan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar 

untuk mencegah water borne diseases berbasis rumah tangga.  
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Abstrack 

 

Artikel membahas bagaimana pengembangan program bimbingan dan konseling komprehensif 

untuk mengembangkan standar kompetensi pada anak usia dini. Program Bimbingan dan 

konseling komprehensif didasarkan pada upaya pencapaian tugas perkembangan, 

pengembangan potensi, dan pengentasan masalah-masalah konseli. Prosedur dalam penyusunan 

program bimbingan dan konseling komprehensif adalah perencanaan, pengorganisasian, 

penerapan, dan evaluasi.Implikasi terhadap guru bimbinagn dan konseling pada implementasi 

program bimbingan dan konseling yaitu penguatan pengetahuan yang utuh tentang teori 

perkembangan.Ketrampilan yang dimiliki konselor adalah melakukan koordinasi dengan 

berbagai pihak dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling. 

 

Kata Kunci : Program, Bimbingan Dan Konseling, Komprehensif 

 

Abstract 

 

The article discusses how the development of comprehensive counseling and counseling 

programs to develop competency standards in early childhood. Comprehensive guidance and 

counseling programs are based on achievement of developmental tasks, potential development, 

and the eradication of counselee problems. Procedures in the preparation of comprehensive 

guidance and counseling programs are planning, organizing, implementing, and evaluating. 

The implications of bimbinagn and counseling teachers on the implementation of guidance and 

counseling programs are the strengthening of intact knowledge of development theory. 

Counselor's skills are to coordinate with various parties in implementing guidance and 

counseling program. 

 

Keywords: Program, Guidance And Counseling, Comprehensive 
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PENDAHULUAN 

 

Bimbingan, sebagai upaya pendidikan, diartikan sebagai proses bantuan kepada individu 

untuk mencapai tingkat perkembangan diri secara optimal di dalam aturan hidupnya secara 

mandiri. Bantuan dalam arti bimbingan yaitu memfasilitasi individu untuk mengembangkan 

kemampuan memilih dan mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri. Kondisi 

perkembangan optimal adalah kondisi dinamis yang ditandai dengan kesiapan dan kemampuan 

individu untuk memperbaiki diri (self-improvement) agar dia menjadi pribadi yang berfungsi 

penuh (fully-fungctioning) di dalam lingkungannya (Sunaryo Kartadinata, 2011:57)  

Myrick (2011:33) bimbingan dan konseling perkembangan berasumsi bahwa secara 

lahiriah manusia menggerakkan kepribadian individualnya secara berurutan dan secara positif 

menuju pengembangan diri. Ini membuat kita mengenali bahwa terdapat suatu kekuatan antara 

kita satu sama lain yang membuat kita meyakini bahwa kita adalah istimewa dan tidak ada 

orang yang menyerupai kita. Ini juga berasumsi bahwa potensi individual kita merupakan asset 

yang bernilai bagi masyarakat dan masa depan kemanusiaan.  

Uman Suherman (2011:5) Bimbingan komprehensif merupakan pandangan mutakhir 

yang bertitik tolak dari asumsi yang positif tentang potensi manusia. Berdasarkan asumsi inilah 

bimbingan dipandang sebagai suatu proses memfasilitasi perkembangan yang menekankan 

kepada upaya membantu semua peserta didik dalam semua fase perkembangannya. Selama ini 

bimbingan sering dipandang sebagai kegiatan layanan yang mengedepankan penyembuhan atau 

pemecahan masalah.Padahal selain itu bimbingan berfungsi pencegahan, pendidikan dan 

pengembangan. Bimbingan komprehensif diartikan sebagai sebuah program layanan bantuan 

yang mengandung prinsip–prinsip : 1) Subjek layanan adalah semua peserta didik; 2) fokus 

pada kegiatan pembelajaran peserta didik dan mendorong perkembangan peserta didik; 3) 

konselor dan guru merupakan fungsionaris yang bekerja sama; 4) program bimbingan 

terorganisir dan terencana sebagai bagian vital dari bimbingan komprehensif; 5) peduli kepada 

penerimaan diri, pemahaman diri, dan peningkatan diri; 6) memfokuskan pada proses; 7) 

berorientasi taem work dan mensyaratkan pelayanan dari konselor profesional yang terlatih; 8) 

bersifat fleksibel dan sekuensial.  

Hidayat dan Herdi (2013) mengungkapkan bahwa model bimbingan dan konseling 

komprehensif dirancang untuk merespons berbagai persoalan yang dihadapi oleh konselor 

sekolah.Model ini dikembangkan berdasarkan berbagai hasil kajian teori, dan hasil penelitian 

yang telah dilaksanankan oleh ASCA tentang program bimbingan dan konseling dan profesi 

konselor sekolah.Model ini merupakan alternatif model bimbingan dan konseling yang 

memberikan kesempatan bagi akademisi dan praktisi konseling untuk meningkatkan layanan 

bimbingan dan konseling di sekolah. 

Meskipun model ini diadopsi dari model ASCA yang dikembangkan untuk mengatasi 

masalah yang dialami oleh bimbingan dan konseling di Amerika Serikat, namun model ini dapat 

diadaptasikan di Indonesia.Model bimbingan dan konseling komprehensif memberikan 

kesempatan bagi ilmu bimbingan dan konseling di Indonesia melakukan perubahan ke arah 

yang lebih baik.Adaptasi model bimbingan dan konseling komprehensif memberi peluang 

kepada konselor untuk mneunjukkan kinerjanya, sehingga profesi bimbingan dan konseling 

mendapatkan pengakuan di masyarakat. 
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Dari perspektif tersebut di atas, saya membahas bagaimana implementasi program 

bimbingan dan konseling komprehensif untuk mengembangkan standar kompetensi pada anak 

usia dini. 

 

PEMBAHASAN 

 

Standar Kompetensi Siswa  

 

Layanan bimbingan dan konseling pada dasarnya bertujuan pada pencapaian suatu 

standar yang telah ditentukan.seperti ASCA (2012:29) merekomendasikan tiga area untuk 

belajar siswa sebagai belajar dalam layanan bimbingan dan konseling di Amerika sebagai 

berikut:  

1. Pengembangan akademik, standar yang berfokus kegiatan program bimbingan dan 

konseling pada implementasi strategi layanan untuk mengembangkang kemampuan siswa 

dalam belajar. 

2. Pengembangan karir, yaitu standar dalam program bimbingan dan konseling untuk 

membantu siswa dalam 1) memahami hubungan sekolah dengan dunia kerja, 2) 

merencanakan dan membuat transisi yang berhasil dari sekolah ke sekolah lanjutan dan 

atau dunia kerja dan dari pekerjaan ke pekerjaan lainnya sepajang kehidupannya. 

3. Pengembangan Sosial/Emosional, yaitu standar dalam program bimbingan dan konseling 

dalam membantu siswa dalam mengatur emosi dan belajar dan mampu mengaplikasikan 

tentang ketrampilan interpersonal. 

Tujuan program bimbingan dan konseling komprehensif yang sistemik adalah untuk 

mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi peserta didik (anak usia dini ) yang akan 

dicapai dan kemampuan para siswa yang sebenarnya di sekolah atau di lingkungannya. Untuk 

menyusun standar kompetensi siswa dimulai dengan meninjau tujuan pendidikan sekolah. 

Tujuan pendidikan tersebut sering akan mencakup isi bimbingan dan konseling berfokus pada 

topik-topik seperti prestasi akademik, pengembangan karir, dan pengembangan pribadi-sosial 

menjadi standar kompetesi siswa (Gysbers,2012:65).  

Standar kompetensi siswa perlu diidentifikasi lebih awal karena ini adalah tujuan dari 

program bimbingan dan konseling komprehensif.Untuk menyusun standar kompetensi siswa ini 

perlu di analisis tujuan pendidikan nasional di Indonesia serta tujuan institusional 

sekolah.Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Sebagai perbandingan di Amerika yang standar kompetensi siswa dibagi ke dalam tiga 

bidang  yaitu akademik, pribadi/sosial, dan karir (ASCA, 2012:29), sedangkan Florida 

(2010:20) mengemukakan empat bidang pengembangan yaitu akademik, karir, pribadi sosial, 

dan Keterlibatan dalam Komunitas dan Perkembangan Kewarganegaraan Global. Sedangkan 

Utah (Gysbers,2012:66) pengem-bangan standar kompetensinya menjadi empat bidang 

yaitu pengembangan akade-mik/pembelajaran, pengembangam karir, pengembangan 

Multibudaya/ warga global, dan pengembangan pribadi sosial.Pengembangan standar 
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kompetensi siswa di Indoesia tidak akan sama dengan negera lain. Untuk standar 

kompetensi siswa di Indonesia disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional, dan 

budaya Indonesia. 

 

Program Bimbingan Konseling Komprehensif  

 

ASCA (2012:vii) Program konseling sekolah yang komprehensif merupakan komponen 

integral dari misi akademik sekolah program konseling sekolah komprehensif, didorong oleh 

data siswa dan berdasarkan standar akademik, karir dan / pembangunan sosial personal, 

mempromosikan dan meningkatkan proses pembelajaran untuk semua peserta didik. 

Program konseling sekolah yang efektif merupakan upaya kolaboratif antara konselor 

sekolah, orang tua dan pendidik lainnya untuk menciptakan lingkungan yang 

mengembangkan prestasi belajar siswa. Lebih lanjut menurut Bowers & Hatch (Fathur 

Rahman, 2002:7) menyatakan bahwa program bimbingan dan konseling sekolah tidak 

hanya bersifat komprehensif dalam ruang lingkup, namun juga harus bersifat preventif 

dalam desain, dan bersifat pengembangan dalam tujuan (comprehensive in scope, 

preventive in design and developmental in nature). Pertama, bersifat komprehensif 

berarti program bimbingan dan konseling harus mampu memfasilitasi capaian-capaian 

perkembangan psikologis siswa dalam totalitas aspek bimbingan (pribadi-sosial, 

akademik, dan karir) 

Sugiyo 2014:15) bimbingan dan konseling komprehensif diprogramkan untuk semua 

peserta didik hukumnya wajib memperoleh layanan bimbingan dan konseling, sehingga 

image/persepsi bahwa fokus bimbingan dan konseling hanyalah siswa yang bermasalah saja 

akan hilang. Oleh karena itu dalam bimbingan dan konseling komprehensif perlu 

memperhatikan : (1) ruang lingkup menyeluruh, (2) dirancang untuk lebiih berorientasi pada 

pencegahan, (3) tujuannya pengembangan potensi peserta didik.  

Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling komprehensif, harus memahami 

desain dan cara implemantasinya. Dollarhide (2011:51) menegaskan untuk menjadi 

komprehensif, program bimbingan dan konseling harus memiliki ciri sebagai berikut : 

Holistik.Program bimbingan dan konseling komprehensif berorientasi pada upaya 

pengembangan seluruh aspek perkembangan siswa, tanpa terkecuali.Bidang yang 

dikembangkan adalah bidang akademik, karir, dan pribadi-sosial. 

Sistematik.Untuk memfasilitasi perkembangan siswa yang optimal dipengaruhi oleh 

sistem lingkungan.Sistematik yang dimaksud adalah seluruh aktivitas layanan bimbingan 

tersusun secara sistematik, dimana dalam prosesnya melibatkan semua elemen atau pihak 

terkait, yang signifikan dalam kehidupan siswa. 

Seimbang.Seimbang dalam perspektif kompehensif adalah aktivitas konselor harus 

seimbang pada layanan dasar, perencanaan individual, dan layanan responsif, dan dukungan 

sistem.Keseimbangan juga terdapat antara waktu dan tugas utama konselor, seperti konseling, 

edukasi, konsultasi dan kolaborasi, kepemimpinan, koordinasi dan advokasi. 

Proaktif.Proaktf dalam program bimbingan dan konseling komprehensif yaitu konselor 

proaktif terahadap masalah kemungkinan timbul yang dapat menghambat kesuksesan siswa 

melalui tindakan preventif. 
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Terintegrasi dalam kurukulum sekolah.Program bimbingan dan konseling komprehensif 

bukan bagian terpisah dari kurikulum sekolah, namun bagian dari kurikulum sekolah untuk 

mencapai visi dan misi sekolah.Program BK harus masuk dalam program sekolah, selaras 

dengan tujuan sekolah. 

Refleksi.Refleksi merupakan kegiatan untuk menganalisa efektivitas kerja konselor dan 

efektifitas program bimbingan dan konseling komprehensif. Kegiatan ini untuk mengetahui 

sejauhmana pengaruh layanan bimbingan dan konseling dalam kehidupan dan perkembangan 

siswa. 

Pengembangan program bimbingan dan konseling komprehensif perlu dirancang secara 

jelas.Maka perlu disusun petunjuk dalam penyusunan program bimbingan dan konseling 

komprehensif.Pedoman ini berisi tentang bagaimana mengembangkan program bimbingan dan 

konseling komprehensif.Berikut adalah struktur pengembangan program bimbingan dan 

konseling komprehensif yang telah dikembangkan oleh ASCA yang telah dijelaskan 

pula dalam Lampiran Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. 

1. Rasional  

Perlu dirumuskan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling 

dalam keseluruhan program satuan pendidikan. Rumusan konsep dasar kaitan 

antara bimbingan dan konseling dengan pembelajaran/implementasi kurikulum, 

dampak perkembangan iptek dan konteks sosial budaya hidup masyarakat 

(termasuk peserta didik), dan halhal lain yang dianggap relevan.  

2. Visi dan Misi  

Sjian visi dan misi bimbingan dan konseling harus sesuai dengan visi dan misi 

sekolah/madrasah, oleh karena itu sajikan visi dan misi sekolah/madrasah 

kemudian rumuskan visi dan misi program layanan bimbingan dan konseling. 

3. Deskripsi Kebutuhan  

Rumusan didasarkan atas hasil asesmen kebutuhan (need assessment) peserta 

didik/konseli dan lingkungannya ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang 

diharapkan dikuasai peserta didik/konseli. 

4. Tujuan Layanan Bimbingan dan Konseling  

Rumusan tujuan yang akan dicapai disusun dalam bentuk perilaku yang harus 

dikuasai peserta didik/ konseli setelah memperoleh layanan bimbingan dan 

konseling.  

5. Komponen Program Bimbingan dan Konseling  

Komponen program bimbingan dan konseling di satuan pendidikan meliputi: (1) 

Layanan Dasar, (2) Layanan Peminatanan peserta didik dan Perencanaan 

Individual (3) Layanan Responsif, dan (4) Dukungan sistem.  

6. Bidang Layanan Bimbingan dan Konseling  

Bidang layanan bimbingan dan konseling meliputi pribadi, sosial, belajar dan 

karir.Materi layanan bimbingan klasikal disajikan secara proporsional sesuai 

dengan hasil asesmen kebutuhan 4 (empat) bidang layanan. 

7. Pengembangan Tema/Topik  

Tema/topik ini merupakan rincian lanjut dari identifikasi diskripsi kebutuhan 

peserta didik dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karir. 
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8. Pengembangan Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling (RPLBK). 

RPLBK dikembangkan sesuai dengan tema/topikdan sistematika yang diatur 

dalam panduan penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling pada satuan 

pendidikan. 

9. Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut  

Rencana evaluasiperkembangan peserta didik/konseli didasarkan pada rumusan 

tujuan yang ingin dicapai dari layanan yang dilakukan.Di samping itu, perlu 

dilakukan evaluasi keterlaksanaan program, dan hasilnya sebagai bentuk 

akuntabilitas layanan bimbingan dan konseling.Hasil eveluasi harus dilaporkan 

dan diakhiri dengan rekomendasi tentang tindak lanjut pengembangan program 

selanjutnya. 

10. Anggaran Biaya  

Rencana anggaran biaya untuk mendukung implementasi program layanan 

bimbingan dan konseling disusun secara realistik dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara transparan.Rancangan biaya dapat memuat 

kebutuhan biaya operasional layanan bimbingan dan konseling dan 

pengembangan profesi bimbingan dan konseling. 

11. Rencana Operasional (Action Plan)  

Rencana kegiatan (action plans) diperlukan untuk menjamin program bimbingan 

dan konseling dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien. Rencana kegiatan 

adalah uraian detil dari program yang menggambarkan struktur isi program, baik 

kegiatan untuk memfasilitasi peserta didik/konseli mencapai kemandirian dalam 

kehidupannya. 

 

IMPLIKASI BAGI GURU  BK/KONSELOR  

 

Implementasi program bimbingan dan konseling diperlukan penguasaan konsep yang 

utuh dan keterampilan yang mumpuni.Menurut Galassi untuk menerapkan program bimbingan 

dan konseling komprehensif yang benar-benar konsisten dengan teori perkembangan 

membutuhkan konselor yang betul-betul terlatih dan menguasai teori perkembangan (Fajar 

Santohadi, 2010:32).Selain penguatan pada sisi pengetahuan, guru bimbingan dan konseling 

perlu dibekali seperangkat pelatihan yang mendalam dalam mengimplementasikan program 

bimbingan dan konseling komprehensif. 

Pada aspek keterampilan, yaitu guru bimbingan dan konseling/ konselor sebagai 

koordinator program bimbingan dan konseling. Proses pengembangan program bimbingan dan 

konseling memerlukan rencana yang dirancang dengan hati-hati dan hati yang didasarkan pada 

kebutuhan dan lingkungan peserta didik. (Gysbers, 2012 : 63). Program bimbingan dan 

konseling merupakan bagian integral dari tujuan pendidikan sekolah dan negara.Untuk 

memastikan bahwa program bimbingan dan konseling dioptimalkan dan sesuai dengan tujuan 

sekolah, sangat penting bagi konselor sekolah untuk berperan aktif sebagai koordinator program 

bimbingan dan konseling. 

Koordinasi sebagai intervensi konselor adalah proses manajemen bimbingan tidak 

langsung yang diberikan kepada masing-masing pembelajar yang berbeda yang mencakup 

kegiatan umum dan khusus. Kegiatan koordinasi meliputi pengumpulan data dan informasi, 
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pengalokasian bahan dan sumber daya, persiapan dan pengorganisasian pertemuan, 

pengembangan dan operasi, pengawasan dan pemantauan lainnya, dan pemberian 

kepemimpinan yang efektif. (Myrick, 2011: 369). 

Koordinasi adalah proses kepemimpinan seorang penasihat pada konselor lain dalam 

membantu mengatur, mengelola, dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling di 

sekolah. Seorang konselor membantu orang tua untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan 

untuk anak-anak mereka melalui proses rujukan dan follow-up dan berfungsi sebagai 

penghubung antara sekolah dan organisasi masyarakat sehingga mereka dapat bekerja sama 

untuk membantu siswa (ASCA, 2013: 2).  

Aktivitas melakukan kolaborasi konselor memerlukan pengetahuan dan ketrampilan 

untuk menunjang keterlaskanaan kolaborasi intern maupun ekstern. Dettmer, Dyck & Thurston 

dalam Hidayat (2013) menawarkan sudut pandang lain dengan mengajukan pendekatan 

konsultan sekolah kolaboratif (collaborative school consultant) yang memerlukan keterampilan 

komunikasi fasilitatif konselor, hubungan kooperatif dengan personel sekolah, dan koordinasi 

layanan yang diperlukan.  

Kegiatan utama konselor adalah koordinasi, konsultasi dan konseling.Koordinasi adalah 

bentuk pelayanan tidak langsung kepada siswa.Koordinasi adalah kegiatan prosedural organisasi 

dalam membantu konselor memahami maksud dan tujuan kegiatan yang dilakukan dan untuk 

menghindari tumpang tindih kecuali jika mereka (konselor) dengan sengaja merencanakan 

beberapa kegiatan.Kegiatan koordinasi mencakup semua area kegiatan seperti penjadwalan 

layanan, pemberian layanan, evaluasi, dan kegiatan terkait dalam program bimbingan dan 

konseling. (Myrick, 2011: 374)  

Ketrampilan selanjutnya adalah kepemimpinan Kepemimpinan adalah keterampilan 

penting bagi konselor sekolah saat mereka mengembangkan dan mengelola program konseling 

sekolah yang komprehensif.Karena tema advokasi, kolaborasi dan perubahan sistemik lainnya 

memerlukan kepemimpinan sampai tingkat tertentu, kepemimpinan mungkin menjadi dasar dari 

keterampilan penting lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan program (Mason & 

McMahon, dikutip ASCA 2013). 

Dahir and Stone, (2012:173). Kepemimpinan untuk konselor sekolah sepenuhnya 

berpartisipasi sebagai bagian integral dari misi dan fungsi sekolah, mendukung setiap siswa 

untuk menjadi pelajar yang sukses, dan memungkinkan keberhasilan siswa. 

Kepemimpinan untuk konselor sekolah memerlukan penggabungan dengan pendidik lain 

dan komunitas sekolah yang lebih besar untuk secara positif mempengaruhi kesempatan siswa 

harus menjadi pelajar yang sukses dan untuk mencapai standar yang tinggi. Kepemimpinan 

berarti memasuki kemitraan untuk menunjukkan komitmen untuk membantu kepala sekolah dan 

pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya memberikan tugas yang sangat penting 

untuk mendukung pembelajaran siswa 

 

PENUTUP 

 

Program Bimbingan dan konseling komprehensif didasarkan pada upaya pencapaian 

tugas perkembangan, pengembangan potensi, dan pengentasan masalah-masalah konseli. Tugas-

tugas perkembangan dirumuskan sebagai standar kompetensi yang harus dicapai konseli, 

sehingga pendekatan ini disebut juga bimbingan dan konseling berbasis standar. 
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Keberhasilan implementasi Program bimbingan dan konseling komprehensif yaitu 

terpenuhinya enam ciri yaitu holistik, sistematik, seimbang, proaktif, integrasi dalam kurukulum 

sekolah, dan refleksi.Prosedur dalam penyusunan program bimbingan dan konseling 

komprehensif adalah perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penerapan 

(implementating), dan evaluasi (evaluation). 

Implementasi program bimbingan dan konseling didukung oleh ketersediaan sumber daya 

manusia yang terampil. Guru bimbingan dan konseling/konselor diharapkan seperangkat 

pengetahuan dan ketrampilan yang mendukung keterlaksanaan program. Pengetahuan yang utuh 

tentang teori perkembangan. Ketrampilan yang dimiliki konselor adalah melakukan koordinasi 

dengan berbagai pihak dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling 

 

REFERENSI 

 

Sunaryo Kartadinata.2011. Menguak Tabir Bimbingan dan Konseling sebagai Upaya 

Pedagogis.Bandung : UPI Press 

Myrick, Robert D. 2011. Developmental Guidance and Counseling : A Practical Approach 

Fifth edition. Minneapolis : Educational Media Corporation 

Uman Suherman. 2011. Pembangun Karakter dan Budaya Bangsa Melalui Bimbingan 

Komprehensif 

Hidayat, D. R. (2013). Bimbingan Konseling: Kesehatan Mental Di sekolah. Bandung: Remaja 

Rosda Karya. 

American School Counselor Association. (2012). ASCA national model: A framework for 

school counseling programs. American School Counselor Association. 

Gysbers, N.C. & Henderson P. (2012). Developing and Managing Your School Guidance and 

Counseling Program Fifth Edition. Alexandria : American Counseling Assosiation. 

Fathur Rahman.2012. Manajemen dan Pengembangan Program Bimbingan 

Konseling.Yogyakarta : Modul Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Rayon 111 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

Sugiyo.2014. Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Widya Karya : Semara

Dollarhide.2011. Comprehensive School Counseling Programs: K-12 Delivery Systems in 

Action (2nd Edition). Pearson 

Fajar Santohadi.2010. Manajemen Binbingan dan Konseling Komprehensif. USD Press : 

Yogyakarta 

Myrick, Robert D. 2011. Developmental Guidance and Counseling : A Practical Approach 

Fifth edition. Minneapolis :Educational Media Corporation. 

Dahir, C. A., & Stone, C. B. (2012).The transformed school counselor. Brooks/Cole, Cengage 

Learning.. 

  



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technology In Disruption Era   252 
 

MEMBENTUK MORAL DAN NILAI-NILAI RELIGIUS PADA 

ANAK USIA DINI MELALUI METODE CERITA 

 

Asyiqah Misbah Zeinah 

 

Program Studi Bimbingan dan Konseling 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas islam kalimantan MAB Banjarmasin 

Email: mzasyiqah@gmail.com/ 081521761956 

 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan pengembangan nilai-nilai/pembentukan perilaku adalah mempersiapkan anak sedini 

mungkin mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai agama dan moral 

sehingga dapat hidup sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Pembentukan 

perilaku ini berfungsi untuk mencapai beberapa hal: Menanamkan pembiasaan sikap dan 

perilaku yang didasari oleh nilai agama dan moral sehingga anak dapat hidup sesuai dengan 

nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat, membantu anak agar tumbuh menjadi pribadi yang 

matang dan mandiri, menanamkan budi pekerti yang baik, melatih anak untuk dapat 

membedakan sikap dan perilaku yang baik dan yang tidak baik sehingga dengan sadar berusaha 

menghindarkan diri dari perbuatan tercela sebagai wahana untuk terciptanya situasi belajar anak 

yang berlangsung tertib, akn penuh perhatian melatih anak didik untuk mencintai lingkungan 

yang bersih dan sehat, menanamkan kebiasaan disiplin dalam kehidupan sehari-

hari.Pengembangan nilai moral dan agama dilakukan melalui proses, melibatkan aspek kognitif, 

emosi dan fisik dengan menanamkan nilai karakter kejujuran sehingga akhlak mulia bisa terukir 

menjadi kebiasaan pikiran, hati dan tangan (Megawangi, 2010). Teknis pelaksanaan 

pengembangan nilai moral dan agama pada anak di TK secara formal dilakukan setiap hari 

sebelum kegiatan belajar dimulai (apersepsi awal) dengan bentuk kegiatan dengan 

menggunakan metode: Melalui Ceramah (menerangkan konsep), Melalui permainan, Bercerita, 

Bernyanyi, keteladanan, Bermainperan, karyawisata, dan sebagainya. Adapun bentuk 

kegiatannya dilakukan melalui kegiatan rutin, spontan, keteladanan, dan terprogram. Cara 

pengembangan nilai agama pada anak meliputi mengenalkan tuhan, mengenalkan ibadah 

kepada-Nya, dan menanamkan akhlak yang baik. 

 

Kata Kunci: Anakdidik¸norma, nilai agama dan moral 
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Abstrack 

 

The purpose of developing values / behavior formation is to prepare children as early as 

possible to develop attitudes and behaviors based on religious and moral values so as to live up 

to the norms adopted by the community. The formation of this behavior serves to achieve 

several things: Embedding habituation of attitudes and behaviors that are based on religious 

and moral values so that children can live up to the values that are upheld by the community, 

helping children to grow into a mature and self-sufficient person, well, to train the child to be 

able to distinguish the attitude and behavior of good and bad so consciously trying to avoid 

themselves from the despicable acts as a vehicle for the creation of a disciplined learning 

situation children, akn full attention to train students to love a clean and healthy environment, 

inculcating the habit of discipline in daily life. Development of moral and religious values is 

done through the process, involving the cognitive, emotional and physical aspects by embedding 

the value of the character of honesty so that noble character can be etched into the habits of 

mind, heart and hand (Megawangi, 2010). Technical implementation of the development of 

moral and religious values in children in kindergarten formally done every day before the 

learning activity begins (early apperception) with the form of activities using the method: 

Through Lecture (explaining the concept), Through the game, Storying, Singing, exemplary, 

Playing role, , etc. The form of activities carried out through routine, spontaneous, exemplary, 

and programmed. How to develop the value of religion in children include introducing god, 

introduce worship to Him, and instill good morals. 

 

Keywords: Children's education, religious and moral values 

 

PENDAHULUAN 

 

Anak adalah penerus generasi keluarga dan bangsa. Sebagai generasi penerus, setiap anak 

perlu mendapat pendidikan yang baik sehingga potensi-potensi dirinya dapat berkembang 

dengan pesat, tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian tangguh dan memiliki 

berbagai macam kemampuan serta keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu penting bagi 

orang tua dan lembaga-lembaga pendidikan berperan serta bertanggung jawab dalam 

memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat sehingga akan tercapai 

generasi penerus yang tangguh. Untuk itu, kajian tentang implementasi nilai moral dan agama 

terhadap anak usia dini ini akan menjadi landasan bagi upaya penanaman perilaku seperti yang 

tercantum dalam pengembangan tujuan pendidikan nasional. Selain itu pada kajian ini akan 

dipaparkan juga berbagai kompetensi yang diperlukan pendidik dalam upaya penanaman nilai 

moral dan agama dalam lembaga pendidikan anak usia dini lainnya. Hal ini dilandasi oleh 

pemikiran bahwa untuk dapat mengelola pembelajaran di PAUD, maka kemampuan guru dalam 

menginternalisasikan nilai moral dan agama bagi anak usia dini merupakan tuntutan yang tidak 

boleh diabaikan. 

Artikel ini bertujuan untuk membahas penggunaan metode cerita untuk mengembangkan 

moral dan nilai-nilai religi pada anak TK/PAUD. Diharapkan dapat dapat membantu untuk 

membentuk karakter anak sejak usia dini agar menjadi landasan bagi anak di masa yang akan 

datang. 
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PEMBAHASAN 

 

Esensi Moral Dan Nilai-Nilai Religius 

 

1. Esensi Moral 

 

Pengertian moral,  menurut Suseno dalam (Kurnia, 2015) adalah ukuran baik-buruknya 

seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara. 

Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral dan 

manusiawi. Sedangkan menurut Ouska dan Whellan (Kurnia, 2015), moral adalah prinsip baik-

buruk yang ada dan melekat dalam diri individu/seseorang. Walaupun moral itu berada dalam 

diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Moral dan moralitas 

memiliki sedikit perbedaan, karena moral adalah prinsip baik-buruk sedangkan moralitas 

merupakan kualitas pertimbangan baik-buruk. Dengan demikian, hakekat dan makna moralitas 

bisa dilihat dari cara individu yang memiliki moral dalam mematuhi maupun menjalankan 

aturan. Ada beberapa pakar yang mengembangkan pembelajaran nilai moral, dengan tujuan 

membentuk watak atau karakteristik anak. Pakar-pakar tersebut diantaranya adalah Newman, 

Simon, Howe, dan (Lickona, 1992). Dari beberapa pakar tersebut, pendapat (Lickona, 1992) 

yang lebih cocok diterapkan untuk membentuk watak/ karater anak. Pandangan (Lickona, 1992) 

tersebut dikenal dengan  educating for character atau pendidikan karakter/watak untuk 

membangun karakter anak. Dalam hal ini, Lickona mengacu pada pemikiran filosofi Michael 

Novak yang berpendapat bahwa watak/karakter seseorang dibentuk melalui tiga aspek yaitu 

moral knowing, moral feeling dan moral behavior yang satu sama lain saling berhubungan dan 

terkait. Lickona menggarisbawahi pemikiran Novak. Ia berpendapat bahwa pembentukan 

karakter/watak anak dapat dilakukan melalui tiga kerangka pikir, yaitu konsep moral (moral 

knowing),  sikap moral (moral feeling),  dan perilaku moral (moral behavior). Dengan 

demikian, hasil pembentukan sikap karekter anakpun dapat dilihat dari tiga aspek yaitu konsep 

moral, sikap moral, dan perilaku moral. Pemikiran Lickona ini mengupayakan dapat digunakan 

untuk membentuk watak anak, agar dapat memiliki karakter yang baik. Oleh karena itu, materi 

tersebut harus menyentuh tiga aspek teori (Lickona, 1992), seperti berikut “Konsep moral, 

mencakup kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, pandangan ke depan, penalaran moral, 

pengambilan keputusan, dan pengetahuan diri. Sikap moral, mencakup kata hati, rasa percaya 

diri, empati, cinta kebaikan, pengendalian diri dan kerendahan hati. Prilaku moral mencakup 

kemampuan, kemauan dan kebiasaan. Berdasarkan uraian di muka, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian moral/ moralitas adalah suatu tuntutan prilaku yang baik yang dimiliki individu 

sebagai moralitas, yang tercermin dalam pemikiran/konsep, sikap, dan tingkah laku. Dan 

pengembangan moral ini sangat penting untuk dilakukan pada anak di Taman Kanak-Kanak. 

Pengembangan nilai moral dalam program pendidikan TK dimasukkan dalam bidang 

pembentukan perilaku merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan ada dalam 

kehidupan sehari-hari anak di TK, sehingga aspek-aspek perkembangan tersebut diharapkan 

berkembang secara optimal. Tujuan yang hendak dicapai dengan pengembangan nilai moral 

tersebut dilakukan melalui pembiasaan dalam rangka mempersiapkan anak sedini mungkin 

mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai moral sehingga dapat hidup sesuai 

dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Pengembangan nilai moral ini berfungsi 

untuk mencapai beberapa hal:  
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a. Agar perilaku dan sikap anak didasari oleh nilai moral sehingga anak dapat hidup sesuai 

dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat. 

b. Membantu anak agar tumbuh menjadi pribadi yang matang dan mandiri 

c. Melatih anak untuk dapat membedakan sikap dan perilaku yang baik dan yang tidak baik 

sehingga dengan sadar berusaha menghindarkan diri dari perbuatan tercela. 

 

2. Esensi Nilai-Nilai Religius 

 

Agama merupakan salah satu unsur dari kultural universal yang sama usianya dengan 

sejarah kehidupan manusia. Tidak dapat dipastikan sejak kapan manusia mulai mengenal dan 

memeluk agama karena bentuk kepercayaan dan ritual agama telah mengalami evolusi dan 

berkembang semakin kompleks.Agama mengandung tiga unsur pokok yang harus ada di 

dalamnya. Ketiga unsur pokok itu menurut Endang Saifudin Ansari (Kurnia, 2015) adalah 

sebagai berikut: 

a. Suatu sistem CREDO (tata keimanan atau tata keyakinan) atas sesuatu yang mutlak di 

luar diri manusia. 

b. Suatu sistem RITUS (tata peribadatan) manusia kepada yang dianggapnya mutlak. 

c. Suatu sistem NORMA (tata kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan alam 

lainnya sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan termaksud di atas. 

d. Unsur agama yang terakhir adalah sistem moral. Sistem moral biasa disebut sebagai 

“akhlaq”. Akhlaq tidak dapat dipisahkan dari ibadah maupun keimanan sebab akhlaq pun 

merupakan manifestasi atau perwujudan iman terhadap Tuhan.  

Tiga unsur pokok di atas harus ada pada agama sebagai syarat suatu agama. Dengan 

demikian secara garis besar, agama meliputi keimanan/keyakinan, peribadatan kepada sesuatu 

yang diyakini, dan tata kaidah hubungan manusia dengan alam semesta sesuai dengan tata 

keimanan dan tata peribadatan. Dari unsur-unsur agama tersebut secara garis besar terdapat dua 

ajaran dasar, yaitu ajaran tentang apa yang harus diyakini dan ajaran tentang apa yang harus 

dikerjakan. Ajaran tentang apa yang harus diyakini dinamakan pokok ajaran atau kepercayaan. 

Sedangkan ajaran tentang apa yang harus dikerjakan dinamakan cabang ajaran atau hukum 

perbuatan. Di dalam Agama islam, ajaran tentang keyakinan tersebut dinamakan “Iman” dan 

ajaran tentang apa yang harus dikerjakan dinamakan islam. 

Pengembangan nilai keagamaan terhadap anak Usia Dini adalah suatu upaya 

pengembangan nilai-nilai keagamaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 

usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam Peraturan Pemerintah No. 27/1990 Pasal 1 tentang 

Pendidikan Prasekolah, dinyatakan: Eksistensi Taman Kanak-kanak sangat strategis untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani terutama jiwa keagamaan anak 

di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan di  jalur 

pendidikan prasekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. Keberadaan Pendidikan Anak Usia 

Dini sangat strategis guna meletakkan dasar-dasar keagamaan. Menumbuhkembangkannya, dan 

menjadi motivasi spiritual sehingga menjadi pondasi yang kokoh dan sangat penting baik untuk 

melanjutkan pada jenjang pendidikan sekolah Dasar maupun sebagai modal awal yang baik 

guna menghadapi kehidupan yang akan datang. 
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PENANAMAN MORAL DAN NILAI-NILAI RELIGIUS PADA ANAK USIA DINI 

 

1. Pentingnya Penanaman Moral Pada Anak Usia Dini 

 

Ruang lingkup tahapan/pola perkembangan moral anak di antaranya adalah tahapan 

kejiwaan manusia dalam mengpengembangankan nilai moral kepada dirinya sendiri, 

mempersonalisasikan dan mengembangkannya dalam pembentukan pribadi yang mempunyai 

prinsip, serta dalam mematuhi, menentukan pilihan, menyikapi, atau melakukan tindakan nilai 

moral Menurut Piaget anak berpikir tentang moralitas dalam 2 cara, yaitu cara heteronomous 

(usia 4-7 tahun ), di mana anak menganggap keadilan dan aturan sebagai sifat-sifat dunia 

(lingkungan) yang tidak berubah dan lepas dari kendali manusia dan cara autonomous (usia 10 

tahun keatas) di mana anak sudah menyadari bahwa aturan-aturan dan hukum itu diciptakan 

oleh manusia. Menurut (Kohlberg, 1995), perkembangan moral anak usia prasekolah berada 

pada tingkatan yang paling dasar, yaitu penalaran moral prakonvensional. Pada tingkatan ini 

anak belum menunjukkan pengembangan nilai-nilai moral. Pertimbangan moralnya didasarkan 

pada akibat-akibat yang bersifat fisik dan hedonistik. Ada 4 (empat) area perkembangan yang 

perlu ditingkatkan dalam kegiatan pengembangan atau pendidikan usia prasekolah, yaitu 

perkembangan fisik, sosial emosional, kognitif dan bahasa. 

Dalam melaksanakan program pembentukan perilaku melalui pembiasaan, hendaknya 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

a. Guru menciptakan hubungan yang baik dan akrab sehingga tidak ada kesan bahwa guru 

adalah figur yang menakutkan bagi anak. 

b. Guru senantiasa bersikap dan bertingkah laku yang dapat dijadikan contoh/teladan bagi 

anak  

c. Memberikan kesempatan kepada anak untuk membedakan dan memilih mana perilaku 

yang baik dan mana yang tidak baik. Guru sebagai pembimbing hanya mengarahkan dan 

menjelaskan akibat-akibatnya.  

d. Dalam memberikan tugas kepada anak agar diusahakan berupa ajakan dan perintah 

dengan bahasa yang baik  

e. Agar anak mau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan guru memberikan rangsangan 

(motivasi) dan bukan paksaan. 

f. Apabila ada anak yang berperilaku berlebihan, hendaknya guru berusaha untuk 

mengendalikan tanpa emosi. 

g. Terhadap anak yang menunjukkan perilaku bermasalah, peran guru adalah sebagai 

pembimbing dan bukan penghukum. 

h. Pelaksanaan program pembentukan perilaku bersifat luwes/fleksibel. 

 

2. Pentingnya Penanaman Nilai Religius Pada Anak Usia Dini 

 

Secara umum tujuan pengembangan nilai agama pada diri anak adalah meletakkan dasar-

dasar keimanan dengan pola takwa kepada-Nya dan keindahan akhlak, cakap, percaya pada diri 

sendiri, serta memiliki kesiapan untuk hidup di tengah-tengah dan bersama-sama dengan 

masyarakat untuk menempuh kehidupan yang diridhai-Nya. Adapun tujuan khusus 

pengembangan nilai agama pada anak-anak usia prasekolah yaitu: 

a. Mengembangkan rasa iman dan cinta terhadap Tuhan 
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b. Membiasakan anak-anak agar melakukan ibadah kepada Tuhan 

c. Membiasakan agar perilaku dan sikap anak didasari dengan nilai-nilai agama 

d. Membantu anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan 

Sifat-sifat pemahaman anak usia Taman Kanak-kanak terhadap nilai-nilai keagamaan pada 

saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di antaranya: 

a. Unreflective: pemahaman dan kemampuan anak dalam mempelajari nilai-nilai agama 

sering menampilkan suatu hal yang tidak serius. Mereka melakukan kegiatan ibadah pun 

dengan sikap dan sifat dasar yang kekanak-kanakan. Tidak mampu memahami konsep 

agama dengan mendalam. 

b. Egocentris: dalam mempelajari nilai-nilai agama, anak usia Taman Kanak-kanak 

terkadang belum mampu bersikap dan bertindak konsisten. Anak lebih terfokus pada hal-

hal yang menguntungkan dirinya. 

c. Misunderstand: anak akan mengalami salah pengertian dalam memahami suatu ajaran 

agama yang banyak bersifat abstrak. 

d. Verbalis dan Ritualis: kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan nilai-nilai 

agama pada diri mereka dengan cara memperkenalkan istilah, bacaan, dan ungkapan yang 

bersifat agamis. Seperti memberi latihan menghafal, mengucapkan, memperagakan, dan 

sebagainya. 

e. Imitative: anak banyak belajar dari apa yang mereka lihat secara langsung. Mereka 

banyak meniru dari apa yang pernah dilihatnya sebagai sebuah pengalaman belajar. 

Dengan demikian guru dan orang tua harus memperhatikan sifat-sifat tersebut untuk 

kepentingan menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat buat anak. Kita harus tetap 

melakukan pendekatan progresif dan penyadaran jiwa dan kepribadian mereka.  

 

TAHAPAN PENANAMAN MORAL DAN NILAI RELIGIUS PADA ANAK USIA DINI 

 

1. Tahapan Penanaman Moral  

 

Depdiknas (2004:12) mendefinisikan bahwa Metode bercerita adalah cara bertutur kata 

penyampaian cerita atau memberikan penjelasan kepada anak secara lisan, dalam upaya 

mengenalkan ataupun memberikan keterangan hal baru pada anak”. Metode bercerita ini 

cenderung lebih banyak digunakan, karena anak TK dan SD biasanya senang jika 

mendengarkan cerita dari guru. Agar bisa menarik minat anak untuk mendengarkan, tentunya 

cerita yang dibawakan harus tepat sesuai dengan usia anak dan memuat nilai-nilai moral yang 

hendak disampaikan oleh guru kepada anak. Penerapan metode bercerita pada anak, 

berdasarkan kemampuan yang diharapkan mencapai beberapa pengembangan seperti bahasa, 

moral, sosialemosional dan dapat memberikan pengetahuan atau informasi baru bagi anak 

setelah anak mendengarkan cerita. Dalam membawakan cerita harus sesuai dengan tahap 

perkembangan anak, baik dari bahasa, media dan langkah-langkah pelaksanaannya, agar lebih 

efektif, komunikatif, dan menyenangkan bagi anak.Bercerita merupakan salah satu metode yang 

paling banyak digunakan dalam pengembangan nilai moral untuk anak usia dini. Melalui 

metode bercerita, dapat disampaikan beberapa pesan moral untuk anak. Hal ini senada dengan 

yang dikemukakan Otib Satibi Hidayat (2005:4.12), bahwa “Cerita atau dongeng dapat 

ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya dan sebagainya”. 
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Sedangkan, Moeslichatoen (2004:169) menjelaskan bahwa “Sesuai dengan tujuan metode cerita 

adalah menanamkan pesan-pesan atau nilai-nilai sosial, moral, dan agama yang terkandung 

dalam sebuah cerita”. Metode bercerita dapat mengubah etika anak-anak karena sebuah cerita 

mampu menarik anak-anak untuk menyukai dan memperhatikan, serta merekam peristiwa dan 

imajinasi yang ada dalam cerita. Selain itu bercerita dapat pula memberikan pengalaman dan 

pembelajaran moral melalui sikap-sikap dari tokoh yang ada dalam cerita.  

Bentuk pelaksanaan kegiatan program pengembangan Moral dapat dilakukan dengan cara 

rutin, spontan, keteladanan dan terprogram dengan metode: bercerita, bernyanyi, bersajak, 

karyawisata, permainan tradisional, dan sebagainya.  Pendekatan yang dapat digunakan dalam 

penanaman nilai moral pada anak usia dini di antaranya: indoktrinasi, klarifikasi nilai, teladan 

atau contoh dan pembiasaan dalam perilaku. 

Untuk mencapai keberhasilan pembentukan kepribadian anak agar mampu terwarnai 

dengan nilai-nilai agama, maka perlu didukungoleh unsur keteladanan dari orang tua dan guru. 

Untuk tujuan tersebut dalam pelaksanaannya guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran 

dalam bentuk kegiatan terprogram, kegiatan rutin, kegiatan spontan, dan keteladanan.  

a. Kegiatan pengembangan nilai agama secara terprogram dilaksanakan dengan 

perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan anak secara 

individual, kelompok, dan atau klasikal di dalam maupun di luar kelas. 

b. Kegiatan pengembangan agama secara tidak terprogram dapat dilaksanakan sebagai 

berikut:  

1) Kegiatan Rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan terjadwal seperti: berdo’a, ibadah khusus 

keagamaan bersama, keberaturan, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri. 

2) Kegiatan Spontan, adalah kegiatan tidak terjadwal dalam kejadian khusus seperti: 

pembentukan perilaku memberi salam,  membuang sampah pada tempatnya, antri, 

mengatasi pertengkaran dan lain-lain.  

3) Kegiatan Keteladanan, adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari 

seperti: berdo’a, berpakaian rapi, berbahasa yang baik, gemar menolong, memuji 

kebaikan dan keberhasilan orang lain. 

 

2. Tahapan Penanaman Nilai-Nilai Religius 

 

Dalam proses pembinaan dan pengembangan nilai-nilai agama bagi anak usia Taman 

Kanak-kanak, muatan materi pembelajarannya harus bersifat: 

  

a. Aplikatif: materi pembelajaran bersifat terapan, yang berkaitan dengan kegiatan rutin 

anak sehari-hari dan sangat dibutuhkan untuk kepentingan aktivitas anak, serta yang 

dapat dilakukan anak dalam kehidupannya. 

b. Enjoyable: pengajaran materi dan materi yang dipilih diupayakan mampu membuat anak 

senang, menikmati dan mau mengikuti dengan antusias. 

c. Mudah ditiru: materi yang disajikan dapat dipraktekkan sesuai dengan kemampuan fisik 

dan karakter lahiriah anak Ada beberapa prinsip dasar dalam rangka menyampaikan 

materi pengembangan nilai-nilai agama bagi anak Taman Kanak-kanak di antaranya: 

1) penekanan pada aktivitas anak sehari-hari 

2) pentingnya keteladanan dari lingkungan dan orang tua/keluarga anak 

3) kesesuaian dengan kurikulum spiral 
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4) prinsip developmentally appropriate  practice (DAP)/ pembelajaran yang tepat sesuai 

dengan perkembangan anak 

5) prinsip psikologi perkembangan anak 

6) prinsip monitoring yang rutin 

 

PENUTUP 

 

Anak tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, kognitif, emosi dan sosialnya. 

Penanaman moral dan nilai-nilai agama sangat membantu untuk meningkatkan dan 

mengarahkan perkembangan anak tersebut. Penanaman moral dan nilai-nilai agama pada anak 

tidak sekedar kegiatan rutinitas dalam ibadah tetapi lebih tepat ditanamkan secara langsung, 

kongkrit dan sesuai dengan bahasa anak dalam perilaku kesehariannya. Penanaman moral dan 

niai-nilai agama sejak dini diharapkan dapat menjadi bekal di kemudian hari. 
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Abstrak 

 

Pada anak usia dini sering terjadi adanya perubahan emosi yang tidak stabil. Adanya emosi 

yang tidak stabil ini dikarenakan anak memiliki potensi atau bakat dan bawaan sendiri. Dan tiap 

anak pun berbeda antara satu dengan lainnya. Pemahaman terhadap proses pertumbuhan dan 

pekembangan anak tidak hanya mengetahui perbedaan individu namun juga pengaruh atas 

perkembangan dan hasil yang dicapai. Untuk menangani emosi yang tidak stabil pada anak 

perlu dilakukan pendekatan dan memperhatikan perkembangan fisik maupun psikis pada anak 

usia dini.  

 

Kata Kunci: Anak; usia; dini; emosi; penanganan; 

 

Abstract 

 

In early childhood there is of ten an unstable emotional change. The existence of these unsteble 

emotions because the child has depotential or talent and innate own. And each child is different 

from one another. Understanding of the process of growth and development of children not only 

know the individual differences but also the influence of the development and results achieved. 

To deal with unstable emotions in children needs to approach and pay attention to physical and 

psychological development in early childhood. 

 

Keywords: Child; age; early; emotion; handling; 
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PENDAHULUAN 

 

Anak usia dini memiliki emosi yang tidak stabil dan gampang sekali berubah-ubah. 

Setiap anak mmiliki perbedaan dengan potensi atau bakat dan bawaan sendiri. Ernawulan 

Syaodih dan Mubiar Agustin (2008: 2.3) mengemukaka bahwa pandangan para ahli pendidikan 

tentang anak cenderung berubah dari waktu ke waktu dan berbeda antara satu dengan lainnya 

sesuai dengan landasan teori yang digunakannya. Ada ahli yang menganggap anak sebagai 

makhluk yang dibentuk oleh lingkugannya. Ada ahli yang menganggap anak sebagai miniature 

orang dewasa, dan ada pula yang memandang anak sebagai individu yang berbeda total dari 

orang dewasa.  

Seorang anak dalam perkembangannya memilliki banyak keunikan yang terkadang 

mengejutkan. Keunikan dalam perkembangan  tersebut sulit dimengerti oleh orang dewasa. 

Sehingga banyak kejadian orang tua bersikap kasar pada anaknya ketika anak memunculkan 

beberapa sifat khasnya.  

Perkembangan anak terdiri dari beberapa aspek. Salah satu aspek perkembangan yang 

sering sekali menjadi masalah adalah perkembangan emosi anak. Hal yang sangat sering 

dipermasalahkan orang tua pada umumnya adalah anak begitu nakal. Mungkin saja hal itu 

bersifat  normal tapi ada kemungkinan merupakan gangguan yang terjadi dari perkembangan 

emosi.  

 

PEMBAHASAN 

 

Emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaaan biologis dan 

psikologis dan serangkaian kecendrungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah 

dorongan untuk bertindak. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan 

dalam diri individu. Sebagai contoh emosi gembira mendorong perubahan suasana hati 

seseorang, sehingga secara fisiologis terlihat tertawa, emosi sedih mendorong seseorang 

berperilaku menangis. 

Dalam kehidupan sehari-hari, emosi sering diistilahkan juga dengan perasaan. Misalnya, 

seorang siswa hari ini ia merasa senang karena dapat mengerjakan semua pekerjaan rumah (PR) 

dengan baik. Siswa lain mengatakan bahwa ia takut menghadapi ujian. Senang dan takut 

berkenaan dengan perasaan, kendati dengan makna yang berbeda. Senang termasuk perasaan, 

sedangkan takut termasuk emosi. 

Perasaan menunjukkan suasana batin yang lebih tenang dan tertutup karena tidak banyak 

melibatkan aspek fisik, sedangkan emosi menggambarkan suasana batin yang dinamis dan 

terbuka karena melibatkan ekspresi fisik. Perasaan (feeling) seperti halnya emosi merupakan 

suasana batin atau suasana hati yang membentuk suatu kontinum atau garis yang merentang dari 

perasaan sangat senang/sangat suka sampai tidak senang/tidak suka. Perasaan timbul karena 

adanya rangsangan dari luar, bersifat subjektif dan temporer. Misalnya, sesuatu yang dirasakan 

indah oleh seseorang pada waktu melihat suatu lukisan, mungkin tidak indah baginya beberapa 

tahun yang lalu, dan tidak indah bagi orang lain. Ada juga perasaan bersifat menetap menjadi 

suatu kebiasaan dan membentuk adat-istiadat. Misalnya, orang Padang senang makan pedas, 

orang Sunda senang makan sayur/lalap sambal. 

Simpati dan empati merupakan bentuk perasaan yang cukup penting dalam kehidupan 

bersosialisai dengan orang lain. Simpati adalah suatu kecenderungan untuk senang atau tertarik 
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kepada orang lain. Empati adalah suatu kondisi perasaan jika seseorang berada dalam situasi 

orang lain. Biasanya kita rasakan saat melihat film atau sinetron dramatis. 

Emosi merupakan perpaduan dari beberapa perasaan yang mempunyai intensitas relatif 

tinggi dan menimbulkan suatu gejolak suasana batin. Seperti halnya perasaan, emosi juga 

membentuk suatu kontinum atau garis yang bergerak dari emosi positif sampai negatif.  

Minimal ada empat ciri emosi, yaitu :  

1. Pengalaman emosional bersifat pribadi/subjektif, ada perbedaan pengalaman antara 

individu yang satu dengan lainnya; 

2. Ada perubahan secara fisik (kalau marah jantung berdetak lebih cepat);  

3. Diekspresikan dalam perilaku seperti takut, marah, sedih, dan bahagia;  

4. Sebagai motif, yaitu tenaga yang mendorong seseorang melakukan kegiatan, misalnya 

orang yang sedang marah mempunyai tenaga dan dorongan untuk memukul atau merusak 

barang. (Kurnia, 2008 : 2.23) 

Pola Emosi pada Anak menurut Syamsu (2008) 

1. Rasa takut 

Takut yaitu perasaan terancam oleh suatu objek yang membahayakan. Rasa takut 

terhadap sesuatu berlangsung melalui tahapan. 

a. Mula-mula tidak takut, karena anak belum sanggup melihat kemungkinan yang 

terdapat pada objek. 

b. Timbulnya rasa takut setelah mengenal bahaya. 

c. Rasa takut bias hilang kembali setelah mengetahui cara-cara menghindari bahaya. 

2. Rasa malu 

Rasa malu merupakan bentuk ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan 

dengan orang lain yang tidak dikenal atau tidak sering berjumpa. 

3.  Rasa canggung 

Seperti halnya rasa malu, rasa canggung adalah reaksi takut terhadap manusia, bukan ada 

obyek atau situasi. Rasa canggung berbeda dengan rasa malu daam hal bahwa kecanggungan 

tidak disebabkan oleh adanya orang yang tidak dikenal atau orang yang sudah dikenal yang 

memakaai pakaian tidak seperti biasanya, tetapi lebih disebabkan oleh keraguan-raguan tentang 

penilaian orang lain terhadap prilaku atau diri seseorang. Oleh karena itu, rasa canggung 

merupakan keadaan khawatir yang menyangkut kesadaran-diri (selfconscious distress). 

4. Rasa khawatir 

Rasa khawatir biasanya dijelaskan sebagai khayalan ketakutan atau gelisah tanpa alasan. 

Tidak seperti ketakutan yang nyata, rasa khawatir tidak langsung ditimbulkan oleh rangsangan 

dalam lingkungan tetapi merupakan produk pikiran anak itu sendiri. Rasa khawatir timbul 

karena karena membayangkan situasi berbahaya yang mungkin akan meningkat. Kekhawatiran 

adalah normal pada masa kanak-kanak, bahkan pada anak-anak yang penyesuaiannya paling 

baik sekalipun. 

5. Rasa cemas 

Rasa cemas ialah keadaan mental yang tidak enak berkenaan dengan sakit yang 

mengancam atau yang dibayangkan. Rasa cemas ditandai oleh kekhwatiran, ketidakenakan, dan 

merasa yang tidak baik yang tidak dapat dihindari oleh seseorang; disertai dengan perasaan 

tidak berdaya karena merasa menemui jalan buntu; dan di sertai pula dengan ketidakmampuan 

menemukan pemecahan masalah yang dicapai. 

6. Rasa marah 
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Rasa marah adalah ekspresi yang lebih sering diungkapkan pada masa kanak-kanak jika 

dibandingkan dengan rasa takut. Alasannya ialah karena rangsangan yang menimbulkan rasa 

marah lebih banyak, dan pada usia yang dini anak-anak mengetahui bahwa kemarahan 

merupakan cara yang efektif untuk memperoleh perhatian atau memenuhi keinginan mereka. 

7. Rasa cemburu 

Rasa cemburu adalah reaksi normal terhadap kehilangan kasih sayang yang nyata, 

dibayangkan, atau ancaman kehilangan kasih sayang. 

8. Duka cita 

Duka cita adalah trauma psikis, suatu kesengsaraan emosional yang disebabkan oleh 

hilangnya sesuatu yang dicintai. 

9. Keingintahuan 

Rangsangan yang menimbulkan keingintahuan anak-anak sangat banyak. Anak-anak 

menaruh minat terhadap segala sesuatu di lingkungan mereka, termasuk diri sendiri. 

10. Kegembiraan 

Kegembiraan adalah emosi yang menyenangkan yang juga dikenal dengan keriangan, 

kesenangan, atau kebahagian. Setiap anak berbeda-beda intensitas kegembiraan dan jumlah 

kegembiraannya serta cara mengepresikannya sampai batas-batas tertentu dapat diramalkan. 

Sebagai contoh ada kecenderungan umur yang dapat diramalkan, yaitu anak-anak yang lebih 

muda merasa gembira dalam bentuk yang lebih menyolok dari pada anak-anak yang lebih tua. 

Takut, khawatir atau cemas berkenaan dengan adanya rasa terancam oleh sesuatu. Rasa 

takut muncul karena adanya ancaman oleh sesuatu yang jelas penyebabnya, sedangkan khawatir 

atau cemas karena adanya ancaman oleh sesuatu yang tidak terlalu jelas penyebabnya. 

Ketakutan, kekhawatiran atau kecemasan memiliki nilai positif asalkan intensitasnya tidak 

begitu kuat karena mengakibatkan seseorang tetap waspada dan berharap agar situasi menjadi 

lebih baik. Biasanya anak takut akan kegelapan, ditinggal sendirian, terhadap binatang tertentu, 

serta tidak disayang dan diterima oleh keluarga dan teman sebaya. 

Terjadi variasi rasa takut pada anak yang dipengaruhi oleh tingkat intelegensi, jenis 

kelamin, status sosial ekonomi, kondisi fisik, hubungan sosial, urutan kelahiran, dan 

kepribadian anak (introvert atau ekstrovert). Rasa takut pada anak biasanya berkaitan dengan 

rasa malu yang merupakan bentuk penarikan diri anak dari hubungan dengan orang lain, juga 

dengan rasa canggung dan ragu apabila ada orang yang tidak dikenal atau orang yang dikenal 

dengan penampilan tidak seperti biasanya. 

Rasa khawatir dan cemas biasanya timbul tanpa alasan yang jelas, tetapi lebih disebabkan 

karena membayangkan situasi bahaya atau kesakitan yang mungkin terjadi. Biasanya 

terekspresikan dalam bentuk perilaku yang murung, gugup, mudah tersinggung, tidur tidak 

nyenyak, dan cepat marah. Dapat juga sebaliknya. Anak menyelubungi rasa takut, khawatir, dan 

cemas dengan berperilaku tidak sebagaimana biasanya, seperti makan berlebihan, menonton 

televisi berlebihan, dan menyalahkan orang lain. Tingkat kekhawatiran dan kecemasan 

tergantung pada kemampuan anak dalam mengelola ancaman yang dibayangkan akan terjadi. 

Rasa marah merupakan suatu perasaan yang yang dihayati oleh anak yang cenderung 

bersifat menyerang. Cukup banyak diekspresikan oleh anak karena rangsangan yang 

menimbulkan rasa marah lebih banyak dibandingkan dengan rangsangan yang menimbulkan 

rasa takut. Sebagaimana halnya variasi rasa takut, rasa marah pada setiap anak juga berbeda-

beda. Ada anak yang dapat menghadapi dan mengatasi rasa marah lebi baik dibandingkan anak 

lainnya. Rangsangan yang biasa menimbulkan kemarahan anak adalah rintangan (dari orang lain 



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technology In Disruption Era   264 
 

ataupun ketidakmampuan dirinya) terhadap gerak yang diinginkan anak, juga rintangan 

terhadap keinginan, rencana, dan niat yang ingin dilakukan anak, serta sejumlah kejengkelan 

yang bertumpuk. 

Reaksi anak terhadap kemarahan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu :  

1. Reaksi impulsif biasa disebut juga agresi, berupa rekasi fisik maupun kata-kata yang 

ditujukan kepada orang lain, binatang, maupun benda. Ledakan kemarahan pada anak 

kecil disebut “temper tantrum” dengan cara memukul, menggigit, meludah, dan 

menyepak;  

2. Kemarahan yang ditekan dengan cara menyalahkan diri sendiri, mengasihani diri, atau 

mengancam untuk melarikan diri, juga bersikap apatis/masa bodoh. 

Rasa bersalah dan sedih berkenaan dengan kegagalan atau kesalahan dalam melakukan 

sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Rasa sedih juga dapat 

diisebabkan oleh hilangnya sesuatu yang sangat dicintai atau disayang atau kehilangan 

seseorang, dan binatang atau benda permainan kesayangan. Perasaan ini merupakan salah satu 

emosi yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, orang dewasa berusaha agar anak-anak 

terhindar atau sedikit mungkin mengalami kesedihan karena dianggap dapat merusak 

kebahagiaan anak. Anak, terutama apabila masih kecil, mempunyai ingatan yang tidak bertahan 

lama dan mudah dialihkan rasa sedihnya kepada mainan atau orang yang disayangi. Ekspresi 

rasa sedih pada anak umumnya tampak dengan menangis. Tangisan anak ada yang memilukan 

dan berlarut-larut bahkan sampai ada yang mendekati histeris. Akan tetapi, ada juga anak yang 

menekan rasa sedih, ditandai oleh hilangnya minat terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya, 

hilang selera makan, sukar tidur, mimpi menakutkan, dan menolak untuk bermain. Rasa sedih 

yang berlarut-larut dapat mengakibatkan perasaan tidak menyenangkan dan meng-ganggu 

kebahagiaan anak. 

Kegembiraan, keriangan, dan kesenangan merupakan emosi yang menyenangkan. Setiap 

anak berbeda variasi kegembiraannya. Hal itu dipengaruhi oleh perbedaan usia anak. Pada 

peserta didik usia SD/MI, kegembiraan antara lain disebabkan oleh kondsi fisik yang sehat 

sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas dan permaainan, keberhasilan mengatasi rintangan 

sehingga mencapai tujuan seperti yang telah mereka tetapkan, dan dapat memenuhi harapan dari 

orang-orang yang dikasihinya. Reaksi kegembiraan anak diekspresikan dari sekedar senyum 

sampai tertawa gembira sambil menggerakkan tubuh, dan bertepuk tangan. Tuntutan sosial 

memaksa anak yang semakin besar untuk semakin dapat mengendalikan ekspresi 

kegembiraannya. 

Cemburu dan kasih sayang merupakan bentuk emosi yang umum terjadi pada peserta 

didik usia SD/MI. Cemburu adalah reaksi normal terhadap kehilangan kasih sayang yang nyaata 

dan adanya ancaman kehilangan kasih sayang. Cemburu sering berasal dari rasa takut yang 

dikombinasikan dengan kejengkelan ataupun kemarahan karena orang tua atau guru bersikap 

pilih kasih, dan anak merasa ditelantarkan terhadap kepemilikan barang permainan. Rasa 

cemburu biasanya hilang apabila anak dapat menyesuaikan diri dengan baik di sekolah, dan 

dapat muncul kembali apabila guru membandingkannya dengan anak atau teman lain. Reaksi 

langsung rasa cemburu diekspresikan dengan perilaku perlawanan agresif seperti memukul, 

mendorong, dan berusaha mencelakaiorang yang dianggap saingannya. Reaksi tidak langsung 

terhadap cemburu ditunjukkan dengan bersikap kekanakan atau infantil, seperti mengisap 

jempol, ngompol, dan ngambek, untuk mendapat perhatian dari orang tua atau guru. Perasaan 

dikasihi atau disayangi sangat penting bagi anak. Adanya rasa dikasihi menyebabkan anak 
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merasa aman dan nyaman. Kasih sayang melibatkan empati dan berusaha membuat orang yang 

dikasihi menjadi bahagia atau senang. 

Rasa ingin tahu merupakan reaksi emosi terhadap hal-hal yang baru, aneh, dan misterius 

yang terjadi di lingkungannya. Anak usia SD/MI akan bergerak ke sumbernya dan mempunyai 

minat terhadap segala sesuatu di lingkungannya, termasuk dirinya sendiri. Semakin luas 

lingkungan gerak atau area penjelajahan anak, semakin besar dan luas pula rasa ingin tahunya. 

Anak bertanya atau menanyakan segala macam yang mereka amati di sekitarnya. Semakin anak 

besar, aktivitas bertanyanya digantikan dengan membaca, dan melakukan eksperimen untuk 

memuaskan rasa ingin tahunya. Peringatan dan hukuman dapat mengendalikan anak melakukan 

penjelajahan untuk memuaskan rasa ingin tahunya. 

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua kata yang berbeda, namun tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Pertumbuhan (growth) merupakan semua hal yang berkaitan dengan 

perubahan ukuran organisme yang dapat sangat mudah diamati, seperti perubahan fisik, 

peningkatan jumlah sel, ukuran, kuantitatif, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. 

Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh 

yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diprediksi sebagai hasil dari proses 

pematangan. Seperti halnya perjalanan menjadi dewasa. Perkembangan ini sangat bersifat 

kualitatif, sistematis dan berkesinambungan. Oleh karena itulah, hal ini membutuhkan waktu 

yang sangat lama.  

Ciri-ciri perkembangan individu dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Seumur hidup, artinya tidak ada periode manusia yang mendominasi perkembangan 

individu 

2. Multidimensional, artinya terdiri atas biologis, kognitif dan sosial 

3. Multidirectional, artinya beberapa komponen dari suatu dimensi dapat meningkat dalam 

pertumbuhan, sementara komponen lain menurun. Misalnya orang dewasa semakin arif 

tetapi kecepatan memproses informasi lebih buruk. 

4. Lentur, artinya bergantung pada kondisi kehidupan individu 

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya hasil perkembangan pada dasarnya terdiri 

atas dua macam, yaitu: 

1. Faktor intern, yaitu faktor yang ada dalam diri anak itu sendiri yang meliputi pembawaan 

dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Yang 

termasuk dalam faktor intern antara lain: 

a. Gen 

b. Hormon 

c. Bakat 

d. Intelegensi 

e. Spirit 

f. Emosi atau perasaan 

2. Faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang atau ada diluar diri anak yang meliputi 

lingkungan dan pengalaman berinteraksi dengan lingkungannya. Yang termasuk dalam 

faktor eksternal antara lain: 

a. Makanan 

b. Asupan gizi 

c. Pola asuh 

d. Perhatian dan kasih sayang 
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e. Perekonomian keluarga 

f. Lingkungan sekitar 

g. Teman pergaulan 

h. Pendidikan di sekolah 

 

Dewantara seorang tokoh yang hidup pada 1889 sampai 1959. Ia berpendapat bahwa 

anak-anak ialah makhluk yang memiliki kodratnya masing-masing. Kaum pendidik hanya 

membantu menuntun kodratnya ini. Jika anak memiliki kodat yang tidak baik, maka tugas 

pendidik untuk membantunya menjadi baik. Jika anak sudah memiliki kodrat yang baik, maka 

ia akan lebih baik jika dibantu melalui pendidikan. Kodrat dan lingkungan merupakan 

konvergensi yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain.  

Dewantara mendirikan Taman Indria untuk anak usia dini. Pandangan Dewantara tentang 

pendidikan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Pendidikan 

dilaksanakan dengan memberi contoh teladan, memberi semangat, dan mendorong anak untuk 

berkembang. Sistem yang dipakai ialah sistem “among” dengan maksud memberi kemerdekaan, 

kesukarelaan, demokrasi, toleransi, ketertiban, kedamaian, kesesuaian dengan keadaan, dan 

hindari perintah dan paksaan. Sistem ini mendidik anak menjadi manusia merdeka batinnya, 

pikirannya, dan tenaganya serta dapat mencari pengetahuan sendiri. Filosofi (pandangan) Ki 

Hajar Dewantara yag dianut oleh asah, asih, asuh. 

 

CIRI-CIRI FASE ANAK USIA DINI 

 

Anak berbeda dengan orang dewasa dan ciri-ciri dalam masa perkembangannya juga 

sangat berbeda dengan orang dewasa. Mengutip Kartini Kartono (1986), Ernawulan Syaodih 

dan Mubiar Agustin (2008: 2.6-2.10) memaparkan beberapa ciri anak masa usia dini sebagai 

berikut. 

1. Bersifat Egosentris Naif 

Anak dikatakan memliki sifat egosentris naif karena selalu memandang dunia luar dari 

perspektif pandangannya sendiri, serta dibatasi oleh perasaan dan pikirannya yang masih 

sempit. Tidak dapat dipungkiri anak masih sangat dipengaruhi oleh akalnya yang masih sangat 

sederhana sehingga tidak mampu menyelami perasaan dan pikiran orang lain. Anak belum 

memahami arti sebenarnya dari suatu peristiwa dan belum mampu menenmpatkan dirinya ke 

dalam kehidupan atau pikiran orang lain. Ia sangat terika pada dirinya sendiri dan menganggap 

bahwa pribadinya adalah satu dan terpadu erat dengan lingkungannya. Dengan kata lain anak 

belum mampu memisahkan dirinya dan lingkungannya. Dalam proses perkembangannya setiap 

anak memiliki sikap egosentris yang naif ini dan bersifat sementara (temporer). Inti dari sikap 

ini adalah anak belum dapat memahami bahwa suatu peristiwa tertentu bagi orang lain memiliki 

makna yang berbeda dengan pengertian yang dimiliki anak.  

2. Relasi Sosial yang Primitif 

Relasi sosial yang primitif merupakan akibat dari sifat egosentris yang naif. Ciri ini 

ditandai oleh kehidupan anak yang belum dapat memisahkan antara keadaan dirinya dengan 

keadaan sosial sekitarnya. Dengan kata lain anak belum dapat membedakan antara kondisi 

dirinya dengan kondisi orang lain atau anak lain di luar dirinya. Anak pada masa ini hanya 

memiliki minat terhadap benda-benda dan peristiwa yang sesuai dengan fantasinya. Ini 
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bermakna anak membangun dunianya dengan khayalan dan keinginannya sendiri serta 

menafikan keinginan dan dunia orang lain. 

3. Kesatuan Jasmani dan Rohani yang Nyaris Tidak Terpisahkan 

Pada anak usia dini kondisi jasmani dan rohani nyaris tidak terpisahkan karena nyatanya 

anak memang belum mampu memisahkan keduanya. Isi jasmani dan rohani anak usia dini 

masih merupakan satu kesatuan yang utuh. Pemahaman dan penghayatan anak terhadap sesuatu 

diekspresikan atau dikeluarkan secara bebas dan spontan, serta jujur baik dalam mimik, tingkah 

laku, maupun bahasanya.  

4. Sikap Hidup yang Fisiognomis 

Fisiognomis adalah atribut fisik. Anak usia dini masih bersikap fisiognomis terhadap 

dunianya, artinya secara langsung anak memberikan atribut atau sifat lahiriah atau sifat konkret, 

nyata terhadap apa yang dipahami dan dihayatinya. Kondisi ini disebabkan karena pemahaman 

anak terhadap apa yang dihadapinya masih bersifat menyatu (totalitera) antara jasmani dan 

rohani. Anak belum dapat membedakan antara benda hidup dan benda mati. Segala sesuatu 

yang ada disekitarnya dianggap memiiki jiwa yang merupakan makhluk hidup yang memiliki 

jasmani dan rohani sekaligus, seperti dirinya sendiri. Oleh karena itu, anak pada usia ini tidak 

jarang melakukan percakapan dengan binatang atau benda mati lainnya misalnya boneka. 

 

KARAKTERISTIK DAN PERMASALAHAN PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI 

 

1. Perkembangan Fisik Motorik 

Ditilik dari aspek perkembangan fisik (physical development) Hurlock (1986: 92) 

menjelaskan bahwa secara umum perkembangan fisik anak usia dini mencakup empat aspek (1) 

sistem saraf, yang sangat berkiatan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi; (2) otot-

otot yang memengauhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik; (3) kelenjar endokrin 

yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja 

berkembang perasaan senang atau aktif dalam suatu kegiatan; terkadang anggotanya terdiri dari 

lawan jenis; dan (4) struktur fisik/tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi tubuh. 

Dijelaskan oleh Rusda Koto dan Sri Maryanti (1994) dalam perkembangan fisiknya tidak 

jarang ditemukan beberapa hambatan pada anak di antaranya sebagai berikut. 

a. Gangguan fungsi pancaindra 

b. Cacat tubuh 

c. Kegemukan (obesitas) 

d. Gangguan gerak peniruan (stereotipik) 

2. Perkembangan Kognitif dan Kepribadian 

Perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan 

berpikir itu bekerja. Dalam kehidupannya, mungkin saja anak dihadapkan kepada persoalan-

persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Menyelesaikan suatu persoalan merupakan 

langkah yang kompleks pada diri anak. Sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan, anak 

perlu memiliki kemampuan untuk mencari cara penyelesaiannya. Perkembangan struktur 

kognitif berlangsung menurut urutan yang sama bagi semua anak. Setiap anak akan mengalami 

dan melewati setiap tahapan, yang oleh Piaget tahapan ini disebut asimilasi, akomodasi, dan 

ekuilibrium. Piaget mengungkapkan bahwa asimilasi merupakan proses dimana stimulus baru 

dari lingkungan diintegrasikan pada pengetahuan yang telah ada pada diri anak. Proses ini dapat 

diartikan sebagai suatu objek atau ide baru ditafsirkan sehubungan dengan gagasan atau teori 
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yang telah diperoleh anak. Sementara itu akomodasi adalah proses yang terjadi apabila 

berhadapan dengan stimulus baru. Akomodasi merupakan proses pembentukan pengetahuan 

baru atau perubahan pengetahuan yang telah ada. Asimilasi dan akomodasi berlangsung terus 

sepanjang hidup anak, dan untuk melakukan penyeimbangan maka pada diri anak terjadi apa 

yang disebut ekulibrium. Jadi ekulibrium merupakan suatu keadaan yang seimbang dimana anak 

tidak perlu lagi mengubah hal-hal yang ada disekelilingnya untuk mengadakan asimilasi dan 

juga tidak harus mengubah dirinya untuk mengadakan akomodasi dengan hal-hal yang baru. 

3. Perkembangan Emosi dan Sosial 

Emosi dalam konteks anak usia dini didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat 

berupa perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan juga kesedihan. Sebagaimana yang 

dinyatakan Goleman (1995) bahwa emosi merujuk kepada suatu perasaan, atau pikiran-pikiran 

khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecendrungan untuk 

bertindak. Emosi merupakan suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak dalam diri individu 

yang sifatnya disadari.  

Perkembangan emosi berhubungan dengan seluruh aspek perkembangan anak. Pada 

tahapan anak usia dini, emosi lebih rinci, bernuansa atau terdifirensiasi yang disebabkan oleh 

banyak hal. Hal-hal dimaksud antara lain (1) kesadaran kognitif yang telah meningkat pada anak 

usia dini yang memungkinkan pemahaman terhadap lingkungan menjadi berbeda dari tahapan 

semula; (2) imajinasi atau daya khayal anak lebih berkembaang; (3) bekembangnya wawasan 

sosial anak.  

Dapat dikatakan setiap anak menunjukkan ekspresi yang berbeda sesuai dengan suasana 

hati dan dipengaruhi oleh pengalaman yang dipeoleh sepanjang perkembangannya. 

Perkembangan emosi anak berperan membantu anak dalam memperoleh penilaian dari 

lingkungannya berdasarkan perilaku anak yang dimunculkan tersebut, baik secara positif 

maupun negatif sehingga tidak menutup kemungkinan akan terbentuk suatu konsep diri. Pada 

posisi yang lain ekspresi emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Atinya jika 

seorang anak yang pemarah berada dalam suatu kelompok, dapat mempengaruhi kondisi 

psikologis lingkungannya saat itu, misalnya permainan jadi tidak menyenangkan, dan dapat 

menimbulkan pertengkaran (Padmonodewo 1995: 122).  Secara umum masalah emosional dan 

sosial yang sering muncul pada anak usia dini antara lain:1)  rasa cemas yang 

berkepanjangan atau takut yang tidak sesuai dengan kenyataan; 2) kecenderungan depresi, 

permulaan, dan sikap apatis dan menghindari dari orang-orang dilingkungannya; 3) sikap yang 

bermusuhan terhadap anak dan orang lain; 4) gangguan tidur, gelisah, mengigau, dan mimpi 

buruk; 5) gangguan makan (nafsu makan sangat menurun). 

4. Perkembangan Bahasa 

Perkembangan bahasa mengikuti aturan yang dapat diramalkan secara umum sekalipun 

terdapat variasi diantara anak satu dan lainnya. 

5. Perkembangan Imajinasi 

6. Perkembangan Seni dan Kreativitas 

7. Perkembangan Moral dan Nilai-nilai Agama 

 

KENDALA DALAM PROSES PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI 

 

1. Gangguan Lamban Belajar 

2. Gangguan Kesulitan Belajar Spesifik  
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PENUTUP 

 

Setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri fase anak usia dini, karakteristiknya dan 

permasalahan yang dihadapi serta kendala anak usia dini, maka dapat kita ketahui bahwa dalam 

penanganan emosi yang tidak stabil pada anak usia dini kita perlu memperhatikan hal-hal 

tersebut dan memahaminya. Supaya kita sebagai konselor bisa mengaplikasikannya dalam 

membimbing anak usia dini. 
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Abstrak 

 

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam lagi dan mendapatkan gambaran 

secara jelas mengenai perilaku agresif pada anak usia dini, mengetahui hal-hal yang 

mempengaruhi perilaku agresif, dan bagaimana intervensi yang dapat dilakukan oleh orang tua, 

guru dan konselor dalam mengatasi munculnya perilaku agresif pada anak. Dalam artikel ini 

juga mengkaji berbagai hal mengenai perilaku agresif meliputi: (1) macam-macam jenis 

perilaku agresif yaitu dari yang bersifat fisik hingga lisan, seperti menggigit, menendang, 

mencubit, mengejek bahkan merebut mainan temannya (2) Faktor-faktor yang menjadi 

penyebab perilaku agresif yang dapat berupa faktor biologis yaitu berasal dari dalam diri anak 

(internal) maupun faktor lingkungan yang berasal dari luar diri anak (eksternal), (3) intervensi 

atau penanganan dalam mengatasi perilaku agresif pada anak yang dapat dilakukan oleh orang 

tua seperti mengajarkan pada anak tentang hubungan sosial, dan lebih memberikan perhatian 

atau pujian terhadap anak, intervensi dari guru yaitu menerapkan pembiasaan, pemberian 

keteladanan, reinforcement, dan menenangkan anak saat mengamuk serta menanyakan perasaan 

si anak, sedangkan intervensi dari seorang konselor yaitu dapat memberikan suatu bimbingan 

seperti layanan konseling,seperti identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment, dan 

evaluasi atau tindak lanjut. 

 

Kata Kunci: Anak usia dini; perilaku Agresif; intervensi 
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Abstract 

 

The writing of this article aims to delve deeper and get a clearer picture of aggressive behavior 

in early childhood, knowing the things that affect aggressive behavior, and how interventions 

that can be done by parents, teachers and counselors in overcoming the emergence of 

aggressive behavior on child. In this article also examines a variety of things about aggressive 

behavior include: (1) various types of aggressive behavior that is from the physical to oral, such 

as biting, kicking, pinching, mocking even seize his friend's toys (2) The factors that cause 

aggressive behavior that can be a biological factor that comes from within the child (internal) 

and environmental factors that come from outside the child (external), (3) intervention or 

handling in overcoming aggressive behavior in children that can be done by parents such as 

teaching the intervention of the teacher is to apply habituation, exemplary, reinforcement, and 

calm the child while raging and asking the child's feelings, while the intervention of a counselor 

that can provide a guidance such as counseling services , such as problem identification, 

diagnosis, prognosis, treatm ent, and evaluation or follow-up. 

 

Keywords: Early Chilhood; Aggressive Behavior; intervention 

 

PENDAHULUAN 

 

Anak usia dini adalah makhluk dimana mereka sedang berada dalam proses pertumbuhan 

dan perkembangan menurut fitrahnya masing-masing dan lazimnya mereka masih berada 

dilembaga pendidikan prasekolah. Maka dari itu mereka perlu adanya bimbingan dan 

pengarahan yang konsisten dan berkesinambungan menuju kearah titik yang optimal pada 

kemampuan fitrahnya karena berkenaan dengan upaya untuk memfasilitasi anak yang sedang 

tumbuh dan berkembang, baik aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, moral, maupun 

spritualnya. Namun dalam perkembangan si anak terdapat suatu hambatan atau permasalahan 

yang dihadapinya.  

Permasalahan psikis berkaitan dengan psikologis anak, sedangkan permasalahan sosial 

berkaitan dengan kemampuan anak dalam membangun interaksi dengan lingkungannya, 

terutaman dengan teman sebayanya. Ada berbagai permasalahan psiko-sosial yang sering 

dialami oleh anak usia dini salah satunya yaitu agresivitas atau yang lebih sering dikenal dengan 

perilaku agresif. Perilaku agresif pada anak sekarang banyak terjadi di Indonesia, namun anak 

itu sendiri tidak tau sama sekali arti dari agresif, meskipun tanpa disadari mereka sering 

melakukannya.  

Masalah-masalah dalam ranah emosi seperti agresivitas, kecemasan, tempertantrum, 

menarik diri, dan takut berlebihan. Perilaku agresif meningkat antara usia dua dan empat tahun 

dan kemudian menurun. 

Namun Perilaku agresif jika tidak ditangani dengan baik akan berakibat buruk bagi anak 

itu sendiri atau orang lain. Agresif akan menjadi penindasan ketika dilakukan dengan cara 

sengaja oleh seseorang, korban biasanya adalah orang yang lemah dan tidak terlindungi. 

Kemampuan bersosialisasi adalah satu kemampuan lain yang harus dikuasai anak, karena anak 

akan berinteraksi dengan orang lain. Tetapi tidak semua anak mampu bersosialisasi. Beberapa 

masalah sosial yang sering dialami anak adalah anak ingin menang sendiri, sok berkuasa, tidak 

mau menunggu giliran bila sedang bermain bersama, selalu ingin diperhatikan atau memilih-

milih teman, perilaku agresif yaitu dengan cara menyerang orang atau anak lain, merebut 
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mainan atau barang orang lain, merusak barang teman lain, dan ketidakmampuan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan baru. 

Anak yang mengalami gangguan perilaku agresif, kegiatan seperti aktifitas menggambar 

dapat membantu mereka untuk menyalurkan dorongan agresif dengan cara yang lebih efektif 

dan dapat diterima dimasyarakat. Permasalahan yang dialami oleh anak usia dini perlu diatasi. 

Dalam mengatasi anak agresif ada beberapa subyek yang dapat melakukannya yaitu penanganan 

dari orang tua, dari guru, dan juga intervensi dari konselor. Peran orang tua sangatlah penting 

dalam penyembuhan kendala-kendala dalam perkembangan si anak. 

 

PEMBAHASAN 

 

Istilah dari agresif digunakan untuk menggambarkan perilaku siswa, bentuk dari luka 

fisik terhadap makhluk lain yang secara otomatis terdapat di dalam fikiran, (Farah, 2014). Salah 

satu bentuk emosi anak adalah marah yang diekspresikan melalui agresif (Farah, 2014). Izzaty 

(2005), memaparkan agresivitas sebagai istilah umum yang dikaitkan dengan adanya perasaan-

perasaan marah atau permusuhan atau tindakan melukai orang lain baik dengan tindakan 

kekerasan secara fisik, verbal, maupun menggunakan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang 

mengancam atau merendahkan. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh Jensen pada tahun 2008 

terungkap bahwa lingkungan yang mengancam dapat memicu ketidakseimbangan unsur 

kimiawi dalam otak, khususnya kekhawatiran, yaitu penurunan tingkat serotonin. Selain itu, 

dapat meningkatkan level vaso pressin yang memiliki kaitan dengan agresif (Farah,2014). Hal 

tersebut merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh anak sebagai hasil dari kemarahan atau 

frustasi.    

Dari paparan diatas dapat disimpulkan agresif yaitu bentuk dari ekspresi marah yang 

diwujudkannya melalui perilaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti orang lain dan 

bisa menimbulkan konsekuensi yang serius. Ada dua tujuan utama agresi yang saling 

bertentangan satu dengan yang lain, yakni untuk membela diri di satu pihak dan di pihak lain 

adalah untuk meraih keunggulan dengan cara membuat lawan tidak berdaya. 

Jenis Perilaku agresif 

Agresivitas pada anak TK memiliki beberapa bentuk umum. Yang paling sering muncul 

adalah bentuk verbal, misalnya dengan mengeluarkan kata-kata “kotor” yang terkadang anak 

tidak selalu mengerti maknanya. Kedua, agresi dalam bentuk tindakan fisik. Misalnya dengan 

menggigit, menendang, mencubit, mencakar, memukul, dan semua tindakan fisik yang 

bertujuan untuk menyakiti fisik. Biasanya sasaran perilaku agresi ini adalah orang-orang dekat 

yang ada di sekitar anak, seperti orang tua, pengasuh, pendidik, teman, dan objek fisik lain 

seperti tembok, lemari, sarana sekolah, atau sasaran lainnya. 

Ada empat tipe perilaku agresi dan reaksi anak terhadap penerimaan sosial, yaitu: (1) 

agresi fisik yang diprovokasi, misalnya: menyerang kembali mengikuti provokasi; (2)agresi 

yang meledak, misal: marah tanpa alasan yang jelas; (3) agresif lisan, misal: mengancam; dan 

(4) agresif secara tidak langsung, misalnya: menceritakan pada guru bahwa siswa lain yang 

melakukan kesalahan (Farah, 2014) menurut Vaughn dan Bos. Jadi, perilaku agresif yang terjadi 

pada anak usia dini tidak hanya sebatas perilaku yang bersifat fisik, tapi juga mencakup lisan, 

seperti: ucapan kasar untuk mengintimidasi orang lain seperti berdusta. 

Faktor Penyebab perilaku Agresif 
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Para ahli mengemukakan penyebab perilaku agresif pada anak. Menurut Wirawan (Farah, 

2014) penyebab perilaku agresif terdiri dari sosial, personal, kebudayaan, situasional, sumber 

daya, media massa, dan kekerasan dalam rumah tangga. Agresivitas dapat terjadi pada setiap 

anak, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkannya. Faktor ini dapat berupa faktor 

biologis yang berasal dari dalam diri anak (internal) maupun faktor lingkungan yang berasal 

dari luar diri anak (eksternal).  

Faktor-faktor biologis dapat berupa pengaruh genetik, sistem otak, dan kimia darah 

(hormon seks). Adapun  faktor-faktor eksternal dari lingkungan seperti: (1) kemiskinan, bila 

seorang anak dibesarkan dalam lingkungan kemiskinan, maka perilaku agresi mereka secara 

alami akan mengalami penguatan, (2) kondisi lingkungan fisik yang tidak mendukung (suhu 

udara yang panas, oksigen yang terbatas), (3) meniru (modelling) model kekerasan yang ada di 

sekitarnya, baik melalui pengamatan langsung terhadap figur-figur model yang ada di 

sekitarnya, maupun pengamatan tidak langsung pada figur-figur model kekerasan di televisi. 

 secara spesifik selain faktor internal dan eksternal masih ada faktor lain yang justru 

tingkat pemicunya dalam beberapa penelitian dianggap sangat tinggi yaitu adanya peran belajar 

model kekerasan melalui suguhan dan fasilitas media komunikasi dan informasi yang 

berkembang dengan begitu pesat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini anak-anak banyak 

belajar menyaksikan adegan kekerasan melalui televisi dan permainan yang bertema kekerasan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyebab dari agresif sangatlah beragam, tidak hanya 

disebabkan karena adanya dorongan dari dalam diri, namun juga dipengaruhi oleh kognisi serta 

faktor lingkungan dimana anak mempelajari perilaku agresif melalui pengamatan dan 

pengalaman. Pengaruh terbesar dari perilaku agresif anak adalah berasal dari keluarga, 

khususnya keluarga yang berasal dari keluarga kelas sosial ekonomi bawah, sehingga memiliki 

resiko yang besar untuk menimbulkan gangguan sosial emosi berupa perilaku yang agresif pada 

anak usia dini.  

 

Intervensi terhadap anak yang agresif 

 

Mengingat pentingnya penanganan agresivitas sejak dini, maka ada beberapa penanganan 

yang dilakukan oleh orang tua, guru, dan konselor mengenai perilaku agresif. 

 

1. Intervensi yang dapat dilakukan oleh orang tua 

 

Dalam penanganannya peran dari orang tua sangatlah penting. Karena mempengaruhi 

dalam perkembangannya Hal-hal yang dapat dilakukan orang tua yaitu: (a) mengajarkan pada 

anak tentang keterampilan sosial untuk berhubungan dengan orang lain, hal ini sangat bagus 

untuk dilakukan anak karena mengajarkan mereka bagaimana melakukan hubungan sosial 

seperti berkomunikasi yang baik dengan teman, (b)memberikan kesempatan bagi anak-anak 

untuk mengekspresikan keinginan mereka, misalnya dengan memberikan pilihan kegiatan yang 

mereka inginkan dalam upaya untuk mengurangi frustasi yang dapat memicu munculnya 

perilaku agresif pada anak, (c) memberikan pengertian kepada anak yang terus memukul atau 

agresif dengan menekankan bahwa hal tersebut dapat mengganggu atau menyakiti orang lain, 

(d) sebagai orang tua berikanlah perhatian kepada anak, karena jika anak kurang diperhatikan 

maka mereka bisa melakukan perilaku agresi untuk mencari perhatian atau pun ingin dipuji oleh 

orang tua mereka, (e) jika perilaku agresif pada anak berkurang maka, kita orang tua 
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memberikan dia umpan balik seperti berupa pujian atau dengan kata-kata yang mendorong dia 

agar terus mengurangi perbuatan agresifnya. 

 

2. Intervensi yang dapat dilakukan oleh Guru 

 

Selain penanganan dari orang tua maka adapula intervensi dari guru terhadap perilaku 

agresif, strategi yang digunakan oleh guru seperti; (a) memberikan keteladanan, misalkan pada 

saat disekolah, seorang guru menggambarkan atau mencontohkan bagaimana sikap-sikap 

teladan yang harus dimiliki siswa, (b) pembiasan, maksudnya disini guru memberikan 

pembiasaan yang baik kepada siswa misalkan membiasakan diri untuk berteman dengan baik 

kepada sesama dan memberikan pembiasaan kepada anak agar memberitahu guru untuk 

meminta bantuan jika teman yang lainnya tidak mau mendengarkan ketika anak menginginkan 

sesuatu, (c) pemberian reward (imbalan) saat anak menunjukkan perilaku terpuji seperti 

memberikan hadiah, pujian ataupun penghargaan dan punishment (hukuman) saat anak 

melakukan tindakan yang kurang berkenan, namun disini untuk guru jangan memberikan 

hukuman yang berat ataupun hukuman secara fisik  kepada anak kerena mungkin anak bisa saja 

lebih malakukan hal yang agresi nantinya, (d) menenangkan si anak dan menanyakan perasaan 

anak, (e) menggunakan program kegiatan belajar dengan metode mendongeng, menggambar, 

dan kisah drama dengan menggunakan boneka, (f) menciptakan lingkungan sekolah yang 

menekan tingkat frustasi atau tekanan pada anak, pemaksaan, situasi dimana si anak harus 

menunggu, diam atau ribut lebih dari 2 menit, (g)  anak yang berperilaku agresif dapat diatasi 

dengan menerapkan peraturan yang disertai dengan pemberian penguat atau positive 

reinforcement dan negative reinforcement. 

 

3. Intervensi yang dilakukan oleh konselor 

 

Dari penjelasan mengenai intervensi yang dapat dilakukan orang tua dan guru mengenai 

penanganan terhadap anak yang agresif rasanya kurang jika penanganan oleh konselor belum 

ada, oleh karena itu ada beberapa intervensi yang dapat dilakukan oleh konselor kepada anak 

yang berperilaku agresif yaitu, sebagai berikut: mengajarkan anak untuk lebih mengembangkan 

kecerdasan emosinya, dengan melatih mereka untuk mampu mengenali emosi, mengelola 

emosi, berempati, mengembangkan hubungan baik dengan teman, dan memberikan motivasi 

diri, ini semua dapat diawali dengan relaksasi diri.   

Dalam mengatasi anak berperilaku agresif maka bisa dengan memberikan bimbingan bagi 

anak usia dini melalui bentuk layanan konseling, layanan ini dimaksudkan untuk memberikan 

bantuan bagi anak yang diduga mengalami masalah tertentu, baik yang menyangkut masalah 

pribadi, sosial atau masalah lainnya. Proses konseling pada anak usia dini berbeda dengan 

konseling yang dilakukan pada remaja atau orang dewasa. Remaja atau orang dewasa cenderung 

menyadari bahwa dirinya mengalami masalah tertentu dan memiliki keinginan untuk 

memperbaiki masalahnya. Sehingga pada proses konseling cenderung mereka datang sendiri 

untuk menemui petugas bimbingan.  

Berbeda dengan remaja atau orang dewasa, anak usia dini belum bisa menyadari bahwa 

mereka memiliki masalah tertentu. konselor dapat menganggap seorang anak memiliki masalah 

dilihat dari perubahan tingkah laku atau kemampuan yang ditunjukkan anak. Mungkin konselor 

melihat satu anak mengalami penurunan kemampuan, atau anak tidak menunjukkan perubahan 
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sikap yang tiba-tiba. Karena anak-anak masih bersifat labil dan bertingkah laku apa adanya 

maka gurulah yang dapat mengetahui adanya perubahan sikap yang ditunjukkan anak. 

Layanan konseling dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah, yaitu melakukan (1) 

identifikasi masalah, (2) diagnosis, (3) prognosis, (4) treatment, dan (5) evaluasi dan tinjak 

lanjut. Selain bimbingan berupa layanan yang dapat diberikan kepada anak ada juga hal lain 

seperti aktivitas menggambar, hal ini sangatlah berpengaruh terhadap perilaku agresif karena 

aktivitas menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak dalam 

mengungkapkan perasaan dan imajinasinya. Aktivitas menggambar dilakukan secara berulang-

ulang kurang lebih 1 minggu kepada anak.    

    

PENUTUP 

 

Perilaku agresif pada anak adalah suatu bentuk dari pelampiasan kekesalan atau suatu 

keinginan mereka tidak terwujud yang menyebabkan munculnya perilaku agresif. Perilaku 

agresif juga muncul karena kurangnya perhatian dari orang tua. Agresif termasuk salah satu 

permasalahan psiko-sosial.  

Bentuk perilaku agresif anak usia dini bukan hanya satu tapi bemacam-macam, yaitu 

terdiri dari: agresif fisik dimana anak melakukan kontak fisik dengan orang lain atau temannya 

seperti memukul, menendang, menggigit, dan mencakar, agresif verbal atau yang sering kita 

kenal dengan agresif lisan contohnya seperti mengolok teman atau melontarkan suatu kata-kata 

yang kotor, agresif meledak, dan agresif yang muncul secara tidak langsung. Selain bentuk dari 

perilaku diatas, maka ada faktor yang mendorong yang menyebabkan munculnya bentuk 

perilaku agresif pada anak.  

Bukan hanya bentuk agresif saja yang bermacam-macam namun faktor dari perilaku ini 

juga banyak, seperti faktor dari internal maupun eksternal, faktor internal maksudnya yang 

berasal dari dalam diri individu seperti faktor biologis contohnya pengaruh genetik, sistem otak, 

dan kimia darah. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan seperti anak yang  berasal 

dari kalangan bawah, dan meniru kekerasan yang ada disekitarnya seperti dari televisi.  

Sesuai dengan pembahasan diatas dapat disimpulkan untuk penanganan terhadap 

munculnya perilaku agresif yaitu melalui intervensi yang dilakukan orang tua seperti 

mengajarkan keterampilan sosial pada anak, memberikan kesempatan untuk mengekspresikan 

keinginan, memberikan perhatian serta pujian terhadap anak. Intervensi oleh guru seperti 

menerapkan pembiasaan, pemberian keteladanan, reinforcement, menenangkan anak saat 

mengamuk dan menanyakan perasaan anak, menciptakan lingkungan yang bagi anak. Dan 

intervensi oleh seorang konselor yaitu dengan pemberian metode bimbingan dan layanan 

konseling namun disini dalam mengkonseling anak usia dini berbeda dengan konseling yang 

dilakukan dengan orang dewasa ada beberapa langkah seperti diagnosis, prognosis, treatment, 

dan evaluasi untuk tindak lanjut. 
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Abstrak 

 

Disgrafia adalah ketidakmampuan belajar anak yang mempengaruhi kemampuan menulis. Ini 

mencakup kesulitan dengan ejaan, tulisan tangan yang buruk dan termasuk cara berkomunikasi. 

Kesulitan belajar pada anak, bila tidak dideteksi secara dini dan tidak dilakukan terapi yang 

benar, bisa menyebabkan kegagalan dalam proses pendidikan anak. Kepedulian orang tua yang 

tinggi dapat membantu dalam deteksi dini kesulitan belajar anak. Riwayat penyakit terdahulu, 

seperti anak pernah mengalami sakit keras hingga demam tinggi, atau anak terlahir prematur, 

merupakan faktor risiko terjadinya kesulitan belajar. Gangguan berat akan mudah 

teridentifikasi, sehingga dapat terdeteksi pada usia dini. Sedangkan pada anak dengan gangguan 

ringan, mungkin baru teridentifikasi saat usia sekolah. Peran dokter anak pada gangguan 

kesulitan belajar, terutama ditujukan untuk mendeteksi tumbuh kembang anak sesuai dengan 

tahapan usianya. Umumnya, anak yang berusia 2 atau 3 tahun belum belajar menulis, namun 

telah menyukai kegiatan menulis walaupun hanya sekadar coretan yang belum bermakna. 

Ketika memasuki usia sekolah, kegiatan menulis merupakan hal yang menyenangkan karena 

mereka menyadari bahwa anak yang bisa menulis akan mendapatkan nilai baik dari gurunya.  

 

Kata Kunci: dysgraphia, kesulitan menulis. 

 

Abstract 

 

Dysgraphia is a child's learning disability that affects writing ability. This includes difficulties 

with spelling, bad handwriting and including how to communicate. Learning difficulties in 

children, if not detected early and not done the right therapy, can lead to failure in the process 

of child education. High parental awareness can help in early detection of learning difficulties. 

Past medical history, such as a child who has been severely ill to high fever, or prematurely 

born child, is a risk factor for learning difficulties. Severe interference will be easily identified, 

so it can be detected at an early age. Whereas in children with mild disorders, may not be 

identified at school age. The role of pediatricians on learning disabilities disorders, especially 

aimed at detecting child growth according to the stage of his age. Generally, children 2 or 3 

years old have not yet learned to write, but have liked writing activities even if it is just a 

meaningless graffiti. When entering school age, writing is a fun thing because they realize that 

a writing kid gets good grades from his teacher. 

 

Keywords: dysgraphia, difficulty writing. 
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PENDAHULUAN  

  

Pendidikan yang bermutu ditandai dengan kelengkapan dan kemampuan menggunakan  

sarana komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Tulisan yang dimaksud adalah kemampan 

menulis yang merupakan salah satu keterampilan bahasa. Keterampilan menulis bukanlah salah 

satu bakat yang dibawa semenjak lahir tetapi merupakan suatu kegiatan yang dibiasakan dan 

diusahakan. Oleh sebab itu keterampilan menulis perlu dibimbing dan diberikan pada setiap 

anak, terutama anak yang memiliki masalah atau gangguan. Kemampuan menulis dianggap 

sebagai kemampuan yang paling sulit. Pada saat menulis, siswa diharapkan menggunakan 

beberapa kemampuan lain guna tercapai tulisan yang berkualitas. Nurgiyantoro (2001: 296) 

mengemukakan bahwa menulis merupakan kemampuan yang lebih sulit dikuasai dibandingkan 

tiga kemampuan lain yaitu menyimak, berbicara, dan membaca. Untuk itu setiap akan melaku 

kan kegiatan menulis, harus memahami bagaimana bentuk huruf tersebut. Seseorang dikatakan 

paham dengan huruf apabila mampu menunjukkan, mampu mengucapkan, dan mampu 

menuliskannya. Bila telah memiliki kemampuan tersebut, maka dapat dikatakan tahu akan huruf 

dan dapat merangkaikannya menjadi suatu kata dan mempunyai makna.  

Menulis sangat dibutuhkan karena dengan kegiatan menulis dapat mengembangkan 

kemampuan komunikasi lisan maupun tulisan. Yang dituntut dalam menulis adalah pengetahuan 

akan huruf dan dapat merangkainya menjadi sebuah kata atau kalimat yang mempunyai makna. 

Kegiatan menulis adalah hal pertama yang dilakukan sebelum membaca, karena dengan 

kegiatan menulis secara langsung anak dapat mengucapkannya. Di sekolah biasanya anak 

terlebih dahulu mempelajari huruf vocal dan selanjutnya huruf konsonan.  

 

PEMBAHASAN 

 

Gangguan Dysgraphia 

 

Disgrafia adalah ketidakmampuan belajar anak yang mempengaruhi kemampuan menulis. 

Anak-anak normal dan anak disgrafia secara fisik dan psikologis pada umumnya sama, tetapi 

ketika dalam proses belajar di dalam kelas, anak disgrafia terlihat sulit atau lambat dalam 

menulis. Disgrafia pada umumnya tidak terkait dengan kemampuan lainnya. Anak-anak 

disgrafia bisa saja normal dalam berbicara, dan normal dalam keterampilan motorik lainnya, 

tetapi mengalami hambatan dalam menulis.  

Disgrafia umumnya diketahui pada saat anak-anak belajar di TK atau SD, yaitu ketika 

awal belajar membaca dan menulis permulaan. Berkaitan dengan hal ini Abdurrahman (1998) 

menunjukkan bahwa anak disgrafia ditandai dengan kesulitan dalam membuat huruf (menulis) 

dan simbol matematis. Sedangkan menurut Yusuf dkk (2003), disgrafia ditandai dengan adanya 

gangguan atau kesulitan dalam mengikuti satu atau lebih bentuk pengajaran menulis dan 

keterampilan yang terkait dengan menulis, seperti mendengarkan, berbicara, dan membaca. Dan 

menunut Santrock John W (2004) disgrafia ditandai dengan ketidakmampuan dalam belajar 

yang mempengaruhi kemampuan menulis yang diperlihatkan anak-anak dalam mengeja, miskin 

kosakata, kesulitan menuangkan pikiran untuk dituliskan di atas kertas. Itu sebabnya maka 

anak-anak disgrafia perlu mendapat bantuan secara khusus dalam belajar menulis. 
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Penyebab Dysgraphia 

  

Sebelum guru memberikan bantuan belajar menulis, perlu mengetahui penyebab dan 

karakteristik disgrafia. Hal ini dimaksudkan agar guru dapat memberikan bantuan belajar 

menulis sesuai dengan penyebab dan karakteristik masing-masing anak disgrafia.  

 Pada umumnya penyebab disgrafia tidak diketahui secara pasti, namun apabila disgrafia 

terjadi secara tiba-tiba pada anak maupun orang dewasa, dapat diduga bahwa penyebab 

disgrafia terjadi karena trauma kepala, baik disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau lainnya. 

Penyebab yang paling umum adalah neurologis, yaitu adanya gangguan pada otak bagian kiri 

depan yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Lerner (2000) yang menyatakan bahwa ada beberapa 

faktor menyebabkan disgrafia, yaitu: a) gangguan motorik anak, b) gangguan perilaku yang 

dialami anak, c) gangguan persepsi pada anak, d) gangguan memori, e) gangguan tangan pada 

anak, f) gangguan anak pada saat memahami intruksi, dan g) gangguan kemampuan 

melaksanakan cross modal. Di samping kemungkinan ada faktor keturunan, bisa juga 

disgrafia disebabkan oleh kesalahan pada pembelajaran menulis permulaan, yaitu ketika 

pembelajaran menulis dengan tangan (handwriting), yaitu terkait dengan cara anak dalam 

memegang pensil atau alat tulis (Abdurrahman,1998).  Sunardi dan Sugiarmin (2001), 

menjelaskan bahwa kesulitan belajar menulis dengan tangan (handwriting), disebabkan oleh 

faktor (a) motorik, (2) perilaku ketika menulis, (3) persepsi, (4) memori atau ingatan, (5) 

kemampuan cross modal, (6) penggunaan tangan (kidal), dan (7) kelemahan dalam memahami 

instruksi. Dan mungkin juga karena gangguan neorologis, yaitu berupa kurangnya kecakapan 

koordinasi mata dan tangan untuk menulis huruf balok, menulis indah dan menulis besambung, 

dan membuat gambar.      

Anak disgrafia tidak bisa dibiarkan belajar menulis sendiri. Mereka perlu bimbingan 

secara khusus. Terdapat beberapa cara mengatasi kesulitan belajar menulis yang berkaitan 

dengan pengajaran menulis permulaan atau handwriting antara lain yang dikemukaan 

Abdurrahman (1998) bahwa terdapat 15 jenis kegiatan yang berfungsi untuk remedial menulis 

untuk anak disgrafia, yaitu (1) aktivitas menggunakan papan tulis, (2) bahan lain untuk latihan 

gerakan menulis, (3) posisi, (4) kertas, (5) cara memegang pensil, (6) kertas stensil atau karbon, 

(7) menjiplak, (8) menggambar di antara dua garis, (9) titik-titik, (10) menjiplak dengan 

semakin dikurangi, (11) buku bergaris tiga, (12) kertas dengan garis pembatas, (13) 

memperhatikan tingkat kesulitan penulisan huruf, (14) bantuan verbal, dan (15) kata dan 

kalimat.  

 

CARA MENGATASI DYSGRAPHIA 

 

 Cara-cara mengatasi gangguan disgrafia seperti di atas dapat dilakukan secara 

bersamaan. Mula-mula guru mempersiapkan alat-alat dan media seperti papan tulis, pensil 

segitiga, kertas (stensil, karbon, atau kertas HVS biasa), dan buku bergaris. Aktivitasnya dapat 

berbarengan, misalnya ketika anak dilatif untuk menjiplak, guru telah menyediakan tulisan 

balok untuk dijiplak, posisi duduk, cara memegang pensil dan cara menggores ketika menjiplak 

atau menggambar tulisan dapat dilakukan dalan satu kegiatan. Kesabaran, ketelitian, dan 

ketepatan dalam membimbing menjadi bagian penting yang harus dimiliki guru. 

Guru/orang tua dan anak sering dibuat frustasi oleh anak disgrafia. Hal ini terjadi karena 

guru/orang tua belum memahami bagaimana seharuasnya bersikap terhadap anak-anak 
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disgrafia. Ketidak pahaman ini dapat membuat guru, orang tua, bahkan anak itu sendiri 

mengalami frustasi. Berkaitan dengan hal ini Astuti (2003) memberikan saran bagaimana 

menghadapi anak yang menderita disgrafia. Saran-saran tersebut adalah: 1. Pahami keadaan 

anak. 2. Berikan kesempatan anak disgrafia menulis dalam bentuk tulisan cetak. 3. Berikan anak 

motivasi untuk membangun rasa percaya diri. 4. Berikan latihan menulis secara rutin. 

 Sikap terhadap anak disgrafia di atas lebih mengarah pada penciptaan suasana hati agar 

anak tidak rendah diri, membuat anak termotivasi untuk belajar menulis, dan membuat anak 

tidak frustasi. Jika orang tua dapat bersikap demikian, maka celaan terhadap anak disgrafia 

sebagai anak bodoh, anak malas, dan anak nakal menjadi tidak ada lagi. Adanya kegiatan 

belajar menulis yang menyenangkan. 

 

PENUTUP 

  

Anak-anak disgrafia merupakan anak yang berkesulitan di dalam belajar (learning 

disorder). Anak-anak disgrafia oleh guru sering dianggap sebagai anak yang bodoh, anak yang 

malas belajar, anak yang nakal, akibatnya baik guru maupun anak menjadi frustasi. Padahal 

sebenarnya anak-anak disgrafia sama dengan anak normal lain.  

Guru harus yakin bahwa anak-anak disgrafia bisa dibantu dalam hal menulis asalkan guru 

memiliki pengetahuan yang cukup tentang ciri-ciri dan gejala-gejala disgrafia. Sikap 

positif terhadap anak disgrafia dapat membangun motivasi pada anak untuk belajar 

menulis. Dengan sikap positif ini sekaligus dapat menghilangkan frustasi bagi guru, 

orang tua dan anak dalam aktivitas belajar mengajar menulis. 
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Abstrak 

 

Faktor penting dalam tumbuh kembang anak salah satunya adalah kemandirian. Anak yang 

memiliki kemandirian dalam kegiatan belajar terlihat aktif, memiliki ketekunan dan inisiatif 

dalam mengerjakan tugas-tugas, menguasai strategi-strategi dalam belajar, memiliki tanggung 

jawab, mampu mengatur perilaku dan kognisinya serta memiliki kayakinan diri. Kemandirian 

merupakan kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri dalam berpikir dan 

bertindak, serta tidak merasa bergantung pada orang lain secara emosional, dalam arti anak yang 

mandiri tidak akan tergantung pada bantuan orang lain dalam merawat dirinya secara fisik, 

dalam membuat keputusan secara emosi dan dalam berinteraksi dengan orang lain secara sosial 

yang ditunjukkan dengan anak melakukan hal sederhana, inisiatif, mencoba hal baru, mentaati 

peraturan dan bermain dengan teman sebaya, dan merasa aman, nyaman dan mampu 

mengendalikan diri. Secara praktis kemandirian adalah kemampuan anak dalam berpikir dan 

melakukan sesuatu oleh diri mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mereka 

tidak lagi bergantung pada orang lain namun dapat menjadi individu yang dapat berdiri sendiri. 

 

Kata Kunci :  Kemandirian; Kemandirian Anak 

 

Abstract 

 

A critical factor in the growth of the child one of them is independence. Children who have 

independence in learning activities look active, have perseverance and initiative in doing tasks, 

well strategies in learning, have responsibility, be able to manage behavior and cognition and 

have self-confidence. Self-reliance is the ability to direct and control oneself in thinking and 

acting, and emotionally not feeling dependent on others, in the sense that a kid who independent 

will not depend on the help of others in taking care of himself physically, in making decisions 

emotionally and in interacting socially with others demonstrated by children doing simple 

things, initiating, trying new things, obeying rules and playing with peers, and feeling secure, 

comfortable and self-controlling. In practical independence is the ability of children to think 

and do things by themselves to meet their needs so they no longer rely on others and become an 

independent individual. 

 

Keywords : Independence; Children Self Independence 
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PENDAHULUAN 

 

Pendidikan anak merupakan pendidikan yang paling mendasar menempati posisi yang 

sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Rentang anak usia dini adalah dari 

lahir sampai delapan tahun merupakan rentang usia kritis dan sekaligus strategis dalam proses 

pendidikan yang dapat mempengaruhi proses serta hasil pendidikan pada tahap selanjutnya. 

Periode ini merupakan periode kondusif untuk menumbuhkembangkan serta melatih dan 

mengajarkan berbagai potensi kemampuan dasar anak yang salah satunya adalah melatih 

kemandirian anak. 

Kemandirian merupakan suatu sikap yang diperoleh secara kumulatif melalui proses yang 

dialami seseorang dalam perkembangannya, dimana dalam proses menuju kemandirian, 

individu belajar untuk menghadapi berbagai situasi dalam lingkungan sosialnya sampai ia 

mampu berpikir dan mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasi setiap situasi. Aktivitas 

bersama membantu anak untuk menanamkan cara berfikir dan bersikap di masyarakat dan 

menjadikannya sebagai caranya sendiri. Orang dewasa (teman sebaya yang lebih tua) 

seharusnya membantu mengarahkan dan mengorganisasi proses pembelajaran anak sehingga 

anak mampu menguasai dan menginternalisasikan secara mandiri.  

Menurut pandangan teori psikososial Erikson, faktor sosial dan budaya berperan dalam 

perkembangan manusia, termasuk di dalamnya perkembangan kemandirian anak. Menurut 

Erikson, perkembangan manusia sebaiknya dipahami sebagai interaksi dari tiga sistem yang 

berbeda yaitu: sistem somatik, sistem ego, dan sistem sosial. Sistem somatik terdiri dari semua 

proses biologi yang diperlukan untuk berfungsinya individu. Sistem ego mencakup pusat proses 

untuk berpikir dan penalaran; dan sistem sosial meliputi proses dimana seseorang menjadi 

bagian dalam masyarakatnya.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian perlu diajarkan dan 

dilatihkan sedini mungkin, yaitu semenjak anak batita bayi tiga tahun, dimana anak sudah mulai 

banyak berinteraksi dengan orang lain, tidak hanya dengan orang terdekatnya (ibu dan ayah) 

tapi juga sudah mulai berinteraksi dengan orang-orang yang baru dikenalnya, disinilah waktu 

yang tepat untuk bersosialisasi sekaligus melatih dan mengajarkan kemandirian pada anak. 

 

PEMBAHASAN 

 

Meskipun masih kecil anak sedini mungkin haruslah diajarkan mandiri melalui refleksi 

mengenai apa-apa yang sudah ia lakukan. Mengajarkan anak untuk mandiri pada anak usia dini 

berbeda dengan anak yang dewasa, untuk anak usia dini dapat melalui bermain dan mengobrol 

mengenai apa-apa yang telah dilakukan. Melalui bermain dan mengobrol yang dijadwalkan 

sebagai program untuk memandirikan anak mengenai hal-hal yang telah dilakukan apabila 

berbuat salah anak tidak kapok akan tetapi terus berusaha untuk lebih baik, mencari solusi yang 

harus diajarkan kepada anak agar anak dapat belajar dari kesalahan, sehingga akan muncul rasa 

percaya diri dan tumbuhnya kemandirian anak karena pada kenyataannya di samping anak 

hidup dalam keluarga, ia juga hidup di sekolah. Artinya, anak seolah-olah hidup di dua dunia. 

Atas dasar ini, hendaknya para professional (guru dan pengasuh anak) memahami kedua dunia 

anak tersebut sehingga sekolah dapat melanjutkan peran orang tua di rumah, sedangkan orang 

tua dapat melanjutkan program sekolah di rumah. Dengan demikian, antara sekolah dan rumah 

sebagai dunia anak akan memberikan rasa aman dan nyaman.   
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PERENCANAAN PEMBELAJARAN DALAM PERKEMBANGAN AFEKTIF 

 

Guru dalam ruang kelas yang mengutamakan perkembangan sikap/ afektif 

memperhatikan pola bermain sebagai kerja/ kegiatan anak-anak dan karenanya menjadi pusat 

untuk kegiatan belajarnya. Melalui spontanitas, kesungguhan, bermain dengan cara 

mengarahkan diri, maka anak-anak akan mempelajari keterampilan dan memperoleh 

pengetahuan karena hal ini penting bagi mereka, bukan karena hal ini didorong kepada mereka, 

dan bukan karena diperintahkan oleh kekuasan eksternal atau sesuatu pengaruh yang dating dari 

luar. Itulah sebabnya maka guru memanfaatkan permainan anak-anak dan menggunakan 

pengalaman anak secara spontan dalam merencanakan kegiatan bersama dengan anak lainnya. 

Dalam hal ini guru juga harus sadar akan perkembangan kemajuan dan minat perhatian 

khusus anak-anak. Anak-anak lazimnya melakukan sesuatu yang berbeda dalam ruangan kelas. 

Mereka memilih sendiri apa yang mereka akan lakukan. Anak-anak akan belajar dari bahan-

bahan belajar yang digunakan dan  interaksinya dengan anak-anak yang lain dan dengan orang 

dewasa. Guru yang sadar akan dapat mengamati dan menemukan sesuatu tentang tiap anak-

anak, dan karenanya perlu memperkaya pengetahuan dan pengalaman tentang anak-anak yang 

menjadi siswanya. 

Disaat anak-anak berinterkasi dengan guru dan lingkungan belajarnya, maka 

perencanaan, pelaksanaan, dan proses penilaian menjadi instrument yang dapat berperan 

penting. Anak-anak bebas untuk mengajukan ide-ide dan yang akan digunakan sebagai bagian 

dari lingkungan belajar. Anak-anak tetap dibiarkan menilai dirinya terhadap pengalaman 

belajarnya, yang pada gilirannya mempengaruhi perencanaan belajar bagi aktivitas selanjutnya. 

Mendapatkan kesadaran tentang minat dan kebutuhan tiap anak maka guru akan siap 

untuk memicu dan memperkaya pengalaman-pemgalaman belajar yang spontan dari anak-anak 

itu. Agar dapat menjelaskan bagaimana guru melakukan semua ini dalam ruang kelas, maka kita 

perlu hal-hal spesifik dalam berperilaku. 

 

HUBUNGAN ASPEK AFEKTIF DENGAN KEMANDIRIAN EMOSIONAL ANAK 

 

Dilihat dari hubungan anak dengan orang lain, khusunya orang tua. Perkembangan 

kemandirian ini merupakan proses panjang yang dimulai dari awal masa remaja hingga masa 

dewasa. Kemandirian emosional adalah aspek kemandirian yang berhubungan dengan 

perubahan hubungan dengan seseorang, khususnya orangtua, dimana anak mengembangkan 

perasaan individu dan berusaha melepaskan diri dari ikatan kekanak-kanakan dan 

ketergantungan terhadap orangtua. 

Adapun macam-macam perubahan dalam hubungan remaja dengan orangtua 

mencerminkan perkembangan kemandirian emosional, adalah emotional autonomy and 

detachmen. Freud berpendapat bahwa perubahan fisik pada masa pubertas dapat menyebabkan 

gangguan yang cukup besar serta konflik dalam sistem keluarga. Konflik intrapsikis yang telah 

ditekan sejak anak usia dini yang bangkit kembali pada masa remaja awal oleh kebangkitan 

impuls seksual. Konflik dinyatakan dengan adanya peningkatan ketegangan antara anggota 

keluarga, argument yang tidak tentu yang menimbulkan ketidaknyaman berada didalam rumah. 

Remaja awal didorong untuk memisahkan diri, setidaknya secara emosional dari orang tua dan 

mengubah energy emosional mereka untuk hubungan dengan teman-teman sebaya, khususnya 

rekan dari awal jenis. 
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Badai dan stress yang dialami oleh remaja dianggap merupakan suatu yang biasa, aspek 

yang sehat, dan tidak terelakan dari perkembangan emosi selama masa remaja. Bahkan freud 

percaya bahwa dengan tidak adanya konflik antara remaja dengan orangtuanya menandakan 

bahwa remaja itu merupakan remaja yang bermasalah. 

 

BENTUK-BENTUK KEMANDIRIAN ANAK USIA DINI 

 

Bentuk kemandirian pada anak usia dini lebih berkaitan dengan yang bersifat fisik dan 

psikis, dimana kegiatan ini merupakan kebutuhan anak sehari-hari yang bersifat pribadi, maka 

anak mampu melakukannya sendiri. Menurut Berk bahwa kegiatan anak sehari-hari dalam 

bentuk kemandirian dapat dilihat dari : 

1)    Kemampuan anak dalam berpakaian. 

Pada anak usia dini kemandirian terlihat ketika anak dapat melakukan dan menyelesaikan 

pekerjaannya sendiri tanpa meminta atau mengharapkan bantuan dari orang tua atau orang lain 

yang ada disekitarya. Bagi orang dewasa berpakaian adalah pekerjaan yang mudah dilakukan. 

tetapi lain halnya dengan anak. Bagi anak berpakaian merupakan suatu pekerjaan yang berat. 

Seperti mengancingkan baju, memakai kaos kaki, melipat baju dan sebagainya. Dengan 

kemandiriannya yang tumbuh dalam diri anak, maka anak akan merasa lebih percaya diri dalam 

melakukan pekerjaan selanjutnya, selain itu dapat menumbuhkan harga diri yang kuat. 

2)    Kemampuan anak dalam melakukan kegiatan makan. 

Pada saat anak memiliki kemandirian dalam hal makan, anak akan melakukan acara 

makan sendiri dengan mengambil alat makan dan makanan itu sendiri tanpa disuapi atau 

dilayani oleh orang tua, anak usia dini juga terkadang sudah mengetahui kapan ia harus makan 

tanpa menunggu perintah dari orang tua. 

3)    Kemampuan anak untuk mengurus diri ketika melakukan buang air 

Kemandirian pada anak usia dini juga dapat terlihat ketika anak mampu mengurus dirinya 

ketika buang air besar maupun kecil. Tetapi kemampuan ini tidak terjadi secara tiba-tiba atau 

spontan. Untuk mampu melakukan sendiri atau terampil diperlukan suatu latihan yang bertahap 

dan sabar oleh orang tua, latihan yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah toilet training. 

Latihan ini tidak bersifat memaksa, bisa dilakukan dengan cara ketika anak meminta diantar, 

dengan demikian anak dengan mudah melakukan sendiri tanpa bantuan dan bimbingan dari 

orang tua atau orang lain, sehingga anak akan mampu melakukan sendiri. 

4)    Mampu atau berani pergi sendiri 

Anak usia dini umumnya tidak berani untuk pergi sendiri, baik itu untuk pergi ke sekolah 

maupun pergi ke tempat bermain. Biasanya mereka memerlukan teman untuk menjaga atau 

melindunginya. Dalam hal ini orang tua memberikan suatu latihan pada anak agar anak mampu 

untuk pergi sendiri, orang tua harus menghilangkan rasa khawatir dan cemas pada saat anak 

pergi dan tanamkan rasa percaya pada anak ketika anak pergi sendiri tanpa ditemani orang tua. 

Hal ini menunjukkan bahwa anak telah mampu dan mandiri ketika harus pergi sendiri tanpa 

orang lain. 

 

PENUTUP 

 

Kemandirian adalah sikap dan perilaku seseorang yang mencerminkan perbuatan yang 

cenderung individual (mandiri), tanpa bantuan dan pertolongan dari orang lain. Kemandirian 

identik dengan kedewasaan, berbuat sesuatu tidak harus ditentukan atau diarahkan sepenuhnya 
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oleh orang lain. Kemandirian anak sangat diperlukan dalam rangka membekali mereka untuk 

menjalani kehidupan yang akan datang.  Dengan kemandirian ini seorang anak akan mampu 

untuk menentukan pilihan yang ia anggap benar, selain itu ia berani memutuskan pilihannya dan 

bertanggung jawab atas resiko dan konsekuensi yang diakibatkan dari pilihannya tersebut. 
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ABSTRAK 

 

Perkembangan masa kanak-kanak akhir meliputi perkembangan fisik, perkembangan emosi, 

perkembangan moral, perkembangan bahasa, dan perkembangan sosial. Sebagai mana bahaya 

psikologis bagi kanak-kanak masa akhir terutama mempengaruhi penyesuaian sosial, yaitu tugas 

perkembangan utama dalam periode ini. Bahaya itu sangat besar pengaruhnya bagi masa akhir 

kanak-kanak  pada penyesuaian pribadi dan pada perkembangan kepribadian anak. Dalam 

perkembangan sosial, anak mulai menyadari, mengerti , dan mulai memahami tentang diri dan 

lingkungannya. Dalam kurangnya dukungan sosail terhadap anak maka akan bisa menimbulkan 

gangguan psikologis pada anak, maka para orangtua maupun pendidik mencarai jalan suatu 

usaha untuk mengatasi bahaya kesulitan seperti ini yang banyak dikalangan kanak-kanak. 

 

Kata kunci : Masa kanak-kanak akhir,  mengatasi bahaya psikologis  

 

 

ABSTRACK 

 

The development of late childhood includes physical development, emotional development, 

moral development, language development, and social development. As to where the 

psychological danger for late childhood primarily affects social adjustment, that is, the main 

developmental task in this period. The danger greatly affects the child's late childhood in 

personal adjustment and in the development of the child's personality. In social development, 

children begin to realize, understand, and begin to understand about themselves and the 

environment. In the lack of support sosail to children it will be able to cause psychological 

disturbance in children, so the parents and educators mencarai way an attempt to overcome the 

dangers of this kind of difficulty that many children. 

 

Keywords: Final childhood,  overcoming psychological hazards 
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PENDAHULUAN 

 

Ada pernyataan bahwa anak adalah makhluk tanpa masalah dan anak adalah makhluk 

yang selalu bahagia dengan dunianya sendiri, maka untuk apa ada bimbingan bagi mereka yang 

masih berusia dini yang dimana sedang tumbuh berkembang menuju dewasa dan dalam 

kenyataan tidak ada individu maupun kanak-kanak besar maupun kecil, kaya miskin, dikota 

maupun di desa tidak dihinggapi atau memiliki masalah. Semua orang dapat saja dihadapkan 

pada masalah atau problematidak terkecuali juga anak usia dini. Anak tidak statis namun 

tumbuh juga berkembang yang mengalami perubahan dan gerakan secara dinamis dan progresif 

menuju kematangan fisik maupun psikis. Pada dasarnya anak bisa menjadi kebanggan orangtua 

jika anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan, namun anak juga bisa menjadi salah 

satu anak yang nakal atau menyandang berprilaku bermasalah karena pendidikan guru maupun 

orangtua yang kurang. Perkembangan anak mulai lahir sampai lima sampai enam tahun 

berlangsung sangat cepat dan juga pada masa ini perkembangan anak mulai terbentuk dan juga 

cenderung menetap, sehingga menetukan tahap perkembangan selanjutnya. Hurlock (1978: 30) 

mengemukakan bahwa perkembangan awal anak (masa kanak-kanak) lebih kritis dibandingkan 

dengan perkembangan berikutnya. Pada hal ini berpengaruh pada perkembangan anak 

berlangsung secara berkesinambungan. Dan Hurlock diatas, Slavin (1994: 73) menekankan pada 

hal yang sama bahwa anak usia tiga sampai enam tahun terjadi perkembangan yang cepat pada 

semua aspek perkembanagn, serta lazimnya anak yang bealajr di TK (Taman Kanak-kanak) 

antara emapt sampai enam tahun. 

Masa kanak-kanak akhir merupakan masa diulai saat anak masuk pada tingkat sekolah 

SD (Sekolah Dasar) yang dialamai anak pada usia enam tahun (Rita Eka Izzaty, dkk. 2008: 

104). Pada masa kanak-kanak seringkali orangtua menyebut sebagai masa yang menyulitkan 

masa yang tidak rapih karena pada masa itu anak mulai mengenal dengan berbagai macam 

tugas-tugas baru, lingkungan baru dan masa akhir kanak-kanak ini juga disebut sebagai masa 

yang berkelompok. Masa berkelompok yang dimaksud adalah dimana ditandai dengan adanya 

minat pada kegiatan atau dengan aktifitas teman-teman yang dapat meningkatkan suatu 

keinginan yang kuat agar diterima sebagai anggota kelompok. Pada masa akhir kanak-kanak ini 

lingkungan baru adalah hal yang terkadang sulit dilalui karena penyesuaian diri pada lingkungan 

yang baru terdapat perbedaan-perbedaan yang belum pernah dilakukan oleh sianak. Sulit bagi 

orangtua yang dimana anak belum bisa menata kepribadiannya maupun tugas-tugas barunya 

dengan baik. Sedangkan pandangan bagi para pendidik masa akhir kanak-kanak disebut sebagai 

usia sekolah dasar dan periode kritis dalam membentuk dorongan untuk berprestasi, artinya 

anak dituntuk dalam memahami lingkungannya dan perkembangan anak lebih maju dalam 

prestasi yang diminatinya. 

Namun dalam masa usia akhir kanak-kanak juga terdapat berbagai macam bahaya yang 

berbeda pada masa sebelumnya tetapi lain bentuknya, dimana ada perubahan pola hidup anak 

yang yang berbeda setelah masuk sekolah, seperti pada hal ini akan di bahas tentang bahaya 

psikologi pada akhir masa kanak-kanak. Harapan orangtua pada masa akhir kanak-kanak ini 

anak dapat berkembang dengan baik sesuai dengan keinginan orangtua serta peran orangtua 

disini juga sangat penting bagi anak dari sikap juga kegiatan berbicara orangtua itu menjadi 

panutan bagi sang anak untuk berbuat baik atau berbuat sebaliknya. Serta harapan orangtua juga 

anak dapat tumbuh berkembang tanpa adanya bahaya-bahaya maupun hambatan yang akan 

terjadi pada anak. 
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PEMBAHASAN 

 

1. Bahaya Psikologis Pada Masa Akhir AUD 

 

Pada dasarnya bahaya psikologis bagi masa akhir kanak-kanak itu terutama pada 

pnyesuaian sosialnya yaitu dimana setiap tugasnya sangat besar pengaruhnya pada penyesuaian 

pribadi dan pada perkembangan kepribadian sang anak.Akibat dari bahaya psikologis yaitu 

dimana anak yang tidak terima oleh teman-teman sebayanya sebagaimana selalu tidak puas 

terhadap keadaan diri sendiri, bisa dikatakan selalu kurang dan kurang, sehingga timbul rasa iri 

terhadap temannya yang lebih populer. Banyak kesalahan dari penyesuaian dari kepribadian ini, 

karena kita anak masuk pertama kali sekolah dimana sang anak mulai membandingkan dirinya 

dengan teman-teman sebayanya dan mempertimbangkan prestasinya dari sudut pandang prestasi 

temannya. Tanda yang umum dari adanya kesulitan dimasa depan disebabkan adanya 

ketidakpuasan pribadi antara lain seperti menarik diri dari orang, lebih menyendiri, depresi yang 

berlebihan, sangat membenci otoritas, hiperaktif, kecemasan kronis dan atau emosi yang 

mati.Anak yang tidak puas pada dirinya sendiri biasanya menggunakan mekanisme pertahanan 

yang kuat seperti rasionalisasi untuk menjelaskan kelemahan untuk menyalahkan orang lain, 

dan dia juga bisa menggunakan mekanisme menghindar, khususnya sendiri melamun atau 

penyakit khayalan.  

Hal inilah yang membuat anak dapat meringankan ketidakbahagiannya untuk 

sementara. Kesalahan penyesuaian diri yang berasal dari kurangnya dukungan oleh kelompok 

sosial cenderung menetap. Anak yang mempunyai sifat pemalu, penyegan, menarik diri dari 

orang, bahwa perilaku ini memperkecil kemungkinan untuk memperoleh dukungn 

sosial.Banyak anak yang tidak merasa bahagia dan bahkan tidak puas dengan dirinya sendiri 

karena kurangnya dukungan sosial, mengambil alih masalahnya lalu berusaha “membeli” 

teman-temannya agar diterima oleh kelompok. Bagi anak pada masa akhir kanak-kanak ia mulai 

belajar berfikir dan merasakan dirinya seperti apa yang telah ditentukan oleh orang lain dalam 

lingkungannya, misalnya orantua, guru juga teman-temannya, senagaimana anak diperlukan 

dirumah, sekolah juga lingkungan masyarakatnya yang akan mempengaruhi pembentukan 

konsep dirinya (Hurlock, 2013). 

 

2. Macam-macam Bhaya Psikologis AUD 

 

a. Bahaya dalam berbicara : ada empat bahaya berbicara yang umum terdapat pada 

akhir masa kanak-kanak yaitu (1) kosa kata yang kurang dari rata-rata menghambat 

tugas-tugas di sekolah dan menghambat komunikasi dengan orang-orang lain, (2) 

kesalahan dalam berbicara, misalnya dalam salah ucap dan kesalahan tata bahasa, 

cacat dalam berbicara seperti gagap, anak membuat anak menjadi sadar diri 

sehingga anak hanya berbicara bilamana perlu, (3) anak yang mempunyai kesulitan 

berbicara dalam bahasa yang digunakan dilingkungan sekolah akan terhalang 

dalam usahanya untuk berkomunikasi serta mudah merasa bahwa dia berbeda, (4) 

pembicaraan yang bersifat egosentris, yang mengkritik dan merendahkan orang 

lain, dan yang bersifat membuat akan ditentang oleh teman-temannya. 
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b. Bahaya emosional : anak akan dianggap tidak matang baik oleh teman-teman 

sebaya maupun orang dewasa, kalau ia masih menunjukan pola-pola ekspresi 

emosi yang kurang menyenangkan, seperti amarah yang meledak-ledak, dan juga 

bila emosi yang buruk seperti marah dan cemburu masih sangat kuat sehingga 

kurang disenangi oleh orang lain. 

c. Bahaya sosial : terdapat lima jenis anak yang penyesuaiannya dipengaruhi oleh 

bahaya sosial, (1) anak yang ditolak atau diabaikan oleh kelompok teman-

temannya akan kurang mempunyai kesempatan belajar, (2) anak yang terkucilkan, 

yang tidak memiliki persamaan dengan kelompok teman-teman akan menganggap 

dirinya berbeda, (3) anak yang mobilitas dan grafisnya tinggi mengalami kesulitan 

untuk diterima dalam kelompok yang sudah terbentuk, (4)  anak yang kelompok 

dari kelompok ras atau agama yang terkesan prasangka, (5) para pengikut yang 

ingin menjadi pemimpin kemudian menjadi anak yang dipenuhi dengki dan tidak 

puas. 

d. Bahaya bermain : anak yang kurang memiliki dukungan sosial akan terasa 

kekurangan kesempatan untuk mempelajari permainan serta olahraga yang penting 

untuk menjadi anggota kelompok. Anak yang dilarang berkhayal karena 

membuang waktu atau dilarang melakukan kegiatan kreatif dan bermain akan 

mengembangkan kebiasaan. 

e. Bahaya dalam konsep diri : anak yang mempunyai konsep diri yang ideal biasanya 

merasa tidak puas pada diri sendiri dan juga tidak puas pada perlakuan orang 

lain.kalau konsep sosialnya ia cenderung berprasangka dalam bersikap 

deskriminatif dalam memperlakukan orang lain. 

f. Bahaya moral : ada enam bahaya yang umum dikaitkan dengan perkembangan 

sikap moral dan prilaku anak-anak : (1) perkembangan kode moral berdasarkan 

konsep teman-teman atau berdasarkan konsep media massa tentang benar dan salah 

yang tidak serupa dengan kode orang dewasa, (2) tidak berhasil mengembangkan 

suara hati sebagai pengawas dalm prilaku, (3) disiplin yang tidak konsisten 

membuat anak tidak yakin akan apa yang sebaiknya dilakukan, (4) hukuman fisik 

merupakan contoh agresifitas anak, (5) menganggap dukungan teman-teman 

terhadap prilaku yang salah begitu memuaskan sehingga menjadi kebiasaan, (6) 

tidak sabar terhadap perbuatan oranglain yang salah. 

g. Bahaya yang menyangkut minat : ada dua baha yaitu satu tidak berminat pada hal-

hal yang dianggap penting oleh teman-teman sebaya dan dua mengembangkan 

sikap yang kurang baik terhadap nasihat yang dapat bernilai bagi dirinya seperti 

sekolah atau kesehatannya. 

h. Bahaya hubungan keluarga : pertentangan dengan anggota keluarga mengakibatkan 

lemahnya ikatan keluarga dan menimbulkan kebiasaan pola penyesuaian yang 

buruk serta masalah-masalah yang dibawa keluar. 

i. Bahaya dalam perkembangan kepribadian : perkembangan konsep diri yang buruk 

yang mengakibatkan penolakan diri dan egosentrisme yang merupakan lanjutan 

dari awal masa kanak-kanak. 

j. Bahaya dalam pergolongan peran seks : kegagalan dalam mempelajari organ-organ 

seks yang dianggap pantas oleh  teman-teman sebaya serta ketidakmauan untuk 

melakukan peran seks yang disetujui. 
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3. Bentuk Tindakan Preventif  Terhadap Bahaya Psikologis 

 

Berbicara tentang akhir masa kanak-kanak yang berkaitan dengan permasalahan psiklogis 

merupakan permasalahan yang cukup penting untuk diselessaikan oleh guru maupun orangtua 

san anak karena, anak merupakan generasi muda yang nantinya akan mewujudkan segala 

impiannya maupun kedua orang tuanya. Pada hal ini tindakan memberikan layananinformasi 

merupakan suatu tindakan preventif pada bahaya psiklogis masa akhir kanak-kanak. Sebagai 

guru BK pemberian suatu layanan itu sangat penting bagi anak, individu maupun pada 

seseorang yang sangat membutuhkan layanan informasi tersebut. Dikarenakan untuk mengambil 

suatu keputusan, menemukan keinginanan diri sendiri, memahami diri dll. Layanan informasi 

merupakan bentuk layanan bimbingan yang memungkinkan anak dan orang tua menerima dan 

memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

keputusan untuk kepentingan sang anak.Dalam pemberian layanan informasi, informasi yang 

diberikan seperti informasi pendidikan, kesehatan, juga sosial. Layanan informasi ini bertujuan 

untuk  memberikan wawasan yang berkaitan dengan perkembangan anak, serta dalam 

diharapkan melalui layanan ini anak dapat dapat mengenal diri dan lingkungan sekitarnya 

beradaptasi pada perubahan lingkungan di kemudian hari nanti. Adapun layanan informasi yang 

diberikan oleh orangtua dan anak yaitu : 

 Kelanjutan studi 

 Kesulitan-kesulitan belajar yang sering dialami anak disekolahnya 

 Cara-cara belajar yang baik 

 Cara berteman yang baik untuk sang anak 

 Berbagai penyakit yang sering diderita anak dan upaya mengidentifikasinya 

 Bahaya narkoba dan akibatnya 

 Makanan dan minuman yang membahayakan anak. 

Layanan informasi bisa diberikan kepada orang tua dengan memilih menentukan waktu 

penyampaian yang tepat, misalnya guru memberikan, menyampaikan layanan pada tiap satu 

bulsn sekali. Sehingga guru dapat menentukan memilih informasi atau tema yang benar-benar 

dibtuhkan oleh anak. 

 

4. Peran Orang Tua Pada Masa AUD (Kanak-kanak) 

 

Menurut Patmonodewo (2003: 123) orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya, 

jika anak sudah masuk sekolah orang tua adalah mitra kerja guru bagi anaknya dan orangtua 

merupakan guru utama yang menggunakan segala kemampuan mereka, guna keuntungan 

mereka sendiri, anak-anaknya serta program yang dijalankan anak itu sendiri. Sebagai orang tua 

peran membina juga meningkatkan perkembangan anak sejak usia dini adalah hal yang penting 

karena tiap tahap awal dalam mengembangkan potensi anak usia dini. Disini orangtua adalah 

orang paling bertanggung jawab tentang kemajuan dan perkembangan sang anak, semua 

aktivitas orang tua selalu diamati oleh anak dan dijadikan sebagai tiruan baik dari prilaku 

maupun kebiasaan orang tua yang baik atau sikap yang buruk, secara sengaja atau tidak sengaja 

anak akan mudah meniru baik dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Oleh sebab itu 

orang tua harus menjadi panutan yang baik oleh anak. 
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Pada dasarnya pendidikan karakter sebaiknya harus dikenalkan pada anak usia dini sejak 

awal, dalam hal ini peran orang tua adalah peran yang sangat penting dalam mendidik, 

mengasuh dan membesarkan anak menjadi generasi yang baik dan tangguh. Orangtua 

merupakan orang yang paling dekat dan paling berperan dalam perkembangan awal sang anak 

sehingga kebiasan serta tingkah laku yang terbentuk dalam keluarga menjadi contoh dan dengan 

mudah juga ditiru oleh sang anak, Wibowo (2012:80). Membentuk karakter dan meningkatkan 

perkembangan anak pada awal anak usia dini nantinya akan membawa pada masa dimana anak 

akan masuk pada tahap tingkat sekolah yang lebih. Misalnya ketika masuk sekolah tingkat dasar 

diamana anak menghadapi lingkungan baru, kebiasaan baru, anggota baru, serta teman-teman 

yang baru. Untuk menjalankan peran tersebut orangtua harus bisa berperan secara maksimal, 

dan juga orang tua memiliki kualitas diri dengan membekali diri dengan pola pengasuhan yang 

tepat, pengetahuan yang dijalani sang anak, serta ilmu perkembangan anak.Anak diharapkan 

dapat berkembang tumbuh dengan baik sehingga menjadi orang dewasa yang sehat secara fisik, 

mental, sosial, serta emosi. Perkembangan yang optimal akan potensi yang dimiliki anak 

menjadi sumber daya manusia yang berkualitas (Permono, 2013). Seperti yang dijelaskan di atas 

bahwa perkembangan anak juga ditandai dengan terjadinya perkembangan psikososial, 

yangdimulai dari masa bayi, kanak-kanak, pra sekolah, usia sekolah, remaja dewasa muda, 

dewasa dan dewasa lanjut. 

 

KESIMPULAN 

 

Pada akhir masa kanak-kanak disebut sebagai masa usia berkelompok karena anak 

berminat pada kegiatan-kegiatan dan juga tidak hanya itu didalam masa akhir kanak-kanak 

terdapat bahaya-bahaya seperti bahaya psikologis pada anak yaitu bahaya dalam berbicara, 

bahaya emosi, bahaya sosial, nahaya moral, bahaya dalam konsep diri, bahaya bermain, bahaya 

dalam penggolongan peran seks, bahaya yang menyangkut minat. Bahaya perkembangan 

kepribadian, serta bahaya keluarga. Dari bermacam-macam bahaya psikologi tersebut terdapat 

tindakan preventif bagi orang tua juga sang anak seperti layanan informasi. Layanan informasi 

merupakan bentuk layanan bimbingan yang memungkinkan anak dan orang tua menerima dan 

memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

keputusan untuk kepentingan sang anak. Didalam usia akhir kanak-kanak ini orangtua adalah 

penanggung jawab penting bagi perkembangan anaknya. Harapan pada orang tua anaknya 

adalah anak dapat berkembang dengan baik baik itu dalam segi fisik maupun psikologis anak. 

Namun orang tua juga berperan untuk memberikan suatu tuntunan bagi sang anak, karena dari 

sikap maupun tingkah laku tata bahasa orangtua akan ditiru oleh sang anak. Perkembangan anak 

yang baik juga kunci utama dari orang tua, karena jika orangtua mendidik, menuntun, serta 

mengarahkan anak dengan baik maka tidak dilingkungan keluarga saja namun dilingkungan 

sekolah maupun masyarakat anak akan bersikap lebih baik sebagai anak yang baik. 
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Abstrak 

 

Masa kanak-kanak merupakan masa emas karena pada masa ini anak mengalami 

perkembangan-perkembangan yang sangat pesat baik itu perkembangan secara fisik maupun 

perkembangan intelektual, emosional, kepribadian,  moral dan lain sebagainya. Anak lebih 

banyak bertanya dan ingin mengetahui sesuaitu yang belum ia ketahui sebelumnya. Pada masa 

ini peran orang tua, lingkungan dan teman sebayanya sangat berpengaruh dalam membentuk 

kepribadian si anak. Oleh karena itu pengaruh-pengaruh yang baik akan membentuk pribadi 

yang baik terhadap anak tapi sebaliknya jika pengaruh-pengaruh tersebut tidak baik maka 

pribadi anak pun bisa menjadi tidak baik karena pada masa ini mereka sedang mengalami 

perkembangan-perkembangan untuk membentuk kepribadiannya. 

Kata Kunci : psikologis; sosial 

 

Abstract 

 

Childhood is a golden period because at this time the child experiences very rapid 

developments,both physical development and intellectual development, emotional, personality, 

moral and so forth. The child asks more and wants to know something that he has not known 

before. At this time the role of parents, environment and peers are very influential in shaping 

the child's personality. Therefore, good influences will form a good person against the child but 

otherwise if the effects are not good then the child's personal can be not good because at this 

time they are experiencing developments to form his personality. 

 

Keyword : psychologcals; social 
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PENDAHULUAN 

 

Pada dasarnya setiap anak akan melewati periode dan proses tumbuh kembang sesuai 

dengan tahap usianya. Seperti halnya bahaya pada masa bayi, masa kanak-kanak sering 

mengalami bahaya yang baik disengaja ataupun tidak disengaja disaat dia melakukan interaksi 

dengan lingkungan. Menurut Hurlock dalam Elizabet (2008) anak pada saat melakukan interaksi 

dengan sosial seperti berteman dan mengeksplorasi alam sering mengalami beberapa bahaya 

psikologis yang diakibatkan oleh lingkungan sekitarnya. 

Pada masa perkembangannya, anak memegang peranan penting dalam membentuk fisik 

maupun psikologisnya karena tugas yang penting pada masa anak usia dini adalah tumbuh dan 

berkembang hingga menimbulkan rasa bahagia dalam hidupnya.Van Den Daele dalam 

Elizabeth (2008)  perkembangan berarti penambahan statistik tentang tumbuh dan kembangnya 

secara kualitatif seperti tinggi badan, berat badan dan kemampuannya mengontrol tingkah 

lakunya. 

Dan adapun peran orang tua untuk mengatasi bahaya psikologis pada masa anak iyalah 

dengan memberi perhatian dan dukungan sosial terhadap anak tersebut dan mengawasi saat 

anak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya agar anak tersebut dapat menjalani interaksi 

dengan orang lain tidak mengalami suatu masalah. 

 

PEMBAHASAN 

  

Bahaya psikologis itu sangat besar pengaruhnya pada penyesuaian pribadi dan 

perkembangan kepribadian anak. Akibat dari bahaya psikologis ini seperti anak yang tidak 

begitu diterima oleh teman-temannya sering menjadi tidak puas terhadap dirinya sendiri dan iri 

kepada anak yang lebih populer. Banyak kesalahan penyesuaian kepribadian dimulai pada 

permulaan sekolah ketika anak pertama kali mulai membandingkan dirinya dengan teman-

teman sebaya dan mempertimbangkan prestasinya dari sudut pandang prestasi teman-temannya. 

Tanda-tanda yang umum dari adanya kesulitan di masa depan yang disebabkan oleh 

ketidakpuasan pribadi anak antara lain adalah kebiasaan menarik diri, sifat mudah dirangsang 

yang berlebihan, sangat membenci otoritas, depresi yang kronis, meninggikan diri sendiri 

dengan jalan merendahkan orang lain, hiperaktif, egosentrisme yang  berlebihan dan kecemasan 

kronis atau emosi yang mati. 

Anak yang tidak puas pada diri sendiri biasanya menggunakan mekanisme pertahanan 

seperti rasionalisasi untuk menjelaskan kelemahan-kelemahan atau proyeksi untuk menyalahkan 

orang lain dan ia juga dapat menggunakan mekanisme menghindar khususnya melamun karena 

hal ini dapat meringankan ketidakbahagiaan untuk sementara saja. Kesalahan penyesuaian diri 

yang berasal dari kurangnya dukungan oleh kelompok sosial cenderung menetap. Anak yang 

pemalu, penyegan, menarik diri misalnya akan meneruskan pola perilaku khas ini sekalipun ia 

tahu bahwa perilaku seperti ini memperkecil kemungkinan untuk memperoleh dukungan sosial. 

Adapun bahaya psikologi pada masa kanak-kanak yaitu : 

1. Bahaya dalam berbicara. Ada empat bahaya berbicara yang umum terdapat pada masa 

kanak-kanak. (1) Kosa kata yang kurang dari rata-rata menghambat tugas-tugas di 

sekolah dan menghambat komunikasi dengan orang-orang lain. (2) Kesalahan dalam 

berbicara seperti salah ucap dan kesalahan tata bahasa akan membuat anak menjadi 

sangat sadar diri sehingga anak hanya berbicara bilamana perlu. (3) Anak yang 
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mempunyai kesulitan berbicara dalam bahasa yang digunakan dilingkungan sekolah akan 

terhalang dalam usahanya untuk berkomunikasi dan mudah merasa bahwa ia “berbeda”. 

(4) Pembicaraan yang bersifat egosentris yang mengkritik dan merendahkan orang lain 

akan ditentang oleh teman-teman. 

2. Bahaya emosi. Anak akan dianggap tidak matang oleh teman-teman sebayanya maupun 

orang-orang dewasa kalau ia masih menunjukkan pola-pola ekspresi emosi yang kurang 

menyenangkan seperti amarah yang meledak-ledak dan juga bila emosi yang buruk 

seperti marah dan cemburu masih sangat kuat sehingga kurang disenangi oleh orang lain. 

3. Bahaya moral. Ada enam bahaya yang umumnya dikaitkan dengan perkembangan sikap 

moral dan perilaku anak-anak. (1) Perkembangan kode moral berdasarkan konsep-konsep 

media massa tentang benar atau salah yang tidak serupa dengan kode orang dewasa. (2) 

Tidak berhasil mengembangkan suara hati sebagai pengawas dalam terhadap perilaku. (3) 

Disiplin yang tidak konsisten membuat anak tidak yakin akan apa yang sebaiknya 

dilakukan. (4) Hukum fisik merupakan contoh agresivitas anak. (5)  Menganggap 

dukungan teman-teman terhadap perilaku yang salah begitu memuaskan sehingga 

perilaku itu menjadi kebiasaan dan (6) Tidak sabar terhadap perbuatan orang lain yang 

salah. 

4. Bahaya sosial. Terdapat lima jenis anak yang penyesuaiannya dipengaruhi oleh bahaya 

sosial. Pertama anak yang ditolak atau diabaikan oleh kelompok teman-temannya akan 

kurang mempunyai kesempatan untuk belajar bersifat sosial. Kedua anak yang terkucil 

yang tidak memiliki persamaan dengan kelompok teman-temannya akan menganggap 

dirinya berbeda dan merasa tidak mempunyai kesempatan untuk diterima teman-

temannya. Ketiga anak yang moblitas sosial dan grafisnyan tinggi mengalami kesulitan 

untuk diterima dalam kelompok yang sudah terbentuk. Keempat anak yang berasal dari 

kelompok ras atau kelompok agama yang terkena prasangka dan kelima para pengikut 

yang ingin menjadi pemimpin kemudian menjadi anak yang penuh dengki dan tidak puas. 

5. Bahaya dalam penggolongan peran seks. Ada dua bahaya yang umum dalam 

penggolongan peran seks yaitu kegagalan untuk mempelajari organ-organ peran seks 

yang dianggap pantas oleh teman-teman sebayanya dan ketidakmauan untuk melakukan 

peran seks yang disetujui. Bahaya yang pertama cenderung berkembang bila anak 

dibesarkan oleh keluarga dimana orang tuanya melakukan peran seks yang berbeda 

dengan orang tua teman-temannya. Bahaya yang kedua berkembang bilamana anak laki-

laki diharapkan melakukan peran sederajat dan anak perempuan diharapkan melakukan 

peran-peran tradisional. 

6. Bahaya hubungan keluarga. Pertentangan dengan anggota-anggota keluarga 

mengakibatkan dua hal yaitu melemahkan ikatan keluarga dan menimbulkan kebiasaan 

pola penyesuaian yang  buruk serta masalah-masalah yang dibawa keluar rumah. 

7. Bahaya dalam perkembangan kepribadian. Ada dua bahaya yang serius dalam 

perkembangan kepribadian ini. Pertama perkembangan konsep diri yang buruk yang 

mengakibatkan penolakan diri dan kedua egosentrisme yang merupakan lanjutan dari 

awal masa kanak-kanak. Egosentrisme merupakan hal yang serius karena memberikan 

rasa penting diri yang palsu. 

 

Karena kurangnya dukungan sosial dapat menimbulkan gangguan psikologis para dokter 

dan pendidik berusaha mencari jalan untuk menolong anak yang mengalami kesulitan seperti 
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ini. Namun membuat anak yang tidak disukai menjadi disukai oleh teman-teman sebayanya 

merupakan usaha yang sulit karena sebab berikut : 

 Pertama anak mendapatkan reputasi sebagai orang “Penggertak”, “Cengeng” atau 

“Pengadu” dan reputasi ini cenderung menetap. Kedua pada anak masuk kelas satu pola 

perilaku yang menjadikan bagian dari kepribadiannya sehingga sulit diubah dan jarang berhasil. 

Dan yang ketiga cara anak memperlakukan anak lain akan menentukan reaksi anak lain 

terhadap diri anak. Kalau misalnya anak lain bertindak seperti pimpinan dan cenderung 

menguasai maka anak akan membencinya dan sikap ini sulit diubah. 

Tentu saja tidak berarti bahwa tidak berarti bahwa tidak ada harapan bagi anak yang 

disukai oleh teman-temannya. Dengan bimbingan ia dapat mencapai pola-pola perilaku yang 

dapat diterima secara sosial misalnya anak dapat mengucapkan hal-hal yang baik daripada yang 

kurang baik, berbicara mengenai hal-hal diluar diri sendiri dan mempertimbangkan kemauan 

kelompok daripada memperhatikan diri sendiri Yang juga penting anak harus belajar bahwa apa 

yang disenangi teman-teman pada saat ini belum menjamin bahwa hal itu juga disenangi teman-

temannya nanti. Akibatnya anak harus mau mengubah pola perilakunya untuk menyesuaikan 

diri dengan pola kelompok kalau anggota-anggota kelompok secara sosial menjadi lebih 

matang. 

 

PENUTUP 

 

Masa kanak-kanak merupakan masa emas karena pada masa ini anak mengalami 

perkembangan-perkembangan yang sangat pesat baik itu perkembangan secara fisik maupun 

perkembangan intelektual, emosional, kepribadian,  moral dan lain sebagainya. Anak lebih 

banyak bertanya dan ingin mengetahui sesuaitu yang belum ia ketahui sebelumnya. Pada masa 

ini peran orang tua, lingkungan dan teman sebayanya sangat berpengaruh dalam membentuk 

kepribadian si anak. 

Oleh karena itu pengaruh-pengaruh yang baik akan membentuk pribadi yang baik 

terhadap anak tapi sebaliknya jika pengaruh-pengaruh tersebut tidak baik maka pribadi anak pun 

bisa menjadi tidak baik karena pada masa ini mereka sedang mengalami perkembangan-

perkembangan untuk membentuk kepribadiannya. 
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Abstrak 

 

Masa kanak-kanak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang penting dalam kehidupan 

setiap manusia. Pada periode ini anak belajar menguasai keahlian tertentu dan menghadapi 

tugas-tugas baru. Oleh karena itu, perlu diperhatikan kembali berbagai proses perkembangan 

yang berlangsung pada periode ini, mulai dari perkembangan kognitif anak, motorik, sensorik, 

fisik, bahasa, dan emosionalnya. Serta yang tidak kalah pentingnya pada masa pertumbuhan 

anak adalah masa dimana anak sudah mulai belajar bersosialisasi dengan lingkungannya baik 

dari keluarga maupun lingkungan luar keluarga. Misalnya teman sepermainan ataupun teman 

anak di sekolah.Akhir masa kanak-kanak sering disebut sebagai “usia berkelompok” karena 

ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatnya keinginan 

yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu kelompok, dan merasa tidak puas bila tidak 

bersama teman-temannya. Anak tidak lagi puas bermain sendiri dirumah atau dengan saudara-

saudara kandung atau melakukan kegiatan dengan anggota-anggota keluarga. Anak ingin 

bersama teman-temannya dan akan merasa kesepian serta tidak puas bila tidak bersama teman-

temannya. Dua atau tiga teman tidaklah cukup baginya. Anak ingin bersama dengan 

kelompoknya, karena hanya dengan demikian terdapat cukup teman untuk bermain dan 

berolahraga, dan dapat memberikan kegembiraan. Sejak anak masuk sekolah sampai masa 

puber, keinginan untuk bersama dan untuk diterima kelompok semakin kuat. Hal ini berlaku 

untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini meliputi, 

(1) efek dari keanggotaan kelompok, (2) teman pada masa akhir kanak-kanak, (3) pemimpin 

pada masa akhir kanak-kanak. Dalam hal ini dapat mengetahui nilai positif dan negatif dari 

keanggotaan kelompok pada masa kanak-kanak. 

 

Kata kunci : kelompok; perilaku sosial; kanak-kanak 
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Abstract 

 

Childhood is an important period of growth and development in every human life. In this period 

children learn to master certain skills and face new tasks. Therefore, it should be noted again 

the various developmental processes that take place in this period, ranging from cognitive 

development of children, motor, sensory, physical, language, and emotionally. And than no less 

important in child growth is the period where children have started to learn to socialize with its 

environment both from family and outside environment of family. For example, a child or child 

friend at school. The end of childhood is often referred to as "aged grouping" because it is 

characterized by an interest in the activities of friends and increased strong desire to be 

accepted as a member of a group, and feel dissatisfied when not together his friends. Children 

are no longer happy to play alone at home or with siblings or do activities with family members. 

Children want to be with friends and will feel lonely and not satisfied when not with friends. 

Two or three friends is not enough for him. The child wants to be with his group, because only 

then will there be enough friends to play and exercise, and can bring joy. Since children enter 

school until puberty, the desire to be together and to be accepted by the group is getting 

stronger. This applies to both boys and girls. The purpose of writing this article includes, (1) the 

effects of group membership, (2) friends in childhood, (3) leader in the late childhood. In this 

case can know the positive and negative value of group membership in childhood. 

  

Keywords: group, social behavior, childhood 

 

PENDAHULUAN  

 

Perkembangan sosial anak sangat tergantung pada individu anak, peran orang tua, dewasa 

lingkungan masyarakat dan termasuk Taman Kanak-kanak. Adapun yang dimaksud dengan 

perkembangan sosial anak adalah bagaimana anak usia dini berinteraksi dengan teman sebaya, 

orang dewasa dan masyarakat luas agar dapat menyesuaikan diri dengan baik sesuai apa yang 

diharapkan oleh bangsa dan negara. Ada kaitan erat antara keterampilan bergaul dengan masa 

bahagia dimasa kanak-kanak. Kemampuan anak untuk menyessuaikan diri dengan lingkungan. 

Penerimaan lingkungan serta pengalamanpengalaman positif lain selama melakukan aktivitas 

sosial merupakan modal dasar yang sangat penting untuk satu kehidupan sukses dan 

menyenangkan dimasa yang akan datang, apa anak dipupuk dimasa kanak-kanak akan mereka 

petik buahnya dimasa dewasa kelak. Namun, kita semua tahu keterampilan bergaul harus 

dipelajari, dan masa awal kehidupan, anak belajar dari orangorang yang terdekat dengan dalam 

hal ini, orang tua. Itu sebabnya, selain membimbing dan mengajarkan anak bagaimana cara 

bergaul dengan tepat, orang tua juga dituntut untuk menjadi model yang baik bagi anaknya. 

Betapa tidak,. anak-anak usia dini yang senang meniru akan meniru apa saja yang dilakukan 

orang tuanya, termasuk cara bergaul mereka dengan lingkungan. Peran orang tua dalam 

mengembangkan keterampilan bergaul anak memang benar selain memberi anak kepercayaan 

dan kesempatan, orang tua juga diharapkan memberi penguatan lewat pemberian rangsangan 

ganjaran atau hadiah kalau anak bertingkah laku positif atau hukuman kalau ia melakukan 

kesalahan. Dengan begitu anak bisa berkembangan menjadi makhluk sosial yang sehat dan 

bertanggung jawab. Oleh karena itu, anak yang cerdas, walaupun umurnya 6 tahun, tetapi sudah 

mampu mengikuti permainan yang membutuhkan strategi berfikir seperti catur. Oleh karena itu, 
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biasanya anak yang cerdas lebih suka bermain dengan anak yang usia lebih tua, sedangkan anak 

yang kurang cerdas merasa lebih cocok dengan anak lebih muda usianya. 

Perkembangan sosial anak bermula dari semenjak bayi, sejalan dengan pertumbuhan 

badannya, bayi yang telah menjadi anak dan seterusnya menjadi orang dewasa itu, akan 

mengenal lingkungannya yang lebih luas, mengenai banyak manusia, perkenalan dengan orang 

lain dimulai dengan mengenal ibunya, kemudian mengenal ayah dan keluarganya. Selanjutnya 

manusia yang dikenalnya semakin banyak dan amat hitrogen akan bisa munyesuaikan diri untuk 

masyarakat lebih luas. Akhirnya manusia mengenal kehidu-panan bersama, kemudian 

bermasyarakat atau bernegara dalam berkehidupan sosial. Dalam perkembangan anak (manusia) 

akhir-nya mengetahui bahwa manusia itu saling bantu membantu, dan saling memberi dan 

menerima.penelitian terdahulu), maupun fakta lapangan. Penting untuk menunjukkan 

kesenjangan hasil penelitian (research gap), maupun kesenjangan teoritis (theory gap) yang 

menjadi dasar untuk mengemukakan isu untuk diteliti. 

 

PEMBAHASAN 

 

Ciri Geng Anak-anak 

 

Banyak orang menganggap geng anak-anak (children’s gang) sebagai kelompok penjahat 

atau pengacau karena adanya asosiasi yang populer tentang kenakalan anak-anak. Sebagaimana 

digunakan oleh para ahli psikologi anak-anak dan para ahli sosiologi, geng 

anak-anak sangat berbeda dengan geng remaja. Oleh karena itu, bila berbicara tentang 

geng pada pada masa kanak-kanak biasanya istilah itu menunjuk pada anak-anak sebagai geng 

anak-anak untuk membedakannya dari geng remaja. 

Geng anak-anak berbeda  dari geng remaja dalam banyak hal, empat diantaranya sangat 

penting dan umum. Pertama tujuan utama geng anak-anak adalah memperoleh kesenangan; 

geng mereka terutama adalah kelompok bermain. Sebaliknya, geng remaja menimbulkan 

kesulitan bagi orang lain sebagai pembalasan terhadap kelalaian kelompok sosial yang benar-

benar ada atau dihayalkan. Kedua, geng anak-anak terdiri dari anak-anak yang populer dengan 

teman sebaya sedangkan geng remaja terdiri dari remaja yang tidak berhasil memperoleh 

dukungan teman-teman sehingga mereka bersatu dengan keinginan untuk membalas dendam 

kesetiap orang yang tidak menerima mereka. Ketiga, geng anak-anak jarang beranggotakan 

kedua jenis seks, sedangkan geng remaja lebih banyak anggotanya terdiri dari kedua jenis seks 

daripada keanggotaan yang sejenis. Dan keempat, geng anal-anak terdiri dari anak-anak yang 

usia dan tingkat perkembangannya sama dan mempunyai minat serta kemampuan yang sama, 

sedangkan geng remaja terdiri dari indivu-individu yang berbeda tingkat usianya dan 

kemampuan serta minatnya tidak perlu sama kecuali bahwa mereka semua ingin membalas 

dendam kepada orang-orang yang menolak mereka. Sosial adalah segala perilaku manusia yang 

menggambarkan hubungan non individualisme. Sehubungan perkembangan sosial anak ada 

beberapa aspek esensial yang perlu dipahami dari studi Carsaro (Rizzo, 1990) mengungkapkan 

bahwa disaat anak berinteraksi dengan kelompok teman sebaya, anak-anak prasekolah saling 

berbagi (sharing) dalam dua hal. Pertama adalah berupa partisipasi sosial (sosial participation) 

yakni keterlibatan anak dalam aktivitas bermain bersama atau berupaya mengikuti kegiatan 

kelompok teman yang sedang berlansung. Kedua adalah berupa perlin-dungan terhadap 

kawasan pergaulan kelom-pok (the protection of interactive space). Yakni kecenderongan anak 



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era                           300 
 

yang terlibat dalam suatu episode kegiatan bermain yang sedang berlangsung untuk menolak 

upaya atau gangguan dari anak lain yang sedang berpatisipasi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan 

dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri 

terhadap norma, moral, dan tradisi: Meleburkan diri menjadi suatu kesatuan yang saling 

berkomunikasi dan bekerjasama. 

 Secara (fitrah) menurut Plato, manusia dilahirkan sebagai makluk sosial (zoon politicon) 

namun untuk mewujudkan potensi tersebut ia harus berada dalam interkasi dengan lingkungan 

manusia-manusia lain. 

Perkembangan perilaku sosial anak ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas 

teman-teman dan meningkatkan keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu 

kelompok, dan tidak puas bila tidak bersama teman-temannya. Anak tidak lagi puas bermain 

sendiri di rumah atau dengan saudara-saudara kandung atau melakukan kegiatan dengan 

anggota-anggota keluarga anak ingin bersamaan temantemannya dan akan merasa kesepian 

serta tidak puas bila tidak bersama teman-temannya. 

Ciri yang terpenting adalah geng anak merupakan kelompok sosial yang dibentuk oleh 

anak-anak itu sendiri, bukan oleh orang-orang dewasa; tujuan utama mereka adalah memperoleh 

kesenangan, bukan mengacau atau membuat perilaku yang tidak sesuai lainnya; mereka 

memuaskan kebutuhan  sosial anak yang lebih tua dari mereka dan yang terpenting dari 

semuanya adalah mereka merupakan pelaku sosialisasi yang penting pada akhir masa kanak-

kanak.  

 

Ciri-ciri geng anak-anak : 

 

1. Geng anak-anak merupakan kelompok bermain  

2. Untuk menjadi anggota geng, anak harus diajak 

3. Anggota geng terdiri dari jenis kelamin yang sama 

4. Pada mulanya geng tediri dari 3-4 orang anak tetapi jumlah ini akan meningkat dengan 

bertambah besarnya anak dan bertambahnya minat pada olahraga 

 

Efek dari Keanggotaan Kelompok 

 

Proses merupakan cara penting bagi anak untuk dapat menjadi anggota geng anak-anak/. 

Penyesuaian diri dengan pola perilaku, nilai-nilai dan sikap anggota kelompok. Ketidakyakinan 

akan sttatus anak dan seringkali ketakutan akan ditolak oleh kelompok kecuali dengaan tulus 

menyesuaikan diri dengan standar mereka, banyak anak yang berusaha mati matian agar bisa 

menyamai temannya baik dalam bentuk pakaian, perilaku dan pendapat, meskipun hal ini 

berlawanan dengan standar orang tua. Motivasi demikian merupakan sosialisasi pada akhir masa 

kanak-kanak yang didasarkan pada penyesuaian yang memperbudak diri. Penyesuaian diri 

dengan teman sebaya menetap sepanjang tahun-tahun akhir masa kanak-kanak, dan biasanya 

mencapai puncaknya antara usia 10-11 tahun. 

Keanggotaan kelompok dapat menimbulkan akibat yang kurang baik pada anak-anak, 

empat diantaranya yaitu; pertama, agar menjadi anggota geng menimbulkan pertentangan 

dengan orang tua. Anak akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan geng lalai akan tugass 

rumah dan tanggungjawab keluarga. Jika orang tua menentang maka pertentangan orang tua dan 
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anak semakin meluas dengan demikian memperlemah ikatan emosional antara dua belah pihak. 

Pertentangan pikiran dan keyakinan mengambil salah satu dari ketiga bentuk: kognitif, imajinal, 

dan tingkah laku. Proses tersebut akan sangat epektif jika semua bentuk tadi digunakan (Walen 

et al., 1992). Pertentangan kognitif melibatkan penggunaan pertanyaan langusung, alasan yang 

masuk akal, dan persuasi. Pertentangan imajinal menggunakan kemampuan anak untuk 

membayangkan dan menggunakan teknik yang dikenal sebagai rational emotive imagery (REI) 

(Maultsby, 1984). Pertentangan tingkah laku melibatkan perilaku dalam suatu cara yang 

merupakan kebalikan dari cara yang biasa digunakan oleh anak, termasuk bermain model peran 

dan menyelesaikan tugas pekerjaan rumah, dimana biasanya anak benar-benar melakukan 

aktivitas yang dahulunya dianggap mustahil untuk dilakukan. Terkadang pertengan tingkah laku 

dapat berupa biblioterapi, yaitu anak membaca buku swa-bantu seperti A Guide to Rational 

Living or Staying Rational in an Irrational World. Kedua, permusuhan antara anak laki-laki dan 

anak perempuan. Dikarenakan ada beberapa anak laki-laki merasa suka bermain dan merasa 

menyenangkan ketika bermain dengan anak perempuan begitu pula sebaliknya tetapi takut jika 

sikap yang tidak menyenangkan timbul dari anggota kelompok lainnya. Teman yang tidak ingin 

melihat temannya bermain dnegan anak perempuan. Ketiga, kecenderungan anak yang lebih tua 

untuk mengembangkan prasangka terhadap anak yang berbeda. Misalnya, penolakan untuk 

berteman dengan anak yang berbeda dan cenderung lebih menyukai anak yang sama dengan 

dirinya. Selanjutnya berlanjut pada permasalahan agama, sosial, dan ekonomi. Keempat, cara 

memperlakukan anak yang bukan anggota geng dengan cara yang kurang baik.  

Meskipun setiap anak mengalami kesulitan mencari teman dan agar diterima dikelompok, 

anak yang pindah ke lingkungan baru atau sekolah baru menghadapi masalah yang sangat sulit 

bagi mereka. Begitulah anak yang harus memulai hubungan agar mendapatkan teman. Usaha 

mendapatkan teman bisa dilakukan dengan menncoba menegur atau mencoba bermain dengan 

anggota salah satu kelompok yang sudah terbentuk, agar dapat menarik perhatian mereka. 

Teman pada Masa Akhir Kanak-kanak 

Anak laki-laki cenderung mempunyai hubungan teman sebaya yang lebih luas daripada 

anak perempuan. Karena anak laiki-laki lebih suka bermain berkelompok daripada hanya 

dengan 1-2 orang anak.  Faktor yang menentukan pilihan teman biasanya dianggap serupa 

dengan dirinya dan memenuhi kebutuhannya. Karena, daya tarik fisik sangat mempengaruhi 

kesan pertama, anak lebih memilih yang berpenampilan menarik menjadi teman bermain dan 

teman baiknya. 

Keakraban disekolah atau dilingkungan merupakan ruang lingkup untuk memilih teman 

karena relatif sempit. Terdapat kecenderungan yang kuat untuk anak memilih teman dari 

kelasnya sendiri disekolah, dan yang dipilih adalah teman sejenis daripada lawan jenis. 

Bila anak bertengkar dengan teman kelompok, terdapat kecenderungan bagi kelompok 

untuk bermain dengan anak yang dimusuhi oleh kelompok. Adakalanya pertengkaran ini hanya 

bersifat sementara dan adapula ketegangan hubungan menetap dan anak menjadi sasaran 

permusuhan kelompok.  

Status sosiometris, yaitu status yang mereka sukai dalam kelompok sosial. Anak mulai 

mengerti bagaimana menilai teman terhadap dirinya, meskipun ada ecenderungannya untuk 

membesar-besarkan penerimaan sosial dan memperkecil penolakan sosial. 

Keterampilan dan kompetensi sosial juga mempengaruhi status sosiometris anak. Seperti 

yang diterangkan oleh Gottman dkk, “anak yang populer lebih pandai mencari temann”. Urutan 

posisi anak dalam keluarga juga mempengaruhi penampilan sosial. Pada kelas 5-6 status 
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soosiometris mulai terbentuk hal ini disebaban 2 hal. Pertama, anak telah terbiasa untuk 

berperilaku tertentu dan jika kebiasaan ini sudah terbentuk maka cenderung akan menetap. 

Kedua, anak memperoleh reputasi yang berlangsung lama dan mempengaruhi penilaian teman 

terhadap dirinya. 

 

Pemimpin pada Akhir Masa Kanak-kanak 

 

Anak yang dipilih temannya untuk berperan sebagai pemimpin pada akhir masa kanak-

kanak, mendekati ideal kelompok. Ia tidak hanya mempunyai hal disukai oleh kelompok tetapi 

juga memiliki ciri yang dikagumi. Karena, anak yang menghabiskan banyak waaktu dan 

bermain dengan bermain dan berolahraga dengan teman sebaya, maka anak yang 

keterampilannya dalam bidang tersebut melibihi anggota kelompok yang lain memiliki 

kesempatan yang sangat baik untuk dipilih sebagai pemimpin. Namun, keterampilan saja tidak 

cukup anak yang berperan sebagai pemimpin juga harus mempunyai sifat kepribadain yang 

dikagumi oleh kelompok seperti, sportif, kerjasama yang baik, murah hati, dan jujur. 

Bila pemimpin tidak memenuhi kebutuhan anak atau kebutuhan anggota maka terjadi 

pergantian kepemimpinan. Selain itu peran pemimpin memuaskan anggota kelompok dan diri 

sendiri maka pemimpin akan tetap bertahan. Anak mempelajari teknik kepemimpinan dan 

menjadi yakin akan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dengan memuaskan. Selain itu 

anak yang berperan sebagai pemimpin dalam permainan atau olahraga dan memuaskan anggota 

kelompok, mempunnyai kesempatan untuk dipili menjadi ketua kelas atau peran pemimpin yang 

tidak berhubungan dengan permainan olahraga saja. 

 

PENUTUP 

 

Pada umumnya banyak pandangan yang tidak tepat akan geng anak-anak, namun 

pandangan tersebut tidak memahami maksud dan tujuan dari dibentuknya geng anak-anak. 

Karena jika berpandangan pada sisi positif dimana anak dapat bersosialisasi dan berinteraksi 

pada akhir masa anak-anak dengan berkelompok dengan tujuan membuat kelompok bermain, 

kelompok belajar dan masih banyak kelompok yang mengandung nilai positif lainnya. Geng 

anak-anak berbeda dengan geng remaja yang mempunyai tujuan hanya untuk balas dendam dan 

merasa tidak dipilih/tidak dihargai oleh temannya. Bakan melalui geng anak-anak ini anak dapat 

belajar cara memilih teman baiknya sampai kepada tahap menjadi sosok pemimpin, yang 

diawali dengan memimpin permainan pada kelompoknya, memimpin anggota kelompoknya, 

dan bahkan menjadi ketua kelas untuk memimpin dengan jumlah individu yang lebih banyak 

dari kelompoknya. Serta menerapkan kesadaran agar menjadi pemimpin yang baik dan 

mengaajarkan arti dan tugas yang harus dipertanggungjawabkan, dan diharapakan jika terus 

diasah kemampuan ini anak akan menjadi pemimpin yang baik kelak dimasa yang akan datang. 
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Abstrak 

 

Aparatur sipil negara (ASN) memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan 

penyelanggaraan pemerintahan dan pembangunan. Agar pemerintahan dan pembangunan 

nasional dapat berjalan dengan baik dibutuhkan sumber daya ASN sebagai pelaksana kebijakan 

agar menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan profesional, kompeten, 

serta memiliki integritas sehingga akan tercipta kinerja yang baik. Mutu ASN menjadi perhatian 

khusus karena hal itu dapat mempengaruhi kinerja pegawai sebagai pemberi layanan publik. 

Dari beberapa literatur diketahui bahwa untuk mencapai kinerja tersebut dibutuhkan 

kemampuan kerja yang baik pula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

kemampuan kerja dan kinerja pegawai dilihat dari perbedaan karakteristik pegawai (jenis 

kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja) serta untuk mengetahui hubungan 

kemampuan kerja dengan kinerja pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kalimantan Selatan.Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian asosiatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistik chi square goodness 

of fit, chi square test of independent, dan korelasi pearson product moment.Hasil penelitian 

menunjukkan variabel kemampuan kerja (X) berada pada kategori cukup baik yaitu sebesar 

66,7% serta tidak terdapat perbedaan kemampuan kerja pegawai dilihat dari karakteristik jenis 

kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja. Variabel kinerja pegawai (Y) berada pada 

kategori cukup baik yaitu sebesar 66,7% serta tidak terdapat perbedaan kinerja pegawai dilihat 

dari karakteristik usia, tingkat pendidikan dan masa kerja, namun terdapat perbedaan kinerja 

pegawai dilihat dari karakteristik jenis kelamin. Kemampuan kerja memiliki hubungan dengan 

kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,186 dimana hasil tersebut 

menunjukkan hubungan kedua variabel sangat lemah. Kata Kunci :Kemampuan Kerja, Kinerja 

Pegawai 
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Abstract 

 

The civil state apparatus (ASN) has an important role in determining the success of 

governmental and developmental administration. In order for the government and national 

development to run properly ASN resources needed as implementing policies to carry out the 

responsibilities provided with professional,  competent, and have integrity so that will create 

good performance. ASN's quality is of particular concern as it may affect employee 

performance as a public service provider. From some literature is known that to achieve the 

performance required good work skills as well. This study aims to determine the description of 

work ability and employee performance and the relationship of work ability with employee 

performance in the Department  of Marine and Fisheries of  South Kalimantan Province. The 

research method used a  quantitative approach with the type of associative research. Data 

analysis technique used is chi square statistical test of goodness of fit, chi square test of 

independent, and pearson product moment correlation. The result of the research shows that 

work ability variable (X) is in good enough category that is equal to 66,7% and there is no 

difference of work ability of employees seen from gender characteristics, age, education level, 

and years of work. Employee performance variable (Y) is in good enough category that is  equal 

to 66,7% and there is no difference of employee performance seen from characteristic of age, 

level of education and work period, but there are difference of employee performance seen from 

gender. Working ability has relationship with employee performance shown by correlation 

coefficient equal to 0,186 where the result show relation of both variable very weak.. 

 

Keywords: Work Ability, Employee Performance 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Pegawai Negeri Sipil atau dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan Aparatur 

Sipil Negara (ASN) memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelanggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara padaPasal 12 dijelaskan bahwa “Pegawai 

ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan 

tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan pelayanan 

publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, 

dan nepotisme.” Berdasarkan peraturan tersebut agar pemerintahan dan pembangunan nasional 

dapat berjalan dengan baik dibutuhkan sumber daya aparatur sipil negara sebagai pelaksana 

kebijakan agar menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan profesional, 

kompeten, serta memiliki integritas sehingga akan tercipta kinerja yang baik. 

Dari media masa dapat diketahui bahwa sebagian aparatur sipil negara sudah menunjukan 

kinerja yang maksimal didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemberi layanan 

publik. Namun masih ada beberapa aparatur sipil negara yang belum terampil atau belum 

kompeten dibidangnya. Rendahnya mutu ASN menjadi perhatian khusus karena hal itu dapat 

mempengaruhi kinerja pegawai sebagai pemberi layanan publik.Salah satu penyebab turunnya 

kinerja pegawai, adalah karena adanya ketidaksesuaian antara tingkat kemampuan yang dimiliki 
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oleh para pegawai, dengan perkembangan kebutuhan serta dalam menjawab berbagai tantangan 

dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat (Nitta Turere, 2013: 11). 

Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya (Mangkunegara, 2010: 12) hal yang sama jugadisampaikan Hasibuan(2010:103), 

bahwa “Kinerja pegawai adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan 

kesungguhan serta waktu.” Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu 

didukung dengan kemampuan kerja agar setiap aparatur sipil negara mampu mencapai kinerja 

yang lebih baik. 

Aspek penting yang berhubungan dengan kinerja pegawai, tanpa mengabaikan aspek-

aspek lainnya adalah berkaitan dengan kemampuan kerja dari pegawai itu sendiri. Hal ini sesuai 

dengan pendapat (Keith Davis dalam Hamali,2016: 115-116) bahwa faktor-faktor 

yang memengaruhi pencapaian kinerja adalah kemampuan (ability) dan faktor motivasi 

(motivation). Kemampuan (ability) pegawai secara psikologis terdiri dari kemampuan potensi 

(IQ) dan kemampuan realitas (knowledge + Skill), artinya pegawai yang memiliki IQ diatas rata-

rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka pegawai tersebut akan lebih mudah mencapai kinerja 

yang diharapkan.Robbins dan Judge (2008:57) mengemukakan bahwa“Kemampuan (ability) 

adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaannya.” 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu instansi 

pemerintah dimana dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 072 Th. 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan pada Pasal 34 memuat bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai 

tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan bidang kelautan dan perikanan. 

Sebagai instansi yang mendukung pembangunan daerah khususnya untuk mencapai daya 

guna dan hasil guna dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Sudah sepatutnya 

diperlukan untuk para pegawainya memiliki kemampuan kerja yang baik.Menurut pengamatan 

awal penulis kenyataannya tidak semua pegawai memiliki kemampuan kerja yang sesuai 

dengan harapan organisasi. 

Berkaitan dengan kemampuan kerja dan kinerja pegawai hasil penelitian Syardianto, dkk 

(2014) dengan judul Pengaruh Kemampuan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Timur 

menghasilkan bahwa kemampuan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai.Hal yang sama 

juga disampaikan oleh Saka Yulius (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Kemampuan dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Sekretariat Di Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi Bengkulu menghasilkan bahwa kemampuan memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan 

Selatan diperlukan kinerja yang baik dari pegawainya. Dari beberapa literatur diketahui bahwa 

untuk mencapai kinerja tersebut dibutuhkan kemampuan kerja yang baik pula. 

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengkaji secara mendalam dengan melakukan 

penelitian tentang hubungan kemampuan kerja dengan kinerja pegawai di Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. 
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Batasan Masalah 

 

Penelitian ini akan dibatasi pada variabel kemampuan kerja dan kinerja pegawai. Serta 

untuk mengetahui hubungan kemampuan kerja dengan kinerja pegawai Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kaitan ini variabel kemampuan kerja diukur dari: 

kemampuan teknis, kemampuan konseptual, kemampuan sosial. Sedangkan variabel kinerja 

pegawai diukur dari: Kualitas, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan. 

 

Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

Bagaimana gambaran kemampuan kerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kalimantan Selatan dilihat dari perbedaan karakteristik pegawai? 

Bagaimana gambaran kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kalimantan Selatan dilihat dari perbedaan karakteristik pegawai? 

Apakah terdapat hubungan antara kemampuan kerja dengan kinerja pegawai Dinas 

Kelauatan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui gambaran kemampuan kerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kalimantan Selatandilihat dari perbedaan karakteristik pegawai (jenis kelamin, usia, 

tingkat pendidikan, masa kerja). 

Untuk mengetahui kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan 

Selatandilihat dari perbedaan karakteristik pegawai (jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, 

masa kerja). 

Untuk mengetahui hubungan antara kemampuan kerja dengan kinerja pegawai Dinas 

Kelauatan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain : 

Kegunaan Teoritis 

Penelitian mengenai Hubungan Kemapuan Kerja Dengan Kinerja Pegawai Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan dapat memberikan masukan 

terhadap ilmu pengetahuan khususnya berkenaan dengan kemampuan kerja dan kinerja 

pegawai. 

Kegunaan Praktis 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan sebagai sumbangan 

pemikiran bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam membuat 

kebijakan mengenai Kemampuan Kerja dan Kinerja Pegawai. Bagi peneliti lain diharapkan 

dapat dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian 

ini. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kemampuan Kerja 

 

Definisi Kemampuan Kerja 

 

Menurut Byar dan Rue (dalam Hamali, 2016:“kemampuan (ability), yaitu sifat-sifat 

personal yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas. 

Hal yang sama dikemukakan oleh Robbins dan Judge (2008:57) bahwa“Kemampuan 

(ability) adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu 

pekerjaannya.” 

Kemampuan bekerja perlu dimiliki oleh pegawai sehingga aktivitas atau pekerjaan yang 

menjaditanggung jawab mereka dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan.Hal ini sejalan dengan pendapat Keith Davis dalam (Hamali, 2016 :116) bahwa 

“kemampuan (ability) pegawai secara psokologis terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 

kemampuan realitas (knowledge + Skill), artinya pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 

110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan 

pekerjaan sehari-hari, maka pegawai tersebut akan lebih mudah mencapai kinerja yang 

diharapkan.”  

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan kerja 

adalah kapasitas personal dalam menjalankan suatu tugas pekerjaannya. 

 

Macam-macam kemampuan kerja  

 

Macam-macam kemampuan kerja menurut Robbins dan Judge (2008:58) , yaitu: 

Kemampuan Intelektual 

Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibuthkan untuk melakukan berbagai 

aktivitas mental, berpikir, menalar dan memecahakan masalah. Tujuh dimensi yang paling 

sering disebutkan yang membentuk kemampuan intelektual adalah kecerdasan angka, 

pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi 

spasial, dan ingat. b. Kemampuan Fisik 

Kemampuan fisik adalah kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, 

ketrampilan, kekuatan dan karakteristik serupa. Misal, pekerjaan-pekerjaan yang menuntut 

stamina, ketangkasan fisik, kekuatan kaki atau bakat-bakat serupa yang membutuhkan 

manajemen untuk mengidentifikasi kemampuan fisik karyawan. 

Menurut Blanchard dan Hersey (2001) (dalam Syardianto, dkk, 2014: 887) pembentukan  

kemampuan kerja mengacu kepada beberapa indikator, antara lain sebagai berikut: 

Kemampuan teknis, dengan sub-sub indikator penguasaan terhadap peralatan kerja dan 

sistem komputer, penguasaan terhadap prosedur dan metode kerja, memahami peraturan tugas 

atau pekerjaan. 

Kemampuan konseptual, dengan sub-sub indikator memahami kebijakan perusahaan, 

memahami tujuan perusahaan, mema-hami target perusahaan. 

Kemampuan sosial, dengan sub-sub indikator mampu bekerjasama dengan teman tanpa 

konflik, kemampuan untuk bekerja dalam tim, kemampuan untuk berempati. 
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Kinerja Pegawai Definisi Kinerja Pegawai 

 

Sedarmayanti   (2011:   260)   menjelaskan “Kinerja merupakan terjemahan dari 

performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu 

organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya 

secara konkrit dan dapat diukur dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan.” 

Konseplaindikemukakanoleh 

Mangkunegara (2011: 67)bahwa “Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.” 

Pendapat  yang  sama  juga  disampaikan  oleh 

Hasibuan (2010:103), bahwa “Kinerja pegawai adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu.” 

Namun di sini Hasibuan menambahkan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepada 

pegawai berdasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. 

Melihat dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai adalah 

hasil kerja yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya. 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah kemampuan (ability) dan 

faktor motivasi (motivation). Sesuai dengan pendapat yang dikemukakanKeith Davis (dalam 

Hamali, 2016: 115-116) faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah 

kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Ia merumuskan bahwa: 

 Human Performance = ability + motivation 

 Motivation = attitude + situation 

 

 Ability = knowledge + skill 

 

Faktor Kemampuan 

 

Kemampuan (ability) pegawai secara psikologis terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 

kemampuan realitas (knowledge + skill), artinya pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 

110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan 

pekerjaan sehari-hari, maka pegawai tersebut akan lebih mudah mencapai kinerja yang 

diharapkan. 

 

Faktor Motivasi 

 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seseorang pegawai dalam menghadapi situasi 

kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk 

mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang 

mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental 
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seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik (siap secara mental, fisik, 

tujuan, dan situasi), artinya seorang pegawai harus siap mental, maupun secara fisik, memahami 

tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, maupun memanfaatkan, dan menciptakan 

situasi kerja. Pada dasarnya penilaian kinerja pegawai membutuhkan beberapa instrumen 

penilaian. MenurutSedarmayanti (2011:12) indikator-indikator kinerja yaitu: 

Kualitas Kerja (Quality of work) 

Ketepatan Waktu (Pomptnees) 

Inisiatif (Intiative) 

Kemampuan (Capability) 

 

Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Syardianto, Djumadi, Bambang Irawan (2014) dalam 

jurnal Pengaruh Kemampuan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas 

Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Timur. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis 

regresi liner berganda dan Korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel independent. Nilai koefisien determinasi R2 = 

0,431, menjelaskan variabilitas variabel kemampuan kerja (X1) dan motivasi kerja (X2) 

terhadap kinerja pegawai (Y) sebesar 43,1%, sedangkan sisanya diterangkan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti. Dari model persamaan regresi yaitu Y = 15.312 + 0,361.X1 + 0,325.X2, 

diketahui kedua variabel independent membentuk hubungan yang positif terhadap variabel 

dependent. Diketahui bahwa untuk korelasi zero order, nilai koefisienkorelasi rhitung untuk 

variabel kemampuan kerja (X1) terhadap kinerja adalah 0,512, koefisien korelasi rhitung untuk 

variabel motivasi (X2) terhadap kinerja (Y) adalah 0,563. Sedangkan untuk korelasi parsial, 

nilai koefisien korelasi r hitung untuk variabel kemampuan kerja (X1) terhadap kinerja (Y) 

adalah 0,410 dan koefisien korelasi rhitung untuk variabel motivasi (X2) terhadap kinerja (Y) 

adalah 0,478. 

Penelitian yang dilakukan Suziana Wirmayanis 

(2014)dalam jurnal Pengaruh Kemampuan Kerja, Komitmen Organisasi Dan Motivasi 

Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kesehatan Kota Jambi. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif dan analisis verifikatif yaitu untuk mendukung hipotesis yang menggunakan analisis 

regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa kemampuan kerja, komitmen organisasi 

dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, 

dengan koefisien determinasi 56,1%. Secara parsial, kemampuan, komitmen organisasi dan 

motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, dari hasil statistik, 

kemampuan kerja mempunyai pengaruh yang lebih dominan. 

3.  Penelitian yang dilakukanArtika Bina Perdana 

(2012) dalam skripsi Hubungan Kemampuan Kerja, Kepuasan Kerja Dan Disiplin Kerja 

Dengan Kinerja Pegawai Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan rancangan atau desain penelitian 

eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik analisis data korelasi Rank 

Kendall dan korelasi Rank Kendall W. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara kemampuan kerja, kepuasan kerja, dan disiplin kerja dengan kinerja pegawai yang 
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dibuktikan dari hasil W= 0,918 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Untuk masing-masing 

variabel hubungankemampuan kerja dengan kinerja pegawai dibuktikan dari hasil (t)= 0,781 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hubungan kepuasan kerja dengan kinerja pegawai 

dibuktikan dengan hasil (t)= 0,671 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hubungan disiplin 

kerja dengan kinerja pegawai dibuktikan dengan hasil (t)= 0,644 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000. 

 

Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan dugaan tentang hubungan antara duavariabel atau lebih yang 

dinyatakan berdasarkan pemikiran peneliti atau diturunkan dari teori yang ada(Sugiyono, 

2012:261). Hipotesis nol (H0) juga sering disebut hipotesis statistik yaitu hipotesis yang diuji 

dengan statistik. Hipotesis ini memiliki statement yang menyatakan tidak ada hubungan antara 

variabel X dan variabel Y yang akan diteliti atau variabel independen (X) tidak 

memengaruhi variabel dependen (Y). Sedangkan hipotesis alternatif (Ha) adalah lawan dari 

hipotesis nol. Hipotesis ini menyatakan ada hubungan, yang berarti ada signifikansi hubungan 

antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) (Bungin, 2013: 89-90). 

Hipotesis dalam penelitian ini ditampilkan hanya hipotesis nol yang dibagi dalam 3 

bagian, yaitu : 

Ho    :   Kemampuan   kerja   (X)   pegawai Dinas   Kelautan   dan   Perikanan Provinsi 

Kalimantan Selatan tersebar disemuatingkatan kategori kemampuan kerja atau berdistribusi 

normal.:Tidak terdapat perbedaan kemampuan kerja (X) dilihat dari karakteristik (usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, dan masa kerja). Ho : Kinerja pegawai (Y) Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Kalimantan Selatantersebar disemua tingkatan kategori Kinerja Pegawai 

atau berdistribusi normal. : Tidak  terdapat  perbedaan  kinerja pegawai (Y) dilihat dari 

karakteristik (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan masa kerja).Ho    :   Tidak   terdapat   

hubungan   antara kemampuan kerja (X) dengan kinerja pegawai  (Y)  Dinas  Kelautan  dan 

Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu, merupakan metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode penelitian kuantitatif ini digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:7). 

 

Jenis Penelitian 

 

Berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat kejelasan) jenis penelitian ini adalah 

penelitian asosiatif yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2012: 11). Dalam penelitian ini 
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jenis penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel Kemampuan 

Kerja dengan Kinerja Pegawai. 

 

Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kalimantan Selatan yang berjumlah 70 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 60 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknikProbability Sampling 

dengan jenis Simple Random Sampling. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

dokumentasi dan kuesioner. 

 

Definisi Operasional Variabel 

 

Pada umumnya, sebuah istilah memiliki banyak definisi yang dikemukakan oleh para 

ahli. Tidak jarang hal ini menimbulkan kebingungan dan perbedaan persepsi. Untuk 

menghindari hal tersebut, maka penyusun mengambil definisi variabel sebagai berikut: 

Variabel Kemampuan Kerja (X) Independen Kemampuan  kerja  adalah  kapasitas  personal  

dalam menjalankan suatu tugas pekerjaannya.Indikator kemampuan kerja dalam penelitian ini 

adalah Kemampuan Teknis, Kemampuan KonseptualKemampuan Sosial 

Variabel Kinerja Pegawai (Y) Dependen Kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dicapai 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.Indikator kinerja 

pegawai dalam penelitian ini adalah Kuantitas, Ketepatan Waktu, Inisiatif, Kemampuan. 

 

Analisis Data 

 

Analisis Uji Satu Variabel 

 

Analisis untuk uji satu variabel seperti kemampuan kerja dan kinerja pegawai 

menggunakan rumus chi square goodness of fit untuk melihat tersebar atau tidaknya variabel 

tersebut dalam kategori Baik, Cukup Baik, Kurang Baik. Sedangkan untuk melihat perbedaan 

karakteristik pegawai (dalam hal ini usia, jenis kelamin, pendidikan, dan masa kerja)dengan 

kinerja pegawai menggunakan statistik chi square test of independent.Perhitungan dilakukan 

dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 21.0 for Windows. Dasar pengambilan kesimpulan 

untuk menentukan hipotesis adalah: Jika nilai Chi Square hitung < Chi Square tabel maka H0 

diterima. Jika nilai Chi Square hitung > Chi Square tabel maka H0 ditolak. 

 

Analisis Hubungan 

 

Sebelum dilakukan analisis uji hubungan akan dilakukan uji normalitas data dari hasil 

kuesioner dengan menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov. Untuk melihat hubungan antar 

variabel dalam penelitian inimenggunakan teknik korelasi. Teknik korelasiyang digunakan 

adalah korelasi 
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Pearson Product Moment.Perhitungan dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS 

Statistics 21.0 for Windows. Sebagai penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan 

kuat atau lemah, maka dapat berpedoman pada ketentuan berikut ini: 

 

Tabel 1. Pedoman Interprestasi Keeratan 

 Hubungan    

Interval Korelasi Tingkat Hubungan  

0  Tidak ada korelasi   

0,01 -0,20 Sangat lemah   

0,21 – 0,40 Lemah   

0,41 – 0,60 Sedang   

0,61 – 0,80 Kuat   

0,81 – 0,99 Sangat kuat   

1  Sempurna   

Sumber: (Budi Setiawan, 2015:64) 

 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

 Analisis Uji Satu Variabel Variabel Kemampuan Kerja 

 

Gambaran kemampuan kerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan 

Selatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2. Gambaran Kemampuan Kerja 

 

No. Kategori Penilaian F % 

    

1. Kurang Baik 14 23,3 

2. Cukup Baik 40 66,7 

3. Baik 6 10,0 

    

 Jumlah 60 100,0 

    

Sumber : Analisa Data Primer 2017 

 

Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square goodness of fit, dimana 

diperoleh hasilchi-square X
2
hitung sebesar 35.000 nilai ini kemudian dibandingkan dengan 

nilai X
2
tabel dengan taraf signifikan (5%) pada df 9 yaitu 16,919. Karena X

2
 hitung 35,000 

lebih besar dari X
2
 tabel 16,919, dengan demikian H0 ditolak sehingga kemampuan kerja (X) 

pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tidak tersebar disemua 

tingkatan kategori kemampuan karena kemampuan kerja pegawai Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan cenderung pada kategori cukup baik yaitu sebesar 

66,7%. 

Untuk perbedaan kemampuan kerja pegawai dilihat dari karakteristik jenis kelamindapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3. Perbedaan Kemampuan Kerja Pegawai Dilihat Dari Karakteristik Jenis Kelamin 

 

 Tingkat Pendidikan  Total 

      

 SLTA 

Diplom

a S1 S2  

      

Kurang 

Baik 1 1 7 5 14 

Cukup Baik 11 2 22 5 40 

Baik 2 0 3 1 6 

      

Total 14 3 32 11 60 

      

 

Sumber : Analisa Data Primer 2017 

 

Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square test of independent, 

dimanadiperoleh hasil chi square hitung X
2
 = 2,145 dengan probabilitas 0,342, nilai ini 

kemudian dibandingkan dengan X
2
 tabel dengan taraf signifikan 5% pada df 2 yaitu 5,991. 

Karena X
2
 hitung 2,145 lebih kecil X

2
 tabel 5,991 maka H0 diterimasehingga tidak terdapat 

perbedaan antara kemampuan kerja (X) pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kalimantan Selatan dilihat dari karakteristik jenis kelamin, karena kemampuan kerja pegawai 

baik laki-laki maupun perempuan cenderung pada kategori cukup baik. 

Untuk perbedaan kemampuan kerja pegawai dilihat dari karakteristik usia dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4. Perbedaan  Kemampuan  Kerja  Pegawai Dilihat Dari Karakteristik Usia 

 

  Usia Pegawai  Total  

       

 28-35 36-43 44-51 53-59   

 Tahun Tahun Tahun Tahun   

       

Kurang Baik 2 3 3 6 14  

Cukup Baik 4 10 20 6 40  

Baik 

      

0 2 3 1 6  

       

Total 6 15 26 13 60  

       

 

Sumber : Analisa Data Primer 2017 
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Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square test of independent, dimana 

diperoleh hasil chi square hitung X
2
 = 6,908 dengan probabilitas 0,329, nilai ini kemudian 

dibandingkan dengan X
2
 tabel dengan taraf signifikan 5% pada df 6 yaitu 12,592. Karena X

2
 

hitung 6,908 lebih kecil dari X
2
 tabel 12,592. Dengan begitu H0 diterimasehingga tidak terdapat 

perbedaan antara kemampuan kerja (X) pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kalimantan Selatan dilihat dari karakteristik usia, karena kemampuan kerja pegawai pada 

masing-masing interval usiacenderung berada pada kategori cukup baik. Hal ini mencerminkan 

bahwa pada usia muda pun belum tentu memiliki kemampuan kerja yang baik. Untuk 

perbedaan kemampuan kerja pegawai dilihat dari karakteristik tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

 

Tabel 5. Perbedaan Kemampuan Kerja Pegawai Dilihat Dari Karakteristik Tingkat Penididikan 

  Jenis Kelamin  Total 

      

 Laki- % Perempu- %  

 Laki  an   

      

Kurang Baik 5 16,1 9 31,0 14 

Cukup Baik 22 71,0 18 62,0 40 

Baik 4 12,9 2 7,0 6 

      

Total 31 100 29 100 60 

      

Sumber : Analisa Data Primer 2017 

Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square test of independent, 

dimanadiperoleh hasil chi square hitung X
2
 = 5,677 dengan probabilitas 0,460, nilai ini 

kemudian dibandingkan dengan X
2
 tabel dengan taraf signifikan 5% pada df 6 yaitu 12,592. 

Karena X
2
 hitung 5,677 lebih kecil dari X

2
 tabel 12,592 maka H0 diterimasehingga tidak 

terdapat perbedaan antara kemampuan kerja (X) pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari karakteristik tingkat pendidikan, karena kemampuan 

kerja pegawai pada masing-masing tingkat pendidikan cenderung berada pada kategori cukup 

baik. Hal ini mencerminkan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi seseorang belum 

tentu memiliki kemampuan kerja yang baik. 

Untuk perbedaan kemampuan kerja pegawai dilihat dari karakteristik masa kerjadapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 6. Perbedaan Kemampuan Kerja Pegawai Dilihat Dari Karakteristik Masa Kerja 

 

  Masa Kerja  Total 

      

 3-10 11-18 19-26 27-34  

 Tahun Tahun Tahun Tahun  

      

Kurang Baik 2 3 6 3 14 

Cukup Baik 6 13 19 2 40 

Baik 1 2 3 0 6 

      

Total 9 18 28 5 60 

      

Sumber : Analisa Data Primer 2017 

Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square test of independent, 

dimanadiperoleh hasil chi square hitung X
2
 = 4,442 dengan probabilitas 0,617, nilai ini 

kemudian dibandingkan dengan X
2
 tabel dengan taraf signifikan 5% pada df 6 yaitu 12,592. 

Karena X
2
 hitung 4,442 lebih kecil dari X

2
 tabel 12,592 maka dengan begitu H0 

diterimasehingga tidak terdapat perbedaan antara kemampuan kerja (X) pegawai Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kalimantan Selatan dilihat dari karakteristik masa kerja, karena kemampuan kerja 

pegawai pada masing-masing interval masa kerja cenderung berada pada kategori cukup baik 

dan hanya ada satu interval yang cenderung pada kategori kurang baik. Hal ini mencerminkan 

bahwa dengan masa kerja yang lama belum tentu seorang pegawai memiliki kemampuan kerja 

yang baik. 

 

Variabel Kinerja Pegawai 

 

Gambaran kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Setalan 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 7. Gambaran Kinerja Pegawai 

No. Kategori Penilaian F % 

    

1. Kurang Baik 18 30,0 

2. Cukup Baik 40 66,7 

3. Baik 2 3,3 

    

 Jumlah 60 100,0 

    

Sumber : Analisa Data Primer 2017 

 

Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square goodness of fit, dimana 

diperoleh hasilchi-square X
2
hitung sebesar 26,700 nilai ini kemudian dibandingkan dengan 

nilai X
2
tabel dengan taraf signifikan (5%) pada df 8 yaitu 15,507. Karena X

2
 hitung 26,700 
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lebih besar dari X
2
 tabel 15,507, maka H0 ditolak sehingga kinerja pegawai (Y) pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tidak tersebar disemua tingkatan kategori 

karena kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan cenderung 

pada kategori cukup baik yaitu sebesar 66,7%. 

Untuk perbedaan kemampuan kerja pegawai dilihat dari karakteristik jenis kelamin 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 8. Perbedaan Kinerja Pegawai Dilihat Dari Karakteristik Jenis Kelamin 

 

  Jenis Kelamin  Total  

       

 Laki- % Perempuan %   

 

Laki 

     

      

       

Kurang Baik 5 16,1 13 44,8 18  

Cukup Baik 25 80,7 15 51,7 40  

Baik 1 3,2 1 3,5 2  

       

Total 31 100 29 100 60  

       

Sumber : Analisa Data Primer 2017 

 

Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square test of independent,diperoleh 

hasil chi square hitung X
2
 = 5,996 dengan probabilitas 0,050, nilai ini kemudian dibandingkan 

dengan X
2
 tabel dengan taraf signifikan 5% pada df 2 yaitu 5,991. Karena X

2
 hitung 5,996 

lebih besar dari X
2
 tabel 5,991 maka H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan kinerja pegawai 

(Y) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan 

Selatan dilihat dari karakteristik jenis kelamin, karena kinerja pegawai perempuan berada 

pada kategori cukup baik sebesar 51,7% dan kurang baik sebesar 44,8% sehingga selisih 

persentase tidak berbeda terlalu jauh yaitu hanya sebesar 6,9% sedangkan jenis kelamin laki-

laki cenderung pada kategori cukup baik yaitu sebesar 80,7%. 

Untuk perbedaan kemampuan kerja pegawai dilihat dari karakteristik usia dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 9. Perbedaan Kinerja Pegawai Dilihat Dari Karakteristik Usia 

  Usia Pegawai  Total 

      

 28-35 36-43 44-51 53-59  

 Tahun Tahun Tahun Tahun  

      

Kurang Baik 2 5 7 4 18 

Cukup Baik 4 10 17 9 40 

Baik 0 0 2 0 2 
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Total 6 15 26 13 60 

      

Sumber : Analisa Data Primer 2017 

Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square test of independent,diperoleh 

hasil chi square hitung X
2
 = 2,797 dengan probabilitas 0,834, nilai ini kemudian dibandingkan 

dengan X
2
tabel dengan taraf signifikan 5% pada df 6 yaitu 12,592. Karena X

2
 hitung 2,797 

lebih kecil dari X
2
 tabel 12,592 maka dengan begitu H0 diterimasehingga tidak terdapat 

perbedaan antara kinerja pegawai (Y) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan 

Selatan dilihat dari karakteristik usia, karena kinerja pegawai pada masing-masing interval usia 

cenderung berada pada kategori cukup baik. Hal ini mencerminkan baik usia muda maupun tua 

tidak memiliki kinerja yang berbeda. 

Untuk perbedaan kemampuan kerja pegawai dilihat dari karakteristik tingkat 

pendidikandapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 10. Perbedaan Kinerja Pegawai Dilihat Dari Karakteristik Tingkat Pendidikan 

 Tingkat Pendidikan  Total 

      

 SLTA Diploma S1 S2  

      

Kurang Baik 4 0 8 6 18 

Cukup Baik 10 3 22 5 40 

Baik 0 0 2 0 2 

      

Total 14 3 32 11 60 

      

Sumber : Analisa Data Primer 2017 

 

Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square test of independent, dimana 

diperoleh hasil chi square hitung X
2
 = 6,446 dengan probabilitas 0,375, nilai ini kemudian 

dibandingkan dengan X
2
 tabel dengan taraf signifikan 5% pada df 6 yaitu 12,592. Karena X

2
 

hitung 6,446 lebih kecil dari X
2
 tabel 12,592 maka 

H0 diterimasehingga tidak terdapat perbedaan antara kinerja pegawai (Y) pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari karakteristik tingkat 

pendidikan, karena kemampuan kerja pegawai pada masing-masing tingkat pendidikan 

cenderung berada pada kategori cukup baik. Hal ini mencerminkan tingkat pendidikan yang 

tinggi belum tentu dapat meningkatkan kinerja seseorang. 

Untuk perbedaan kemampuan kerja pegawai dilihat dari karakteristik masa kerja dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 11. Perbedaan Kinerja Pegawai Dilihat Dari Karakteristik Masa Kerja 

 

  Masa Kerja  Total 

      

 3-10 11-18 19-26 27-34  

 Tahun Tahun Tahun Tahun  

      

Kurang Baik 2 7 8 1 18 

Cukup Baik 7 11 18 4 40 

Baik 0 0 2 0 2 

      

Total 9 18 28 5 60 

      

 

Sumber : Analisa Data Primer 2017 

 

Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square test of independent, 

dimanadiperoleh hasil chi square hitung X
2
 = 3,534 dengan 

probabilitas 0,739, nilai ini kemudian dibandingkan dengan X
2
 tabel dengan taraf 

signifikan 5% pada df 6 yaitu 12,592. Karena X
2
 hitung 3,534 lebih kecil dari X

2
 tabel 12,592 

maka H0 diterimasehingga tidak terdapat perbedaan antara kinerja pegawai (Y) pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari karakteristik masa kerja, 

karena kinerja pegawai pada masing-masing interval masa kerja cenderung berada pada 

kategori cukup baik. Hal ini mencerminkan dengan masa kerja yang lebih lama tidak berarti 

kinerjanya lebih baik. 

Analisis Hubungan Kemampuan Kerja Dengan Kinerja Pegawai 

Berdasarkan hasil pengujian corelasi pearson product moment diperoleh hasil nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,186 dibulatkan menjadi 0,19 nilai ini kemudian dibandingkan 

dengan pedoman interprestasi korelasi berikut : 

 

Tabel 12. Pedoman Interprestasi Keeratan Hubungan 

 

Nilai Koefisien 

Interprestasi 

 

Korelasi 

 

  

0 Tidak ada korelasi  

0,01 – 0,20 Sangat lemah  

0,21 – 0,40 Lemah  

0,41 – 0,60 Sedang  

0,61 – 0,80 Kuat  

0,81 – 0,99 Sangat kuat  

1 Sempurna  

Sumber: (Budi Setiawan, 2015:64) 
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Mengacu pada tabel interprestasi koefisien korelasi dapat diketahui nilai koefisien 

korelasi antara variabel kemampuan kerja dengan kinerja pegawai adalah sebesar 0,19 berada 

pada interval 0,01 – 0,20 , maka diambil keputusan bahwa H0 ditolak sehingga terdapat 

hubungan antara kemampuan kerja dengan kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kalimantan Selatan. Namun hubungan kemampuan kerja dengan kinerja pegawai 

sangat lemah. Nilai koefisien yang lemah dapat diartikan bahwa kemampuan kerja tidak 

cenderung meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kalimantan Selatan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Hasil uji statistik univariate untuk variabel kemampuan kerja (X) menunjukkan H0 ditolak 

sehingga kemampuan kerja (X) pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan 

Selatan tidak tersebar disemua tingkatan kategori kemampuan kerja sebab kemampuan kerja 

berada pada kategori cukup baik yaitu sebesar 66,7%. Dan hasil uji statistik untuk perbedaan 

kemampuan kerja pegawai dilihat dari karakteristik jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan 

masa kerja diperoleh hasil H0 diterima atau tidak terdapat perbedaan kemampuan kerja pegawai 

dilihat dari karakteristik jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja. 

Hasil uji statistik univariate untuk variabel kinerja pegawai (Y) menunjukkan H0 ditolak 

sehingga kinerja pegawai (Y) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tidak 

tersebar disemua tingkatan kategori kinerja pegawai sebabkinerja pegawai berada pada kategori 

cukup baik yaitu sebesar 66,7%. Dan hasil uji statistik untuk perbedaan kinerja pegawai dilihat 

dari karakteristik jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja diperoleh hasil H0 

ditolak yaitu terdapat perbedaan kinerja pegawai dilihat dari karakteristik jenis kelamin, karena 

kinerja pegawai perempuan antara frekuensi kategori cukup baik dan kurang baik tidak 

berbedaterlalu jauh yaitu pada kategori cukup baik sebanyak 15 orang dan kurang baik 

sebanyak 13 orang. Sedangkan jenis kelamin laki-laki cenderung pada kategori cukup baik. Dan 

untuk karakteristik usia, tingkat pendidikan dan masa kerja hasil pengujian menyatakan H0 

diterima karena tidak terdapat perbedaan kinerja pegawai dilihat dari karakteristik usia, tingkat 

pendidikan dan masa kerja. 

Hasil uji statistik hubungan kemampuan kerja dengan kinerja pegawai diperoleh koefisien 

korelasi sebesar 0,186 maka dapat diambil keputusan bahwa H0 ditolak sehingga terdapat 

hubungan antara kemampuan kerja (X) dengan kinerja pegawai (Y) di Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, namun hubungan kedua variabel sangat lemah. 

 

Saran 

 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat diberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

Kemampuan kerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan 

cukup baik, sehingga perlu ditingkatkan lagi baik itu berkaitan dengan kemampuan teknis, 

kemampuan konseptual, dan terutama berkaitan dengan kemampuan sosial. 
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Karena kinerja pegawai perempuan cenderung pada kategori cukup baik dan mendekati 

kurang baik maka perlu untuk pimpinan mencari tau apa penyebab lebih rendahnya kinerja 

pegawai perempuan dibandingkan dengan kinerja pegawai laki-laki, hal ini bisa dilakukan 

dengan cara mendiskusikannya dengan pegawai yang bersangkutan dan mencari cara 

mengatasinya. 

Untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam suatu organisasi maka perlu adanya 

perencanaan peningkatan kemampuan kerja pegawai secara berkala, sesuai dengan kebutuhan 

pegawai dan tuntutan jaman sehingga para pegawai akan dapat menguasai bidang pekerjaannya, 

salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat). 
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Abstrak 

 

Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, mempunyai peran yang 

amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban 

modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi yang menyelenggarakan pelayanan 

secara adil dan merata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan displin kerja 

terhadap produktivitas kerja di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan 

Selatan berdasarkan karakterisitik jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan masa kerja. 

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data 

dikumpulkan dengan cara menyebar kuesioner kepada responden. Sampel ditentukan dengan 

menggunakan teknik Non-Probability Sampling dengan jenis Purposive Sampling. Analisa data 

menggunakan statistik dalam perhitungannya dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 21.0 

for Windows. Hasil penelitian menunjukan disiplin kerja lebih banyak pada kategori sangat baik 

yaitu 38,1%, Kurang baik 31,0%, baik 16,0% dan cukup baik 19,0 % dari 42 jumlah pegawai 

dan produktivitas kerja lebih banyak pada kategori cukup baik yaitu 54,8%, baik 31,0%, dan 

kurang baik 9,5% dari 42 jumlah pegawai. Dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi antara 

variabel disiplin pegawai (x) dengan kinerja pegawai (y) adalah sebesar (r)=0,747 dengan 

signifikansi 0,000. Berdasarkan kriteria diatas dapat disimpulkan bahwa korelasi kedua variabel 

tersebut adalah tidak signifikan, sebab signifikansi yang menyertai lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 

0,05). Dengan demikian korelasi antara variabel disiplin kerja dengan produktivitas kerja yang 

terjadi bersifat negatif, untuk itu, apabila variabel bebas (independen) menurun, maka akan 

disertai oleh menurunnya variabel terikat (dependent), korelasi yang terjadi berada dalam 

kategori rendah. Kata Kunci : Disiplin Kerja, Produktivitas Kerja 
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Abstract 

 

Public servants as an element of the state apparatus and public servants have an important role 

in creating law-abiding, civilized, democratic, prosperous, just and high-moral civil society that 

provides fair and equitable service. The purpose of this study is to determine the relationship of 

work discipline to work productivity in Badan Unity Nation And Politics of South Kalimantan 

Province based on the characteristics of gender, age, education level and years of service. The 

research method used a quantitative approach with the type of associative research. Data were 

collected by distributing questionnaires to respondents. The sample was determined using Non-

Probability Sampling technique with Purposive Sampling type. Data analysis uses statistics in 

its calculations with the help of the IBM SPSS Statistics 21.0 for Windows program. The results 

showed more work discipline in the category of very good that is 38.1%, less good 31.0%, both 

16.0% and quite good 19.0% of 42 number of employees and work productivity more in the 

category is good enough 54,8%, good 31,0%, and less good 9,5% from 42 number of 

employees. It can be concluded that the correlation coefficient between employee discipline 

variable (x) and employee performance (y) is (r) = 0.747 with significance 0.000. Based on the 

above criteria can be concluded that the correlation of both variables is not significant, because 

the accompanying significance is smaller than 0.05 (0.000 <0.05). Thus the correlation between 

work discipline variables with work productivity that occurs is negative, therefore, if 

independent variable (independent) decreases, it will be accompanied by the decrease of 

dependent variable, correlation that happened is in low category. 

 

Keywords: Work Discipline, Work Productivity 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, mempunyai peran 

yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat

 hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi yang 

menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 

dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 “Seperti 

halnya dengan perubahan perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diarahkan pada 

peningkatan disiplin yang berhubungan pada kinerja pegawai yang berkaitan dengan sumber 

daya manusia”. (Harun Arsyad, 2014) 

Kemudian, sudah kita ketahui bersama bahwa karyawan atau sumber daya manusia 

(SDM) memiliki peranan sentral dalam mengembangakan dan mencapai sasaran-sasaran 

organisasi baik itu organisasi negeri ataupun swasta. “Sasaran-sasaran organisasi tersebut akan 

mengarahkan pada pencapaian tujuan organisasi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, 

efektivitas dan produktivitas kerja organisasi secara keseluruhan”. (Sondang P. Siagian, 2015) 

Akan tetapi, keberadaan SDM yang hebat dan unggul malah bisa menjadi bumerang bagi 

organisasi jika tidak di sertai perencanaan dan pengendalian SDM. Untuk itu pengelolaan 

sumber daya manusia, karena pegawai merupakan aset penting dalam instansi yang mempunyai 
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peran sebagai pemikir, perencanan, dan pengendalian aktivitas, untuk itu faktor pegawai yang 

diharapkan dapat berprestasi sebaik mungkin demi mencapai tujuan instansi pemerintahan. 

Disamping itu sejalan dengan adanya perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 045 

Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan. Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Kalimantan Selatan dituntut untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta mendorong terwujudnya 

kehidupan politik yang dinamis, demokratis, dan transparan, yang di topang makin mantapnya 

wawasan, integritas, dan ketahanan bangsa. Agar beroperasi secara lebih efisien dan efektif, 

fungsi personalia yang terlibat dalam seluruh operasi kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Kalimantan Selatan sistem akuntabilitas kinerja dibangun dan dikembangkan dalam 

rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber 

daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan pada setiap organisasi kerja, 

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. 

Sumber daya manusia menjadi aset penting dan berharga, apabila sumber daya tersebut 

mempunyai kualitas yang tinggi. Sebagai organisasi negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politk 

Provinsi Kalimantan Selatan tentunya mendukung penuh program pemerintah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

Bab II Kewajiban Dan Larangan Pasal 3 Ayat 9,11, Dan 14 yang berbunyi bahwa, “Pegawai 

negeri sipil wajib bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan 

Negara serata masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dan memberikan pelayanan sebaik 

baiknya kepada masyarakat”. 

Sebagaimana tujuan awal yang ingin dicapai oleh Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi kalimantan Selatan adalah salah satu organisasi negeri yang menerapkan 

penenggakan disiplin kerja kepada setiap pegawainya dan peningkatan kepada pelayanan 

masyarakat. Adapun pencapaian tujuan ini sangat ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk 

didalamnya adalah sikap disiplin kerja setiap pegawainya, komitmen organisasi untuk 

mempertahan karyawan, organisasi menerapkan budaya untuk saling pengertian dengan seluruh 

karyawanya, serta kinerja yang kuat, semua ini bagi organisasi untuk memelihara tenaga 

kerjanya. . Karena itu, pimpinan harus dapat menetapkan sasaran kerja yang akan menghasilkan 

pegawai yang berkualitas tinggi, bermotivasi tinggi, dan produktif. 

Berkaitan dengan pemikiran tersebut di atas, pentingnya penilitian ini dilakukan, dengan 

mengambil judul analisis disiplin kerja terhadap produktivitas kerja di Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

Batasan Masalah 

 

Agar permasalahan yang akan di bahas tidak terlalu luas, maka peneliti hanya akan 

membahas mengenai displin kerja dan produktivitas kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Kalimantan Selatan. 
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Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana disiplin kerja di dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalsel ? 

2. Bagaimana produktivitas kerja di dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalsel ? 

3. Apakah ada hubungan antara disiplin kerja dan produktivitas kerja di Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Provinsi Kalsel ? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui produktivitas pegawai di dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Kalsel 

2. Untuk mengetahui disiplin pegawai di dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalsel 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara disiplin kerja dengan produktivitas 

kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalsel 

 

Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain : 

1.KegunaanTeoritis: 

Diharapkan dapat memberikan gambaran dan rekomendasi bagi Pimpinan dan seluruh 

jajaran khususnya di lingkungan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalimantan Selatan dalam menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan untuk 

meningkatkan disiplin para pegawainya. 

 

2. Kegunaan Praktis: 

Sebagai upaya lebih mendalami masalah-masalah Sumber Daya Manusia serta 

menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah terhadap praktek di lapangan. 

3. Untuk memperoleh gelar sarjana 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Disiplin Kerja 

Definisi Disiplin Kerja 

Menurut Rivai & Sagala (2013:825) disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para 

manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu 

perilaku dan untuk meningkatkan kesadaran juga kesediaan seseorang agar menaati semua 

peraturan dan norma sosial yang berlaku di suatu perusahaan. 

Sejalan dengan Rivai & Sagala, bagi Sintaasih & Wiratama (2013:129), disiplin kerja 

adalah merupakan tindakan manajemen untuk mendorong kesadaran dan kesediaan para 
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anggotanya untuk mentaati semua peraturan yang telah ditentukan oleh organisasi atau 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku secara sukarela. 

Menurut Setyaningdyah (2013:145) disiplin kerja adalah kebijakan bergeser individu 

untuk menjadi diri bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan lingkungan (organisasi). 

Menurut Harlie (2010:117) disiplin kerja 

pada hakekatnya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bagi para pekerjanya untuk 

melakukan tugas yang telah diberikan, dan pembentukan disiplin kerja ini tidak timbul dengan 

sendirinya. 

Seperti Singodimedjo dalam Sutrisno (2012:86), mengatakan bahwa disiplin adalah sikap 

kesediaan dan kerelaan seseorang untuk memahami dan mentaati norma-norma peraturan yang 

berlaku disekitarnya. 

 

Produktivitas Kerja Definisi Produktivitas Kerja 

 

Menurut Sutrisno (2009:99) produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan 

antara keluaran (barang-barang atau jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan, uang). 

Tohardi yang dikutip oleh Sutrisno (2011:100) mengungkapkan bahwa produktivitas 

kerja merupakan sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada, suatu 

keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari 

kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. 

Pendapat Tohardi didukung juga oleh Ravianto yang dikutip oleh Sutrisno (2011:100) 

yang menyatakan produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental yang selalu mempunyai 

pandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari ini. Sikap ini mendorong agar 

seseorang tidak cepat merasa puas, akan tetapi 

harus mengembangkan diri dan meningkatkakemampuan kerja dengan cara selalu 

mencari perbaikan-perbaikan dan peningkatan. 

Menurut Sinungan (2014:17) mengemukakan bahwa Produktivitas adalah suatu konsep 

yang bersifat universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa yang 

akan digunakan oleh banyak manusia, dengan menggunakan sumber- sumber riil yang semakin 

sedikit. 

 

Indikator Disiplin Kerja 

 

Menurut  Malayu S.P.  Hasibuan (1991 : Indikator-indikator kedisiplinan yaitu :  

1. Daftar Hadir Sebagai konsekuensi ketentuan jam kantor, maka kehadiran pada pegawai 

dapat diketahui dari daftar hadir, yang harus diisi secara tertib, jujur dan terawasi serta 

terkelola dengan baik. Dengan demikian daftar hadir merupakan piranti pembuktian 

sebagai pemenuhan kewajiban dalam mentaati ketentuan jam kerja. Kemudian dari daftar 

hadir tersebut dapat diketahui kehadiran pegawai setiap harinya, kertelambatan datang 

atau pulang lebih awal, atau bahkan tidak termasuk kantor. 

2. Teladan Pimpinan 

Teladan pimpinan berperan dalam menentukan disiplin pegawai, karena pimpinan 

dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh 

yang baik, berdisiplin yang baik, jujur dan adil, serta sesuai antara kata dan perbuatan. 
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Pimpinan harus menyadari bahwa perilakunya akan dicontoh dan diteladani oleh 

bawahannya. 

3. Balas Jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan pegawai, karena balas 

jasa akan meberikan kepuasan dan kecintaan pegawai terhadap pekerjaannya. Jika 

kecintaan terhadap pekerjaan semakin baik, maka kedisiplinan pegawai juga akan 

semakin baik. Untuk mewujudkan kedisiplinan pegawai yang baik, maka balas jasa ini 

harus disesuaikan dengan beban kerja yang diberikan kepada pegawai, karena 

kedisiplinan pegawai tidak akan baik, apabila balas jasa yang mereka terima kurang 

memuaskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan kebutuhan keluarganya. 

4. Sanksi Hukum 

Sanksi hukum berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai. Karena dengan 

sanksi hukuman, pegawai akan semakin takut untuk melanggar peraturan-peraturan 

organisasi. Berat/ringannya sanksi hukuman yang akan diterapkan ikut mempengaruhi 

baik/buruknya kedisiplinan pegawai. Sanksi hukuman harus ditetapkan berdasarkan 

pertimbangan yang logis, masuk akal, dan diinformasikan secara jelas kepada semua 

pegawai. Sanksi hukuman itu jangan terlalu berat atau ringan supaya hukuman itu tetap 

mendidik pegawai untuk mengubah perilakunya 

 

Indikator Produktivitas Kerja 

 

Menurut Henry ( 2004: 612) faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja 

meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketepatan waktu. 

 

1.  Kuantitas Kerja 

Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003:56) bahwa “Quantity (kuantitas) adalah segala 

bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran 

angka atau yang dapat dipadankan dengan angka”. Sedangkan menurut Wilson dan Heyyel 

(1987:101) mengatakan bahwa “Quantity of Work (kuantitas kerja) adalah jumlah kerja yang 

dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode tertentu. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan 

tugas dan tanggung jawabnya.” Dengan demikian kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja 

dan penggunaan waktu. Jumlah kerja adalah banyaknya tugas pekerjaanya, dapat dikerjakan. 

Penggunaan waktu adalah banyaknya waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas dan 

pekerjaan. 

 

2.  Kualitas Kerja 

Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003:57) bahwa “Quality (kualitas) adalah segala 

bentuk satuan ukuran yang terkait dengan mutu atau kualitas hasil kerja dan dinyatakan dalam 

ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka”. Sedangkan menurut Wilson dan 

Heyel (1987:101) mengatakan bahwa “Quality of work (kualitas kerja) menunjukkan sejauh 

mana mutu seorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya meliputi ketepatan, 

kelengkapan, dan kerapian”. 

Dari pendapat diatas, jelas bahwa kualitas kerja dapat diukur melalui ketepatan, 

kelengkapan, dan kerapian. Yang dimaksud ketepatan adalah ketepatan dalam melaksanakan 
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tugas dan pekerjaan, artinya terdapat kesesuaian antara rencana kegiatan dengan sesaran atau 

tujuan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan kelengkapan adalah kelengkapan 

ketelitian dalam melaksanakan tugasnya. Yang dimaksud kerapian adalah kerapian dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 

3.  Ketepatan Waktu 

Definisi ketepatan waktu (timeliness) menurut Chairil dan Ghozali (2001)dalam Ukago 

(2005) adalah “ timeliness adalah suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil 

keputusansebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atas kemampuannya untuk 

mengambil keputusan” Ketepatan waktu bagi pemakai informasi sangat penting, informasi yang 

tepat waktu berarti jangan sampai informasi yang disampaikan sudah basi atau sudah menjadi 

rahasia umum. Definisi tepat waktu menurut Baridwan (1997) dalam Anastasia dan Mukhlisin 

(2003)“ informasi harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar 

didalam pengambilan keputusan– keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya 

pengambilan keputusan tersebut”. 

 

HASIL PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN 

 

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad Sukri (2014), dalam penelitiannya Muhammad 

Sukri (2014) menggunakan tipe penelitian kuantitatif dan teknik analisis data deskriptif, 

hasil penelitiannya menyatakan bahwa dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa 

pengaruh displin kerja terhadap produktivitas kerja tergolong “Cukup” yaitu sebesar 

39,1% Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 

Berencana Kota Tanjungpinang. 

2. Penelitian yang dilakukan Safitri Indriyani (2015), dalam penelitiannya Teknik analisis 

data yang digunakan adalahregresi berganda. Hasil penelitian pada taraf signifikansi 5% 

menunjukkan bahwa: terdapat pengaruh positif dan signifikan pelatihan kerja terhada 

produktivitas kerja karyawan pada PT. Paradise Island Furniture. Hal ini dibuktikan 

dengan koefisien beta (β) sebesar 0,303 (**p<0.05; p=0,000) dan kontribusi pengaruh 

pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Paradise Island Furniture 

sebesar (ΔR2) 0,070; (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT. Paradise Island Furniture. Hal ini dibuktikan 

dengan koefisien beta (β) sebesar 0,321 (**p<0.05; p=0,000) dan kontribusi pengaruh 

disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. 

3. Paradise Island Furniture sebesar (ΔR2) 0,080; dan (3) terdapat pengaruh positif dan 

signifikan pelatihan kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada 

PT. Paradise Island Furniture. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji regresi 

diperoleh pelatihan kerja dengan koefisien beta (β) sebesar 0,263 (**p<0.05; p=0,000) 

dan disiplin kerja (β) 0,284 (*p<0.05; p=0,000) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan. Kontribusi pengaruh pelatihan kerja dan disiplin 

kerja terhadap produktivitas kerja karyawan sebesar (ΔR2) 0,131 

4. Penelitian yang dilakukan Stief A. S. Tulenan. (2015) dalam penelitiannya, yang 

digunakan adalah penelitian kuantitatif, Teknik sampling yang digunakan adalah sample 

random sampling dengan rumus Slovin. Data diperoleh dari responden dengan 

menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner. Analisis data yang digunakan 

adalah analisis korelasi dan regresi sederhana, deskripsi statistik variabel, pengujian 
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Validitas dan Reliabilitas, serta analisis grafik. Pengujian data menggunakan alat bantu 

program SPSS 20. Hasil penelitian dari total skor variabel menunjukkan bahwa disiplin 

kerja dan tingkat produktivitas kerja yang ada di Travello Hotel Manado masih tergolong 

rendah. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan Travello Hotel Manado. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan diharapkan bagi perusahaan untuk memperhatikan disiplin kerja yang ada di 

perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

5. Penelitian yang dlakukan Feni Pertiwi (2017) Sampel yang diambil dalam penelitian ini 

menggunakan teknik sampling jenuh, yang merupaka suatu teknis sampling dimana 

mengambil semua jumlah populasi. Populasi sekaligus sampel tersebut adalah pegawai 

yang ada di di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi 

Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 93 pegawai. Analisi data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi statistic parametris, yaitu koefisien 

korelasi product moment dan analisis regresi sederhana. Berdasarkan analisis data dan 

pengujian hipotesis diketahui bahwa kedua variabel yaitu disiplin kerja (X) dan 

produktivitas kerja (Y) mempunyai hubungan yang positif, hal ini dibuktikan dengan r = 

0,722 dimana pedoman untuk memberikan interpretasi yang dikemukakan oleh Sugiyono 

berada pada interval 0,60-0,799 yang termasuk kategori kuat. Dilanjutkan dengan uji 

regresi didapat nilai b sebesar 0,81. Maka apabila disiplin kerja meningkat produktivitas 

kerja pun meningkat sebesar 0,81. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 

disiplin kerja pegawai negeri sipil di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 

dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam 

kategori cukup tinggi dan perlu peningkatan. Oleh karena itu disiplin kerja harus terus 

dipertahankan dan ditingkatkan agarroduktivitas kerja pegawai dapat dipertahankan dan 

dapat meningkat semakin menjadi lebih baik pula dari waktu ke waktu. 

6. Penelitian yang dilakukan Nasrun Syahputra dalam hasil penelitian dan pembahasan 

maka dapat disimpulkan bahwa Variabel disiplin kerja (X) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai (Y) pada Dinas Pertambangan dan Energi 

Hal ini dapat diketahui melalui pengujian nilai thitung (X)= yaitu 4.277 > 2,00, 

sedangkan Identifikasi determinan (R2) nilai 0,25 artinya bahwa sebesar 11,7%. 

produktivitas kerja pegawai (Y) pada Dinas Pertambangan Dan Energi dapat dijelaskan 

dengan menggunakan variabel disiplin kerja serta sisanya 88,3% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini 

 

Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variable atau lebih yang dinyatakan 

berdasarkan pemikiran peneliti atau diturunkan dari teori yang ada ( Sugiyono 2012:261 ). 

 

Hipotesis dalam penelitian ini ditampilkam hanya hipotesis nol yang dibagi dlam 3 bagian , 

yaitu : 

1. 0 : Disiplin kerja (X) pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan 

Selatan tersebar di semua kategori tingkatan disiplin kerja atau berdistribusu normal. 

0 :  Tidak  terdapat  hubungan  disiplin  kerja 
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(X) dilihat dari karakteristik ( usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan masa kerja ). 

2. 0 : Produktivitas kerja (Y) pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalimantan Selatan tersebar di semua kategori tingkatan produktivitas kerja atau 

berdistribusi normal. 

0 : Tidak terdapat hubungan produktivitas kerja (Y) dilihat dari karakteristik ( usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, dan masa kerja ). 

3. 0 : Tidak terdapat hubungan antara disiplin kerja (X) dengan Produktivitas kerja (Y) di 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Pendekatan Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Pendekatan 

metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik. (Sugiyono, 2016:7). 

Dengan mengacu pada konsep yang digunakan, yaitu untuk mengetahui dan memahami 

disiplin produktivitas kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

 

Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. 

yaitu penelitian yang memiliki kejelasan unsur yang dirinci sejak awal, langkah penelitian yang 

sistematis, menggunakan sampel yang hasil penelitiannya diberlakukan untuk populasi, 

memiliki hipotesis jika perlu, dengan langkah-langkah penelitian dan hasil yang diharapkan, 

memerlukan pengumpulan data yang dapat mewakili, serta ada analisis data yang dilakukan 

setelah semua data terkumpul. 

Sedangkan metode asosiatif menurut Sugiyono (2016:69) merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. 

 

Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Kalimantan Selatan yang berjumlah 42 orang. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 42 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non-

probability sampling dengan jenis purposive sampling. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

dokumentasi dan kuesioner. 
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Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi operasional dimaksud untuk menjabarkan variabel-variabel yang timbul dalam 

suatu penelitian kedalam indikator-indikator yang lebih terperinci.Pada umumnya, sebuah 

istilah memiliki definisi yang dikemukakan oleh para ahli. 

1.  Variabel Disiplin Kerja (X) Independen Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan 

para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk 

mengubah suatu perilaku dan untuk meningkatkan kesadaran juga kesediaan seseorang 

agar menaati semua peraturan dan norma sosial yang berlaku di suatu perusahaan. 

 

2. Variabel produktivitas Kerja (Y) Dependen Produktivitas adalah suatu konsep yang 

bersifat universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa yang 

akan digunakan oleh banyak manusia, dengan menggunakan sumber- sumber riil yang semakin 

sedikit. 

 

Analisis Data 

 

Analisis Uji Satu Variabel 

 

Analisis untuk uji satu variable seperti produktivitas kerja dan disiplin kerja 

menggunakan rumus chi square goodness of fit untuk melihat tersebarnya atau tidaknya variabel 

tersebut dalam kategori Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik. Sedangkan untuk 

melihat perbedaan karakteristik pegawai ( dalam hal ini usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

dan masa kerja ) yaitu dengan menggunakan statistic chi square test of independence. 

Perhitungan dilakukan dengan bantuan progam IBM SPSS Statistics 21.0 For Windows. Dasar 

pengambilan kesimpulan untuk menentukan hipotesis adalah : 

 

Jika nilai Chi Square hitung < Chi Square table maka 0 diterima. 

 

Jika nilai Chi Square hitung > Chi Square table maka 0 ditolak. 

 

Analisis Hubungan 

 

Sebelum dilakukan analisis uji hubungan akan dilakukan uji normalitas data dari hasl 

kuesioner dengan menggunakan statistic Kolmogorov-Smirnov. Untuk melihat hubungan antar 

variable dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi. Teknik korelasi yang digunakan 

adalah Korelasi Pearson Product Moment. Peritungan dilakukan dengan bantuan progam IBM 

SPSS Statistics 21.0 For Windows. Sebagai penafsiran terhadap koefisien korelasi yang 

ditemukan kuat atau lemah, maka dapat berpedoman pada ketentuan berikut ini : 
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Tabel   1.   Pedoman Interprestasi   Keeratan 

Hubungan  

Koefisien Korelasi Keterangan 

( rxy )  

  

0,800 – 1,000 Korelasi Sangat Tinggi 

  

0,600 – 0,800 Korelasi Tinggi 

  

0,400 – 0,600 Korelasi Cukup 

  

0,200 – 0,400 Korelasi Rendah 

  

0,000 – 0,200 Korelasi Sangat Rendah 

  

 

 

ANALISIS HASIL PENELITIAN  

 

Analisis Uji Satu Variabel Variabel Disiplin Kerja 

 

Gambaran disiplin kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalimantan Selatan dapat dilihat pada table berikut : 

 

Tabel 2. Gambaran Disiplin Kerja Sumber : Analisis Data Primer 2017 

NO Kategori Penilaian F % 

    

1 Cukup Baik 15 35,7 

2 Baik 10 23,8 

3 Sangat Baik 17 40,5 

    

 Jumlah 42 100 

    

 

Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square goodness of fit, dimana 

diperoleh hasil chi square X
2
 hitung sebesar 1.857 nilai ini kemudian dibandingkan 

dengan nilai X
2
 tabel dengan taraf signifikan (5%) pada df 2 yaitu 5,99. Karena X

2
 tabel 

1.857 lebih kecil dari X
2
 tabel 5,99, dengan demikian 0 diterima sehingga disiplin kerja 

(X) pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan tersebar di 

semua kategori tingkatan kategori disiplin karena disiplin kerja Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan cenderung pada kategori sangat baik yaitu sebesar 

66,7%. 
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Untuk perbedaan disiplin kerja dilihat dari karakteristik jenis kelamin dapat dilihat pada 

table berikut: 

 

Tabel 3. Perbedaan Disiplin Kerja Dilihat Dari Karakteristik Jenis Kelamin 

 

 

No. 

  

Jenis Kelamin 

 

 Disiplin Pegawai  

 

Total 

  

       

     

CB 

  

B 

  

SB 

    

                

1.   Laki-Laki 8  8  9  25   

2.   Perempuan 7  2  8  17   

              

    Jumlah 15  10  17  42   

                   

Sumber: Analisa Data Primer 2017 

 

Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square goodness of fit, dimana 

diperoleh hasil chi square X
2
 hitung sebesar 2.285 dengan nilai probabilitas 0.319, nilai ini 

kemudian dibandingkan dengan nilai X
2
 tabel dengan taraf signifikan (5%) pada df 2 yaitu 

5,99. Karena X
2
 tabel 2.285 lebih kecil dari X

2
 tabel 5,99, dengan demikian 0 diterima 

sehingga tidak terdapat perbedaan antara disiplin kerja (X) Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari karakteristik jenis kelamin, karena disiplin 

kerja baik laki-laki maupun perempuan cenderung pada kategori sangat baik . 

 

Untuk perbedaan disiplin kerja dilihat dari karakteristik usia dapat dilihat pada table 

berikut: 

Tabel 4. Perbedaan Disiplin Kerja Dilihat Dari Karakteristik Usia 

 

 

No. 

  

Umur Pegawai 

  

Disiplin Pegawai 

  

Total 

  

    

  

   

       

       CB   B   SB      

1.   23-30tahun 3  1  3  7   

2.   31-38 tahun 4  1  3  8   

3.   39-46 tahun 3  3  1  7   

4.   47-54 tahun 1  2  4  7   

5.   55-62 tahun 4  3  6  13   

              

    Jumlah 15  10  17  42   

                   

Sumber: Analisa Data Primer 2017 

 

Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square goodness of fit, dimana 

diperoleh hasil chi square X2 hitung sebesar 5.276 dengan nilai probabilitas 0.728, nilai 
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ini kemudian dibandingkan dengan nilai X2 tabel dengan taraf signifikan (5%) pada df 8 

yaitu 15,51. Karena X2 tabel 5.276 lebih kecil dari X2 tabel 15,51, dengan demikian 0 

diterima sehingga tidak terdapat perbedaan antara disiplin kerja (X) Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari karakteristik jenis kelamin, 

karena disiplin kerja pada masing-masing interval usia cenderung berada pada kategori 

sangat baik. Hal ini mencerminkan baik usia muda maupun tua tidak memiliki disiplin 

yang berbeda . 

 

Untuk perbedaan disiplin kerja dilihat dari karakteristik tingkat pendidikan dapat 

dilihat pada table berikut: 

 

Tabel 5. Perbedaan Disiplin Kerja Dilihat Dari Krakteristik Tingkat Pendidikan 

 

 N

o 

  

Tingkat 

  

Disiplin Pegawai 

  

Total 

  

         

 

. 

  

Pendidikan 

  

CB 

  

B 

  

SB 

    

              

1.   SD -  -  1  1   

2.   SLTP -  -  1  1   

3.   SLTA 2  2  3  7   

4.   DIPLOMA 2  -  2  4   

5.   S1 9  8  8  25   

6.   S2 2  -  2  4   

              

    Jumlah 15  10  17  42   

                   

Sumber: Analisa Data Primer 2017 

 

Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square goodness of fit, dimana 

diperoleh hasil chi square X
2
 hitung sebesar 6.808 dengan nilai probabilitas 0.743, nilai ini 

kemudian dibandingkan dengan nilai X2 tabel dengan taraf signifikan (5%) pada df 10 yaitu 

18,31. Karena X2 tabel 6.808 lebih kecil dari X2 tabel 18,31, dengan demikian 0 diterima 

sehingga tidak terdapat perbedaan antara disiplin kerja (X) Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Kalimantan 

Selatan dilihat dari karakteristik tingkat pendidikan, hal ini mencerminkan bahwa 

dengan tingkat pendidikan tinggi seseorang belum tentu memmiliki disiplin kerja yang . 

Untuk perbedaan disiplin kerja dilihat dari karakteristik masa kerja dapat dilihat pada 

table berikut: 
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Tabel 6. Perbedaan Disiplin Kerja Diliat Dari Karakteristik Masa Kerja 

 

 

N

o 

  

Masa Kerja 

 

Disiplin Pegawai 

  

Total 

  

        

        

 

. 

          

     

CB B SB 

     

          

             

1.   2-9 tahun 5 2 5  12   

2.   10-17 tahun 6 4 1  11   

3.   18-25 tahun 0 0 2  2   

4.   26-33 tahun 1 2 4  7   

5.   34-41 tahun 3 2 5  10   

            

    Jumlah 15 10 17  42   

              

Sumber: Analisa Data Primer 2017 

 

Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square goodness of fit, dimana 

diperoleh hasil chi square X
2
 hitung sebesar 9.642 dengan nilai probabilitas 0.291, nilai ini 

kemudian dibandingkan dengan nilai X
2
 tabel dengan taraf signifikan (5%) pada df 8 yaitu 

15,51. Karena X
2
 tabel 9.642 lebih kecil dari X

2
 tabel 15,51, dengan demikian 0 diterima 

sehingga tidak terdapat perbedaan antara disiplin kerja (X) Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari karakteristik jenis kelamin, karena disiplin 

kerja pada masing-masing interval cenderung pada kategori sangat baik dan hanya ada satu 

interval yang cenderung pada kategori baik. Hal ini mencerminkan bahwa dengan masa kerja 

yang lama belum tentu seorang pegawai memiliki disiplin kerja yang baik. 

 

Variabel Produktivitas Kerja 

 

Gambaran produktivitas kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan 

Selatan dapat dilihat pada table berikut : Tabel 7. Gambaran Produktivitas Kerja 

 

NO Kategori Penilaian F % 

    

1 Cukup Baik 7 16,7 

2 Baik 33 78,6 

3 Sangat Baik 2 4,7 

    

 Jumlah 42 100 

    

Sumber: Analisa Data Primer 2017 
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Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square goodness of fit, dimana 

diperoleh hasil chi square X
2
 hitung sebesar 39.571 nilai ini kemudian dibandingkan dengan 

nilai X
2
 tabel dengan taraf signifikan (5%) pada df 2 yaitu 5,99. Karena X

2
 tabel 39.571 lebih 

kecil dari X
2
 tabel 5,99, dengan demikian 0 diterima sehingga produktivitas kerja (X) pegawai 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan tersebar di semua kategori 

tingkatan kategori disiplin karena disiplin kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalimantan Selatan cenderung pada kategori baik yaitu sebesar 78,6%. 

Untuk perbedaan produktivitas kerja dilihat dari karakteristik jenis kelamin dapat dilihat 

pada table berikut: 

 

Tabel 8. Perbedaan Produktivitas Kerja Dilihat Dari Karakteristik Jenis Kelamin 

 

No 

    

Produktivitas Kerja 

     

   

Jenis Kelamin 

   

Total 

  

            

 

. 

    

CB B SB 

     

          

             

1.   Laki-Laki 4 19 2  25   

2.   Perempuan 3 14 0  17   

            

    Jumlah 7 33 2  42   

              

Sumber: Analisa Data Primer 2017 

 

Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square goodness of fit, dimana 

diperoleh hasil chi square X
2
 hitung sebesar 1.428 dengan nilai probabilitas 0.490, nilai ini 

kemudian dibandingkan dengan nilai X
2
 tabel dengan taraf signifikan (5%) pada df 2 yaitu 

5,99. Karena X
2
 tabel 1.428 lebih kecil dari X

2
 tabel 5,99, dengan demikian 0 diterima 

sehingga tidak terdapat perbedaan antara produktivitas kerja (X) Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari karakteristik jenis kelamin, karena 

produktivitas kerja baik laki-laki maupun perempuan cenderung pada kategori baik . 

 

Untuk perbedaan produktivitas kerja dilihat dari karakteristik usia dapat dilihat pada 

table berikut: 
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Tabel 9. Perbedaan Produktivitas Kerja Dilihat Dari Karakteristik Usia 

 

 

No. 

  

Umur Pegawai 

 Produktivitas Kerja  

Total 

  

          

      CB B SB     

            

1.   23-30tahun 2 5 0 7   

2.   31-38 tahun 2 6 0 8   

3.   39-46 tahun 2 5 0 7   

4.   47-54 tahun 1 6 0 7   

5.   55-62 tahun 0 11 2 13   

           

    Jumlah 7 33 2 42   

             

Sumber: Analisa Data Primer 2017 

Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square goodness of fit, dimana 

diperoleh hasil chi square X
2
 hitung sebesar 8.386 dengan nilai probabilitas 0.397, nilai ini 

kemudian dibandingkan dengan nilai X
2
 tabel dengan taraf signifikan (5%) pada df 8 yaitu 

15,51. Karena X
2
 tabel 8.386 lebih kecil dari X

2
 tabel 15,51, dengan demikian 0 diterima 

sehingga tidak terdapat perbedaan antara produktivitas kerja (X) Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari karakteristik jenis kelamin, karena 

produktivitas kerja pada masing-masing interval usia cenderung berada pada kategori sangat 

baik. Hal ini mencerminkan baik usia muda maupun tua tidak memiliki produktivitas yang 

berbeda . 

 

Untuk perbedaan produktivitas kerja dilihat dari karakteristik tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada table berikut: 

 

Tabel 10. Perbedaan Produktivitas Kerja Dilihat Dari Karakteristik Tingkat Pendidikan 

 

No. 

  

Tingkat 

  

Produktivitas Kerja 

  

Total 

  

         

   

Pendidikan 

  

CB 

  

B 

  

SB 

    

               

1.   SD -  1  -  1   

2.   SLTP -  1  -  1   

3.   SLTA 1  6  -  7   

4.   DIPLOMA 2  2  -  4   

5.   S1 4  19  2  25   

6.   S2 -  4  -  4   

              

    Jumlah 7  33  2  42   

                   

Sumber: Analisa Data Primer 2017 
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Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square goodness of fit, dimana 

diperoleh hasil chi square X
2
 hitung sebesar 5.890 dengan nilai probabilitas 0.824, nilai ini 

kemudian dibandingkan dengan nilai X
2
 tabel dengan taraf signifikan (5%) pada df 10 yaitu 

18,31. Karena X
2
 tabel 5.890 lebih kecil dari X

2
 tabel 18,31, dengan demikian 0 diterima 

sehingga tidak terdapat perbedaan antara disiplin kerja (X) Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari karakteristik tingkat pendidikan, hal ini 

mencerminkan bahwa dengan tingkat pendidikan tinggi seseorang belum tentu memiliki 

produktivitas kerja yang baik . 

 

Untuk perbedaan disiplin kerja dilihat dari karakteristik masa kerja dapat dilihat pada table 

berikut: 

 

 

Tabel 11. Perbedaan Produktivitas Kerja Dilihat Dari Karakteristik Masa Kerja 

  Produktivitas  

No. Masa Kerja  Kerja  Total 

        

  CB B   SB  

        

1. 2-9 tahun 4 8   0 12 

2. 10-17 tahun 2 9   0 11 

3. 18-25 tahun 1 1   0 2 

4. 26-33 tahun 0 7   0 7 

5. 34-41 tahun 0 8   2 10 

        

 Jumlah 7 33   2 42 

        

Sumber: Analisa Data Primer 2017 

 

Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi square goodness of fit, dimana 

diperoleh hasil chi square X
2
 hitung sebesar 13.433 dengan nilai probabilitas 0.098, nilai ini 

kemudian dibandingkan dengan nilai X
2
 tabel dengan taraf signifikan (5%) pada df 8 yaitu 

15,51. Karena X
2
 tabel 13.433 lebih kecil dari X

2
 tabel 15,51, dengan demikian 0 diterima 

sehingga tidak terdapat perbedaan antara disiplin kerja (X) Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari karakteristik masa kerja, karena disiplin kerja 

pada masing-masing interval cenderung pada kategori baik dan hanya ada satu interval yang 

cenderung pada kategori sangat baik. Hal ini mencerminkan bahwa dengan masa kerja yang 

lama belum tentu seorang pegawai memiliki produktivitas kerja yang baik. 

 

Analisis Hubungan Disiplin Kerja dengan Produktivitas Kerja 

 

Berdasarkan hasil pengujian corelasi pearson product momen di peroleh hasil nilai 

koefisien korelasi sebesar 0.125 dibulatkan menjadi 0,12 nilai ini kemudian dibandingkan 

dengan pedoman interprestasi korelasi berikut ini : 
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Tabel   12.   Pedoman Interprestasi   Keeratan 

Hubungan  

  

Koefisien Korelasi Keterangan 

( rxy )  

0,800 – 1,000 Korelasi Sangat Tinggi 

0,600 – 0,800 Korelasi Tinggi 

0,400 – 0,600 Korelasi Cukup 

0,200 – 0,400 Korelasi Rendah 

0,000 – 0,200 Korelasi Sangat Rendah 

  

Sumber : ( Budi Setiawan, 2015:64 ) 

 

Mengacu pada table interprestasi koefisien korelasi dapat diketahui nilai koefisien korelasi 

 antara variable disiplin kerja dengan produktivitas kerja adalah sebesar 0,12 berada pada 

interval 0,00 – 0,20 maka dapat diambil keputusan bahawa Ho diterima sehingga tidak terdapat 

hubungan antara disiplin kerja dengan produktivitas kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Kalimantan Selatan.Namun hubungan disiplin kerja dengan produktivitas kerja sangat 

lemah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalimantan Selatan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Disiplin Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan 

berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan masa kerja, hal ini 

ditunjukan bahwa disiplin pegawai lebih banyak pada kategori sangat baik yaitu 40,5%, 

cukup baik 35,7%, dan baik 23,9 % dari 42 jumlah pegawai. 

2. Produktivitas Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan 

Selatan bahwa produktivitas kerja lebih banyak pada kategori baik yaitu 78,6%, cukup 

baik 16,7%, dan sangat baik 4,7% dari 42 jumlah pegawai. 

3. Tidak Terdapat hubungan antara Disiplin Kerja dengan Produktivitas Kerja pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan karakteristik usia, 

jenis kelamin, tingkat pendidikan dan masa kerja, dapat disimpulkan bahwa koefisien 

korelasi antara variabel disiplin pegawai (x) dengan kinerja pegawai (y) adalah sebesar ( 

4. r)=0,747 dengan signifikansi 0,000. Berdasarkan kriteria diatas dapat disimpulkan bahwa 

korelasi kedua variabel tersebut adalah tidak signifikan, sebab signifikansi yang 

menyertai lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian korelasi antara variabel 

disiplin kerja dengan produktivitas kerja yang terjadi bersifat negatif, untuk itu, apabila 

5. variabel bebas (independen) menurun, maka akan disertai oleh menurunnya variabel 

terikat (dependent), korelasi yang terjadi berada dalam kategori sangat rendah. 

Saran 
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Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat diberikan 

beberap saran sebagai berikut : 

1.  Diperlukan adanya pelatihan maupun program pengembangan disiplinkerja agar 

produktivitas yang dicapai oleh pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Kalimantan Selatan dapat ditingkatkan lagi dalam segala aspek. 

2. Diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap disiplin produktivitas kerja pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan karena masih terdapat 

beberapa kekurangan didalamnya. 

3. Untuk mengukur disiplin kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

KalimantanSelatan,sebaiknnya menggunakan pengukuran kinerja berbasis tim karena 

pada saat ini sebagian besar pekerjaan yang diberikan kepada pegawai adalah pekerjaan yang 

dilakukan secara tim, sehingga diharapkan produktivitas atau outputnya yang dicapai akan lebih 

baik. 
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Abstract 

 

 (E-ID) in Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin". The guidance of Mr. Faksiannor 

as Supervisor and Mr. Deli Anhar as a Counselor. The purpose of this study is to know the 

performance of employees in the service of making E-ID card in Banjarmasin Central 

Banjarmasin, The inhibiting factor faced related to the performance of employees in the service 

of E-KTP Card making in Banjarmasin Central Banjarmasin, Supporting factors related to 

Employee performance in the service of making E-ID card in Banjarmasin Central Banjarmasin. 

The research method used qualitative approach with qualitative descriptive research type. Data 

were collected by observation technique, documentation and interview to informant. Informants 

amounted to 3 people namely Head of Service Unit, Staff UPT Service and Society who ever 

made E-ID card. Data analysis used qualitative descriptive analysis. The results showed the 

performance of employees in the service of making E-ID cards Based on the productivity of the 

district government has not been maximized. Based on the community's response to the services 

provided by the sub-district service personnel, the quality of service is good. The level of 

community satisfaction from E-KTP service is deemed to be in accordance with the 

expectations of the community. The responsiveness of the kecamatan apparatus is also good in 

terms of meeting the needs of the community. Based on the positive community response to the 

services provided by the subdistrict government apparatus can be concluded that the 

responsiveness of the services provided is in accordance with the community and is in 

accordance with the rules that apply. For accountability is good because so far no complaints on 

services provided by the District Government related to the service of making E-ID card. 

 

Keywords: Employee Performance, Service, E-ID 
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PENDAHULUAN 

 

5. Latar Belakang 

 

Dalam  era  globalisasi  sekarang  ini pemerintah telah merancangkan dan 

menjalankan program nasional administrasi kependudukan yaitu dalambbentuk E- KTP dalam 

rangka implementasi Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 yang mengalami perubahn 

menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yaitu Tentang Administrasi Kependudukan.   

Akan tetapi dalam pembuatan E-KTP mengalami berbagai kendala misalnya

 Dalam hal pendistribusian,masyarakat sering mengkomplain karena ketika pembuatan 

E-KTP dilakukan bersamaan namun pada saat pendistribusian ada yang sudah mendapatkan dan 

ada yang belum.. Masih banyak masyarakat yang telah menyelesaikan administrasi 

untuk pembuatan E-KTP, sudah mengisi data sidik jari sampai dengan rekam tanda tangan 

untuk pembuatannya namun sampai 

sekarang belum menerima E-KTP dan pemerintahan kecamatan pun belum bisa 

memastikan kapan akan selesainya. Dalam hal ini juga dapat kita lihat bahwa akuntabilitas dari 

kinerja dari aparat pemerintahan dinilai sangat rendah karena hal yang sangat penting dari 

kegiatan ini pun yaitu produktifitasnya sangat rendah. 

 

6. Rumusan Masalah 

 

Berangkat dari paparan latar belakang maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

 

a. Bagaimana Kinerja Pegawai dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Kecamatan 

Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ? 

b. Faktor penghambat apa saja yang dihadapi berkaitan dengan kinerja pegawai dalam 

pembuatan E-KTP di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ? 

c. Faktor pendukung apa saja yang dihadapi berkaitan dengan kinerja pegawai dalam 

pembuatan E-KTP di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ? 

 

4. Tujuan Penelitian 

 

Penelitianiniditujukanuntuk mengungkapkan atau mendeskripsikan, menganalisa dan 

menginterpresentasikan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yakni ingin mengetahui : 

 

a. Kinerja pegawai dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Kecamatan  

Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. 

b. Faktor penghambat yang dihadapi berkaitan dengan kinerja pegawai dalam pelayanan 

pembuatan Kartu E-KTP di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. 

c. Faktor pendukung yang berkaitan dengan kinerja Pegawai dalam pelayanan pembuatan 

E-KTP di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

Definisi Kinerja 

 

Definisi   kinerja   organisasi   yang dikemukakan oleh Bastiandalam Hessel Nogi (2005 : 

175) sebagai gambaran mngenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. 

 

Indikator Kinerja Pegawai 

 

Agus Dwiyanto (2006 : 50) mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya indikator 

yang secara lebih lanjut sebagai berikut : 

a. Produktivitas 

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Kualitas 

pelayanan publik, diartikan sebagai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 

diterima dengan membandingkananataraharapan masyarakat dengan kenyataan. Mengacu 

pada masyarakat yang merasa puas atau tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. 

b. Responsivitas 

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, 

menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan 

publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

c. Responsibilitas 

 Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan 

sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan 

organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. 

d. Akuntabilitas 

 Konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar 

kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat 

banyak. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Pendekatan Penelitian 

 

Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati Moleong (2007:4). 

 

Jenis Penelitian 

 

Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran 

mengenai kinerja pegawai dalam pelayanan E-KTP di Kecamatan Banjarmasin 

Tengah Kota Banjarmasin. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-

angka. 
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Lokasi Penelitian 

 

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. 

Alasannya karena lokasi penelitian berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Terutama pelayanan dalam pembuatan E-KTP di 

Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin 

 

Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dan masyarakat yang merasakan pelayanan 

dalam pembuatan E-KTP di Kantor Kecamtan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. 

Mengingat jumlah populasi yang sangat banyak, mengingat waktu, kemampuan dan tenaga 

yang terbatas maka untuk menetapkan sampel yang kiranya mewakili semua populasi tanpa 

mengurangi tingkat validitas hasil penelitian, penulis secara langsung mengambil sampel 

sebanyak 15 orang. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik   pengumpulan   data   yang digunakan dalam penelitian menggunakan tiga 

teknik, yaitu: Wawancara, Menurut Anwar Sanusi (2011:105), wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. 

Dokumentasi, Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi denga mengumpulkan dokumen-

dokumen dan data-data yang berhubungan dengan kinerja pegawai dalam Pelayanan pembuatan 

E-KTP di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Observasi, Data dalam penelitian 

ini juga diperoleh melalui teknik observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian 

 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

Kinerja Pegawai dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Kecamatan 

 

Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin 

 

Dari   berbagai   macam   indikator pengukuran kinerja yang diungkapkan oleh beberapa 

para pakar, peneliti memilih untuk menggunakan indikator pengukuran kinerja yang 

dikemukakanoleh Agus Dwiyanto (2006). Penulis memilih menggunakan teori tentang 

pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006) tersebut karena dipandang 

sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur kinerja pegawai dalam pelayanan pembuatan E-

KTP. 

1. Produktifitas 

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas 

pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. 

Produktifitas juga merupakan ukuran seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang 

diharapkan. 

Menurut hasil wawancara dengan KA.UPT Pelayanan Kependudukan Bapak Aris 

Supriadi bahwa pelayanan pengurusan E-KTP masih belum maksimal dari segi produktifitas. 
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Keluhan dari masyarakat yang melakukan proses pembuatan E-KTP, mereka menunggu hingga 

berminggu-minggu, itupun masih belum selesai, karena para pegawai yang menginput data 

merupakan pegawai catatan sipil bukan dari pegawai kecamatan di sini dan proses pembuatan 

E-KTP nya masih di pusat jadi kami belum bisa memastikan kapan E-KTP selesai. 

2. Kualitas Layanan 

a. Berdasarkan kecepatan waktu pelayanan pihak Kecamatan di nilai baik oleh masyarakat. 

Kecepatan waktu pelayanan yang diberikan UPT Kecamatan Banjarmasin Tengah sudah 

sesuai dengan target dari masyarakat. Hanya saja dalam proses penerbitan E-KTP nya 

saja yang   tidak ada kejelasanan kapan akan selesai. Namun, sebagai pengganti E-KTP 

yang belum selesai masyarakat diberikan KTP Sementara yang masa berlakunya hingga 

E-KTP selesai. 

b. Berdasarkan keadilan dalam pelayanan juga dinilai masyarakat baik. Dari hasil 

wawancara dan pengamatan langsung dilapangan pemberian pelayanan sudah baik. 

Masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan mengambil nomor antrian sesuai 

dengan urutan datang sehingga masyarakat bisa menunggu di ruang tunggu yang sudah 

tersedia sambil menunggu nomor antriannya di panggil oleh petugas.   c. Berdasarkan 

efesiensi biaya pelayanan juga sudah sesuai dengan aturan. Berdasarkan Pasal 79A 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan 

“Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya” sehingga 

dalam pembuatan E-KTP gratis tanpa adanya pungutan biaya. 

3. Responsivitas 

a. Kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat penerima layanan dan tindak lanjut 

terhadap harapan dari masyarakat dinilai baik oleh masyarakat. Pihak Kecamatan 

cukup baik dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, terkait dengan E-KTP pihak 

kecamatan memberikan alternatif kepada masyarakat untuk mengurus KTP 

Sementara bagi yang belum ataupun yang E-KTPnya belum terbit di Dispencapil. 

 

b. Penyediaan sarana untuk menyalurkan aspirasi atau saran dari masyarakat juga dapat 

dikatakan baik. Pemerintah Kecamtan Banjarmasin Tengah menyediakan beberapa 

media pengaduan, saran dan masukan, yaitu melalui Kotak Saran, Website, sms, telepon, 

media sosial (facebook) serta email. Namun karena masih banyak warga yang belum 

mengetahui sehingga belum banyak yang memanfaatkannya. 

4. Reponsibilitas 

Sudah sesuai dengan aturan yang berlaku karena ini merupakan program nasional yang 

didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP 

Berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 35 Tahun 2010 yang di berlakukan dan berlaku wajib bagi setiap warga Negara 

Indonesia. Dapat dilihat karena tidak ada yang dipersulit dan kegiatan ini berlangsung. 

Responsibilitas   dapat   dilihat   dari bagaimana respon masyarakat terhadap sebuah 

program atau kegiatan yang dilakukan pemerintah. Berkenaan dengan program E-KTP, 

respon yang diberikan masyarakat terhadap program E-KTP ini juga beragam, ada yang 

merasa bahwa program dan pelayanannya cukup baik, tapi ada juga yang mengatakan 

bahwa program ini belum cukup untuk dikatakan efektif karena berbagai alasan. 

 

5. Akuntabilitas 
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Pemerintahkecamatansudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik dalam proses 

penyediaan sarana dan prasarana dengan baik karena dilihat dari kepuasan dan respon 

positif dari masyarakat yang mengaku senang dalam pelayanan selama proses 

pengambilan data E-KTP. Kinerja yang maksimal merupakan hal yang sangat dibutuhkan 

dalam penyelenggaraan dan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Jika dengan adanya 

kinerja yeng berkualitas dari pegawai yang bekerja pada suatu organisasi, maka sudah 

pasti organisasi itu akan dinilai telah menunjukkan hasil kerja yang memuaskan. 

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari suatu instansi. 

 

Faktor penghambat apa yang dihadapi berkaitan dengan 

 

Kinerjapegawaidalam pembuatan E-KTP di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota 

Banjarmasin 

1. Sumber Daya Manusia 

 

Masih kurangnya sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat dalam 

memberikan pelayanan. Kurangnya sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan 

pembuatan E-KTP tidak sebanding dengan banyaknya warga di Kecamatan Banjarmasin 

Tengah yang membuat E-KTP sehingga pelayanan yang diberikan kurang maksimal. 

2. Gangguan Internet atau Faktor Tidak Online 

Dengan tidak terkoneksinya komputer ke jaringan internet membuat kinerja pegawai 

dalam memberikan pelayanan terhambat, terutama dalam mengirimkan data warga yang telah 

melakukan perekaman untuk pembuatan E-KTP. 

 

Faktor      pendukung     yang dihadapi    berkaitan    dengan kinerja pegawai dalam 

pembuatan E-KTP di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin 

 

1. Sarana dan prasarana 

Sarana pelayanan adalah faktor penting untuk terciptanya kualitas pelayanan yang baik. 

Sarana dan prasarana yang dimaksud disini ialah segala jenis peralatan, perlengkapan, dan 

fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga 

berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan 

organisasi kerja tersebut. Faktor sarana pelayanan antara lain peralatan, perlengkapan, alat 

bantu, gedung dan komunikasi. Fasilitas yang ada di Kantor Kecamatan 

Banjarmasin Tengah dalam pelayanan pembuatan E-KTP sudah sangat mendukung. Hal 

tersebut ditunjukan dengan adanya fasilitas khususnya ruang tunggu yang nyaman dan 

komputerisasi. Dengan adanya komputerisasi beserta alat pendukung seperti printer, para 

pegawai sangat terbantudalammemberikan pelayanan.Dalampelayanan pembuatan E-KTP tanpa 

ada komputer maka pegawai tidak akan bisa melakukan perekaman dan pengambilan data. 

Komputer juga sangat berguna untuk menyimpan file-file dan juga surat-surat yang dibutuhkan 

dalam pemberian pelayanan. 

2. Kemampuan dan kemahiran kerja pegawai 

Kemampuan aparatur pemerintah sebagai pelaksana tugas birokrasi sangat ditentukan 

oleh pengetahuan dan keterampilan serta kemahiran kerja yang dimiliki pegawai. Pegawai 

sudah diberikan pelatihan, terutama pada staff pelayanan umum atau bagian operator yang 
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menangani urusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Pada pelatihan 

tersebut telah dibekali latihan keahlian dan kejujuran. Latihan keahlian dan kejujuran tersebut 

merupakan bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang 

diisyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, termasuk didalamnya latihan 

ketatalaksanaan. Sehingga pegawai sudah cukup profesional dalam memberikan pelayanan dan 

menjelaskan prosedur persyaratan sebagai acuan yang harus dipenuhi dalam pembuatan E-KTP. 

 

PENUTUP 

 

Kinerja pegawai dalam pelayanan pembuatan E-KTP 

 

1. Produktifitas 

Berdasarkan  wawancara  dengan  pihakpemerintah Kecamatan selaku pelaksana 

pelayanan khususnya dalam pembuatan E-KTP , produktifitas dari pemerintah kecamatan belum 

maksimal atau belum bisa dikatakan baik. Hal ini berkaitan dengan masih banyaknya dari 

masyarakat yang belum menerima E-KTP padahal sudah melakukan perekaman dan tidak 

adanya kepastian kapan E-KTP selesai. 

 

2. Kualitas Layanan 

Berdasarakan respon masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai 

pelayanan kecamatan kualitas layanan dapat dikatakan baik. Tingkat kepuasan masyarakat dari 

pelayanan E-KTP dirasa sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat merasa senang 

dan nyaman dengan pelayanan dari aparat kecamatan. 

3. Responsivitas 

Untuk responsivitas aparat kecamatan juga sudah baik dalam hal memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Terkait dengan E-KTP mereka memberikan alternatif kepada masyarakat untuk 

mengurus KTP sementara bagi yang belum melakukan perekaman atau E-KTP nya belum terbit 

di Discapil. Dan juga untuk menampung serta menanggapi pengaduan, saran maupun masukan 

dari msyarakat pihak kecamatan sudah memfasilitasi dengan menyediakan kotak saran, website, 

sms, telepon, media sosial (facebook) serta email. Namun karena masih banyak warga yang 

belum mengetahui sehingga belum banyak yang memanfaatkannya. Serta untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam pelayanan pihak kecamatan juga melakukan pelayanan melalui 

telepon, fax, email dan website agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai media 

informasi, pengaduan dan saran tentang kependudukan hanya saja masih banyak 

masyarakat yang belum tahu karena baru dilaksanakan 2017. 

4. Responsibilitas 

Berdasarkan respon masyarakat yang positif terhadap pelayanan yang diberikan olah 

aparatur pemerintah kecamatan dapat disimpulkan bahwa dari responsibilitas pelayanan yang 

diberikan sudah sesuai dengan masyarakat dan sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. 

5. Akuntabilitas 

Untuk akuntabilitas sudah baik karena sejauh ini tidak ada komplain atas pelayanan yang 

diberikan oleh Pemerintah Kecamatan berkaitan dengan pelayanan pembuatan E-KTP. Yang 

ada hanya saran dari masyarakat agar pemerintah mempertahankan dan meningkatkan 

pelayanan agar lebih baik lagi dari yang sudah mereka lakukan. 
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Saran 

1. Parapegawaikecamatan khususnyapegawaiyang memberikanpelayanan disarankan agar 

terus meningkatkan kinerja agar selalu dapat memberikan pelayanan yang prima agar 

kepuasan masyarakat dapat selalu terjaga dan terjalin kerjasama yang baik antara 

masyarakat dan pemerintah kecamatanyangdapat meningkatkan kepercayaan publik. 

 

2. Semakin mengintensifkan komunikasi dengan masyarakat, agartidakadamiss 

commnunication antara masyarakat dengan pemerintahan kecamatan karena masih ada 

masyarakat yang E-KTPnya belum terbit. Sehingga perlu komunikasi yang baik antara 

pemerintah kecamatan dengan masyarakat mengenai hal tersebut. 

3. Lebih mengenalkan atau  mensosialisasikan media pengaduan, saran dan

 masukan yang disediakan seperti kotak saran, website, sms, telepon, media sosial 

(facebook) serta email. Agar masyarakat dapat menyampaikan saran atau keluhannya. 

Dan setiap saran dan keluhan masyarakat dapat dijadikan referensi untuk pihak 

kecamatan untuk meningkatkan pelayanan agar pelayanan yang diberikan pada 

masyarakat semakin berkualitas sesuai dengan visi dan misi pelayaan pmerintah 

kecamatan. 
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Abstrak 

 

PAHRIYAH, NPM. 14.12.0008 “Analisa Hubungan Disiplin Pegawai Terhadap Kinerja 

Pegawai Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan 

Selatan. Bimbingan Bapak Abdul Haliq sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Murdiansyah 

Herman sebagai Co Pembimbing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

displin pegawai terhadap kinerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 

(BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan karakterisitik jenis kelamin, 

usia, tingkat pendidikan dan masa kerja.Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan jenis penelitian asosiatif. Data dikumpulkan dengan cara menyebar kuesioner kepada 

responden. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik Non-Probability Sampling dengan 

jenis Purposive Sampling. Analisa data menggunakan statistik dalam perhitungannya dengan 

bantuan program IBM SPSS Statistics 21.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukan disiplin 

Disiplin Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan 

dan masa kerja, disiplin pegawai lebih banyak pada kategori sangat baik yaitu 32,6%, cukup 

baik 30,4%, dan baik 32,6% dari 42 jumlah pegawai. Sedangkan kinerja pegawai lebih banyak 

pada kategori baik 50,0%, sangat baik 39,1% dan cukup baik yaitu 2,2% dari 42 jumlah 

pegawai. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai ρ hitung sebesar 0,791 kemudian nilai ini 

dibandingkan dengan nilai ρ tabel pada taraf signifikan 0,05 pada N 42 sebesar 0,264 karena 

nilai ρ hitung 0,791 > dari ρ tabel 0,264 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

antara disiplin pegawai dengan kinerja pegawai. 

 

Kata Kunci: Disiplin Pegawai, Kinerja Pegawai 
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LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Dalam persaingan dunia kerja saat ini, setiap aspek kehidupan terutama dalam penataan 

organisasi dan pemerintah sangat membutuhkan orang yang biasa berfikir untuk maju, cerdas, 

inovatif dan mampu berkarya dengan semangat tinggi dalam menghadapi kemajuan jaman serta 

perubahan akan perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), setidaknya berbagai peraturan 

perundang-undangan harus dapat disesuaikan dengan perubahan tersebut. 

“Seperti halnya dengan perubahan perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diarahkan 

pada peningkatan disiplin yang berhubungan pada kinerja pegawai yang berkaitan dengan 

sumber daya manusia”. (Harun Arsyad, 2014) 

Kemudian, sudah kita ketahui bersama bahwa karyawan atau sumber daya manusia 

(SDM) memiliki peranan sentral dalam mengembangakan dan mencapai sasaran-sasaran 

organisasi baik itu organisasi negeri ataupun swasta. “Sasaran-sasaran organisasi tersebut akan 

mengarahkan pada pencapaian tujuan organisasi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, 

efektivitas dan produktivitas kerja organisasi secara keseluruhan”. (Sondang P. Siagian, 2015) 

Akan tetapi, keberadaan SDM yang hebat dan unggul malah bisa menjadi bumerang bagi 

organisasi jika tidak di sertai perencanaan dan pengendalian SDM. Untuk itu pengelolaan 

sumber daya manusia, karena pegawai merupakan aset penting dalam instansi yang mempunyai 

peran sebagai pemikir, perencanan, dan pengendalian aktivitas, untuk itu faktor pegawai yang 

diharapkan dapat berprestasi sebaik mungkin demi mencapai tujuan instansi pemerintahan. 

Dari sudut pandang manajemen, ada beberapa prasyarat agar suatu tujuan organisasi 

dapat di kelola secara efektif. Diantaranya peningkatan kontribusi yang dapat diberikan oleh 

para pegawai dalam organissasi untuk kearah tercapainya tujuan organisasi, oleh karena itu 

pembentukkan satuan organisasi sangat penting karena akan menjadi alat untuk meningkatkan 

efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja organisasi. Dengan kata lain keefektifan organisasi 

sangat bergantung kepada fleksibilitas dan kesiapannya menghadapi lingkungan serta 

kemampuan memperoleh sumber daya manausia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan organisasi tersebut. 

Disamping itu sejalan dengan adanya perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 045 

Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan. Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Kalimantan Selatan dituntut untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta mendorong terwujudnya 

kehidupan politik yang dinamis, demokratis, dan transparan, yang di topang makin mantapnya 

wawasan, integritas, dan ketahanan bangsa. Agar beroperasi secara lebih efisien dan efektif, 

fungsi personalia yang terlibat dalam seluruh operasi kantor Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan sistem akuntabilitas kinerja 

dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang 

dipercayakan pada setiap organisasi kerja, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang 

memadai. 

Akan tetapi, fenomena yang ada dilapangan menunjukkan bahwa adanya pegawai yang 

datang terlambat, pulang sebelum waktunya itu berarti mereka melalaikan tanggung jawab serta 

merlanggar pertaturan disiplin kerja yang berimbas pada kinerja pegawai yang diterapkan oleh 
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Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan. 

Dengan adanya kondisi tersebut, hal ini tentu saja akan mempengaruhi kinerja pegawai, 

fenomena tersebut memperlihatkan masih rendahnya kinerja yang diberikan oleh masing-

masing pegawai. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang 

terhadap tugas-tugasnya yang diberikan kepadanya. Hal ini akan mendorong gairah kerja, 

semangat kerja, dan terwujudnya tujuan organisasi, untuk itu melalui disiplin akan 

mencerminkan kekuatan, karena biasanya memiliki disiplin tinggi. Seseorang yang sehat dan 

kuat biasanya pun memiliki disiplin yang baik, dalam arti ia memiliki keteraturan dalam 

menjaga dirinya. 

Berkaitan dengan penelitian tersebut, penulis yang sudah di bekali beberapa teori dari 

matakuliah yang selama ini mendukung penelitian yang diantaranya Manajemen Sumber Daya 

Manusia, Manajemen Organisasi, Kepemimpinan, Metode Penelitian Sosial, Dan Metode 

Penelitian Administrasi dan Skripsi. Dengan adanya matakuliah tersebut yang mendukung dari 

penelitian ini, karena disiplin kerja masuk pada pengelolaan sumber daya manusia dalam arti 

memanajemeni karyawan maka kinerja pegawai dapat dilihat dari seberapa banyak karyawan 

memberikan tenaga, pikiran, atau memberikan kontribusi kepada organisasi. Kemudian 

penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya ini juga akan sangat berhubungan pada 

kinerja karyawan, menempatkan tenaga kerja yang tepat ini akan menjadi tantangan bagi setiap 

manajemen tenaga kerja. Dalam kenyataannya menempatkan tenaga kerja yang sesuai dengan 

kebutuhan tugas, bukan merupakan hal yang mudah. Karena itu untuk memenuhi harapan 

tersebut perlu diadakan  prediksi, dugaan, dan tahapan analisis yang ilmiah dan rasional, 

berdasarkan kondisi pekerjaan yang ada. 

Sumber daya manusia menjadi aset penting dan berharga, apabila sumber daya tersebut 

mempunyai kualitas yang tinggi. Sebagai organisasi negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politk 

(BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan tentunya mendukung penuh program 

pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab II Kewajiban Dan Larangan Pasal 3 Ayat 9,11, Dan 14 yang 

berbunyi bahwa, “Pegawai negeri sipil wajib bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan 

bersemangat untuk kepentingan Negara serata masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja 

dan memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat”. 

Sebagaimana tujuan awal yang ingin dicapai oleh Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi kalimantan Selatan adalah salah satu organisasi negeri 

yang menerapkan penenggakan disiplin kerja kepada setiap pegawainya dan peningkatan 

kepada pelayanan masyarakat. Adapun pencapaian tujuan ini sangat ditentukan oleh beberapa 

faktor, termasuk didalamnya adalah sikap disiplin kerja setiap pegawainya, komitmen 

organisasi untuk mempertahan karyawan, organisasi menerapkan budaya untuk saling 

pengertian dengan seluruh karyawanya, serta kinerja yang kuat, semua ini bagi organisasi untuk 

memelihara tenaga kerjanya. Organisasi akan terus meningkatkan kerja sama tim dan 

komunikasi internal agar dapat mempertahankan efisiensi waktu dan untuk mengoptimalkan 

efektivitas pegawai. 

Berkaitan dengan hal ini kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan sangat memperhatikan kinerja pegawainya, 

karena keefektivan dalam bekerja ini tentunya akan berhubungan pada cepat atau tidaknya 

pekerjaan yang telah dibebankan kepada karyawan akan terselesaikan. Oleh sebab itu, kantor 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan sangat 
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memperhatikan disiplin karyawannya karena disiplin akan berdampak pada kinerja karyawan 

yang bekerja pada bidangnya masing-masing. 

Berkaitan dengah hal tersebut dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik kepada 

masyarakat secara efektif dan efisien, diperlukan kinerja handal dari penyelenggara pelayanan 

publik. Untuk mencapai kinerja handal, dibutuhkan adanya integritas, profesional, netral dan 

bebas dari adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Dengan demikian penyelenggara pelayanan publik dapat menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 

Penyelenggara pelayanan publik, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

dinamakan Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah “pelayan masyarakat/abdi negara yang 

memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat”. Terkait harapan masyarakat terhadap Apartur Sipil Negara adalah kinerja handal 

yang diberikan dalam pelayanan publik.  

Namun mengingat kenyataan yang ada di masyarkat ini masih adanya oknum Aparatur 

Sipil Negara (ASN) yang tidak melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Hal 

ini didasarkan persepsi/penilaian masyarakat masih adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

cenderung menghambur-hamburkan pengeluaran uang negara, rendahnya motivasi dan disiplin 

dalam bekerja serta kurang produktif dalam melayani masyarakat. 

“Penilaian Kinerja adalah salah satu metode yang dapat digunakan oleh perusahaan 

untuk mengetahui dan menilai seberapa besar kepuasan kerja karyawan akan pekerjaannya dan 

lingkungan kerjanya”. (Januari, Utami, & Ruhana, 2015) 

“Penilaian kinerja karyawan (performance appraisal) adalah serangkaian aktivatas 

evaluasi yang dilakukan secara sistematis mengenai performa seorang karyawan, dengan cara 

membandingkan antara kinerja aktual”. (Evita, Siti Noni, Muizu, Wa Ode Zusnita, Atmojo, 

2017) 

Sedangkan penilaian kinerja pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Kinerja. “Pegawai Negeri Sipil 

adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS”. 

Berkaitan dengan hal tersebut setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan 

program selalu diarahkan untuk mencapai tujuannya. Salah satu faktor yang menjadi kriteria 

untuk mencapai kelancaran tujuan suatu organisasi atau instansi adalah mengidentifikasi dan 

mengukur disiplin kinerja pegawainya. Apabila suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif. 

Demikian halnya dengan aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat dan abdi 

pemerintah, dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 

karena hal tersebut sudah merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah 

yang mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dalam 

berbagai sektor kehidupan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Karena itu, pimpinan 

harus dapat menetapkan sasaran kerja yang akan menghasilkan pegawai yang berkualitas 

tinggi, bermotivasi tinggi, dan produktif.  

Berkaitan dengan pemikiran tersebut di atas, pentingnya penilitian ini dilakukan, dengan 

mengambil judul “Analisa Hubungan Disiplin Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai 

Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan”. 

Batasan Masalah 
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Agar permasalahan yang akan dibahas tidak terlalu luas, maka peneliti hanya akan 

membahas mengenai disiplin pegawai, dan kinerja pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

Rumusan Masalah 

 

Dengan latar belakang tersebut di atas, maka akhirnya dapat dirumuskan masalahnya sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana disiplin pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan 

Selatan berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan masa kerja 

? 

2. Bagaimana Kinerja Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan 

Selatan berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan masa kerja 

? 

3.  Apakah terdapat hubungan displin pegawai terhadap kinerja pegawai di Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan 

karakterisitik usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan masa kerja ? 

 

Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui bagaimana disiplin pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan karakterisitik jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan dan masa kerja. 

2. Untuk mengetahui bagimana kinerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan karakterisitik jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan dan masa kerja. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan displin pegawai terhadap kinerja pegawai 

di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan 

Selatan berdasarkan karakterisitik jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan masa kerja. 

 

Kegunaan Penelitian 

 

1. Manfaat secara teoritis: Penelitian ini diharafkan dapat merangsang penelitian lebih lanjut 

dan dapat memberikan informasi serta alternatif yang menyajikan analisa tentang 

hubungan disiplin pegawai terhadap kinerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa Dan 

Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan. 

2. Manfaat secara praktis: Penelitian ini memberi masukan untuk bahan pertimbangan dan 

evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama pada Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Definisi Disiplin Pegawai 

 

Menurut Rivai & Sagala (2013:825), “disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan 

para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah 
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suatu perilaku dan untuk meningkatkan kesadaran juga kesediaan seseorang agar menaati 

semua peraturan dan norma sosial yang berlaku di suatu perusahaan”. 

Sejalan dengan Rivai & Sagala, bagi Sintaasih & Wiratama (2013:129), “disiplin kerja 

adalah merupakan tindakan manajemen untuk mendorong kesadaran dan kesediaan para 

anggotanya untuk mentaati semua peraturan yang telah ditentukan oleh organisasi atau 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku secara sukarela”.Sedangkan menurut 

Hasibuan (2014:193), “Kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari manajemen sumber 

daya manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting karena semakin 

baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya”. Tanpa disiplin 

karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahan mencapai hasil yang optimal. 

Ahli lain juga berpendapat, “ pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang 

berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap, perilaku karyawan sehingga para 

karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara koperatif dengan para karyawan 

yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya”. (Siagian 2015:305) 

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah suatu bentuk 

sikap atau perilaku seorang pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam 

meninggkatkan prestasi kerjanya dalam lingkungan kerja.  

 

Definisi Kinerja Pegawai 

 

Menurut Moeheriono (2014:95), “pengertian kinerja atau performance merupakan 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui 

perencanaan startegis suatu organisasi”. 

Sedangkan menurut Abdullah, Amstrong, dan Baron (2014:3) memberikan pengertian 

bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 

strategi organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi. 

Ahli lain juga berpendapat bahwa, “kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan atau 

kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor 

untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Dalam hal ini ada banyak 

faktor yang mempengaruhi kinerja. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah 

lingkungan kerja”. (Moh Adi Pratama, 2017:5). 

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan pelaksanaan 

tingkat hasil pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan organisasi. 
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Indikator-indikator 

Indikator Disiplin Pegawai 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator disiplin dari suatu ahli. Adapun 

indikator disiplin kerja menurut Alfred R. Lateiner dalam Soedjono (2002:72) adalah : 

2. Ketepatan waktu 

Jika karyawan datang ke kantor tepat waktu, pulang kantor tepat waktu, serta karyawan 

dapat bersikap tertib maka dapat dikatakan karyawan tersebut memiliki displin kerja yang baik. 

 

3. Pemanfaatan sarana 

Karyawan yang berhati-hati dalam menggunakan peralatan kantor untuk menghindari 

terjadinya kerusakan pada alat kantor merupakan cerminan karyawan yang memiliki disiplin 

kerja yang baik. 

4. Tanggung jawab yang tinggi 

Karyawan yang selalu menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya sesuai dengan 

prosedur dan bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya, dapat pula dikatakan memiliki 

disiplin kerja yang tinggi. 

5. Ketaatan terhadap aturan kantor 

Karyawan yang memakai seragam sesuai aturan, mengenakan kartu tanda identitas, ijin 

apabila tidak masuk kantor, juga merupakan cerminan disiplin yang tinggi waktu pendek akan 

meningkat karena para karyawan takut dihukum, tetapi dalam jangka waktu panjang akan 

berakibat kurang baik. 

 

Indikator Kinerja Pegawai 

 

Dalam penelitian ini penulis mengambil indikator kinerja dari salah satu pendapat ahli. 

Adapun menurut Fadel (2009:195) mengemukakan beberapa indikator yang digunakan untuk 

mengukur kinerja pegawai yaitu : 

4. Pemahaman atas tupoksi 

Dalam menjalankan tupoksi, bawahan harus terlebih dahulu paham tentang tugas pokok 

dan fungsi masing-masing serta mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

5. Inovasi 

Memiliki inovasi yang positif dan menyampaikan pada atasan serta mendiskusikannya 

pada rekan kerja tentang pekerjaan. 

2. Kecepatan kerja 

Dalam menjalankan tugas kecepatan kerja harus diperhatikan dengan menggunakan mengikuti 

metode kerja yang ada. 

4. Keakuratan kerja 

Tidak hanya cepat, namun dalam menyelesaikan tugas karyawan juga harus disiplin 

dalam mengerjakan tugas dengan teliti dalam bekerja dan melakukan pengecekan ulang. 

5. Kerjasama 

Kemampuan dalam bekerjasama dengan rekan kerja lainnya seperti bisa menerima dan 

menghargai pendapat orang lain. 
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Hipotesis Penelitian 

 

H0: Disiplin Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan 

tersebar disemua kategori tingkatan disiplin. 

H02: Tidak terdapat perbedaan antara jenis kelamin dengan disiplin pegawai pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politk Provinsi Kalimantan Selatan. 

H03: Tidak terdapat perbedaan antara usia pegawai dengan disiplin pegawai pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politk Provinsi Kalimantan Selatan. 

H04: Tidak terdapat perbedaan antara tingkat pendidikan dengan disiplin pada pegawai Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politk Provinsi Kalimantan Selatan. 

H05: Tidak terdapat perbedaan antara masa kerja dengan disiplin pegawai Badan pada 

Kesatuan Bangsa dan Politk Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

H0: Kinerja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan 

tersebar disemua kategori tingkatan kinerja. 

H02: Tidak terdapat perbedaan antara jenis kelamin dengan kinerja pegawai pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politk Provinsi Kalimantan Selatan. 

H03: Tidak terdapat perbedaan antara usia pegawai dengan kinerja pegawai pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politk Provinsi Kalimantan Selatan. 

H04: Tidak terdapat perbedaan antara tingkat pendidikan dengan kinerja pegawai pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politk Provinsi Kalimantan Selatan. 

H05: Tidak terdapat perbedaan antara masa kerja dengan kinerja pegawai pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politk Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

H0: Tidak terdapat hubungan antara disiplin pegawai dengan kinerja pegawai di Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Pendekatan 

metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik. (Sugiyono, 2016:7). 

Dengan mengacu pada konsep yang digunakan, yaitu untuk mengetahui dan memahami 

disiplin kinerja pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) 

Provinsi Kalimantan Selatan 

 

Lokasi Penelitian: 

 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja 

Kawasan Perkantoran Provinsi Kalsel 

 

Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

asosiatif. yaitu penelitian yang memiliki kejelasan unsur yang dirinci sejak awal, langkah 

penelitian yang sistematis, menggunakan sampel yang hasil penelitiannya diberlakukan untuk 
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populasi, memiliki hipotesis jika perlu, dengan langkah-langkah penelitian dan hasil yang 

diharapkan, memerlukan pengumpulan data yang dapat mewakili, serta ada analisis data yang 

dilakukan setelah semua data terkumpul. 

Sedangkan metode asosiatif menurut Sugiyono (2016:69) merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. 

 

Populasi dan sampel: 

 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai kantor Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan. Secara teknis penulis tidak 

dapat meneliti setiap anggota individu yang terdapat dalam kantor Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan. Pada populasi ini penarikan sampel 

berjumlah 42 orang. 

Dimana, menurut Sugiyono (2016:80) menyatakan bahwa “populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek\subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

instrumen penelitian yaitu lembaran angket atau kuesioner. Lembaran angket yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu angket yang telah dilengkapi dengan alternatif 

jawaban dan responden tinggal memilih. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016:142), 

“kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. 

 

Analisa Data 

 

Menurut Sugiyono (2016:147) yang dimaksud dengan analisis data adalah sebagai 

berikut: “ Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. 

Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, menstabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data 

dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.” 

4. Analisis Uji Satu Variabel 

Rumus Chi-square goodness of fit 

Rumus Chi-square test of independence 

2. Analisis Hubungan: 

Korelasi Spearmen Rank (p=rho). 

Sebagai penafsiran dan pedoman terhadap koefisien korelasi yang ditemukan kuat atau rendah, 

peneliti menggunakan nilai interpretasi koefisien korelasi dari Sugiyono (2016:184) yaitu 

pada tabel berikut ini: 
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Nilai Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

  

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

Sumber: Sugiyono, (2016:184) 

Dalam perhitungannya menggunakan bantuan IBM SPSS 21 For Windows. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Sejarah Singkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan Sejak 

bergulirnya era reformasi tahun 1998 yang ditandai dengan berakhirnya sistem sentralisasi 

kekuasaan di pusat menjadi desentralisasi dengan penguatan Otonomi Daerah ditingkat 

Kabupaten/Kota. Sejalan dengan hal tersebut dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan badan / lembaga di pemerintahan 

daerah termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu badan / lembaga yang dibentuk 

adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan 

yang merupakan likuidasi dari 2 (dua) instansi yaitu Direktorat Sosial Politik Provinsi 

Kalimantan Selatan dan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan. 

Likuidasi kedua instansi pemerintah daerah tersebut dilaksanakan berdasarakan 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai 

Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi 

Perangkat Daerah, serta Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, SK Gubernur 

Kalimantan Selatan Nomor 058 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Unsur – 

Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan, 

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Serta Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan ( Lembaran derah tahun 2000 nomor 13). Dengan adanya Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah, kembali terjadi 

perubahan kelembagaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan 

Selatan dirubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta 

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2008 tentang tugas Pokok, Fungsi 
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dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. 

Kemudian, seiring dengan adanya perubahan Nomenklatur / SOTK Badan Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dirubah kembali menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Kalimantan Selatan, di mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalimantan Selatan terjadi pula perubahan pada Bidang-bidang, yaitu menjadi Bidang Bina 

Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadan Nasional, Bidang Politik dan Bidang 

Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi sehingga terjadi pula 

beberapa Program dan Kegiatan yang disesuaikan. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Karakteristik Pegawai 

 

Karakteristik pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) 

Provinsi Kalimantan Selatan, dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat 

pendidikan, dan masa kerja. Berikut ini adalah data responden berdasarkan karaktersitik 

tersebut. 

Jenis Kelamin 

 

 

NO 

  

Keterangan 

  

F 

 %  

        

           

1  Laki-laki 25  59,5  

2  Perempuan 17  40,5  

           

    

Jumlah 42 

 100  
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Pada tabel di atas, pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 42 orang dengan komposisi, 

terdiri dari 25 orang laki – laki atau sebesar 59,5 % dan perempuan sebanyak 17 orang atau 

sebesar 40,5 %. 

 

   Umur Pegawai      

 NO  Keterangan  F %    

          

 1  23 – 30 tahun  7 16,7    

 2  31 – 38 tahun  8 19,0    

 3  39 – 46 tahun  7 16,7    

 4  47 – 54 tahun  7 16,7    

 5  55 – 62 tahun  13 31,0    

          

Berdasarkan 

  Jumlah  42 100    

Tabel diatas terlihat bahwa interval umur paling banyak berada antara 55-  

62 Tahun yaitu berjumlah (31,0%) atau 13 orang, 31-38 tahun berjumlah (19,0%) atau  8  

orang, sedangkan interval umur lainnya antara 23–30 Tahun 7 orang (16,7%), 39–46 Tahun  

7 orang (16,7%), dan 47–54 tahun (16,7%) atau 7 orang.     

   Tingkat Pendidikan     

 NO  Keterangan  F %    

          

 1  SD  1 2,4    

 2  SLTP  1 2,4    

 3  SLTA  7 10,7    

 4  Diploma  4 9,5    

 5  Strata 1 (S1)  25 59,5    

 6  Strata 2 (S2)  4 9,5    

          

   Jumlah  42 100    

          

 

Pada tabel tabel diatas menunjukan bahwa pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik berjumlah 42 orang dengan komposisi pendidikan, terdiri dari S1 25 orang atau sebesar 

59,5%, SLTA 7 orang atau 10,7% ,Diploma 4 orang atau 9,5% S2 4 orang atau sebesar 9,5% 

%, SD sebanyak 1 orang atau sebesar 2,4 % dan SLTP 1 orang 2.4%. 
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Masa Kerja 

NO Keterangan F % 

    

1 2 – 9 tahun 12 28,6 

2 10 – 17 tahun 11 26,2 

3 18 – 25 tahun 2 4,8 

4 26 – 33 tahun 7 16,7 

5 34 – 41 tahun 10 23,8 

    

 Jumlah 42 100 

    

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa interval masa kerja paling banyak berada antara 2-9 

Tahun 12 orang yaitu berjumlah 28,6%, 10-17 tahun 11 orang yaitu 26,2%, 34-41 tahun 

10 orang atau 23,8%, 26-33 tahun 7 orang yaitu berjumlah 16,7%, dan interval masa 

kerja paling rendah berada diantara 18-25 tahun yaitu berjumlah 2 orang atau 4,8%. 

 

PEMBAHASAN 

 

Disiplin Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan 

Berdasarkan hasil penelitian dari disiplin pegawai yang terdiri dari indikator: 1). 

 

Ketepatan Waktu, 2). Pemanfaatan Sarana, 3). Tanggung Jawab yang Tinggi, dan 4). Ketaatan 

Terhadap Aturan Kantor, diperoleh hasil disiplin kerja pegawai di Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai berikut: 

 

Disiplin Pegawai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa disiplin pegawai lebih banyak pada kategori sangat baik 

32,6%, cukup baik 30,4% dan baik 28,6 % dari 42 jumlah pegawai Hasil dari disiplin 

pegawai tersebut kemudian dianalisis dengan Chi Square Goodness Of Fit. Hasil dari 

perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

  

 NO Keterangan F  % 

      

 1 Cukup Baik 14  30,4 

 2 Baik 13 28,3 

 3 Sangat Baik 15 32,6 

     

  Jumlah 42 100 
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Test Statistics 

 disiplin 

 kesbangpol 

Chi-Square ,143
a
 

df 2 

Asymp. Sig. ,931 

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa hasil Chi Square hitung X 
2
 = 0,143 nilai ini kemudian 

dibandingkan dengan nilai X
2
 tabel dengan taraf signifikan 0,05 (5%) pada df 2 yaitu 5,99. 

Karena X
2
 hitung 0,143 < X

2
 tabel 5,99, maka hipotesis Ho diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa disiplin pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan tersebar disemua kategori. 

Apabila disiplin pegawai tersebut dibandingkan dengan karakteristik pegawai 

berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan masa kerja, maka diperoleh hasil 

perhitungan sebagai berikut: 

 

  

No 

   

Karakteristik 

   

X2 Hitung 

   

Signifikan 

   

df 

   

X2 

   

Hipotesis 

  

                      

      pegawai                tabel       

                             

                             

                  

  

1 

   

Jenis Kelamin 

 

 

 

4,953 

 

 

 

0,05 

 

 

 

2 

 

  5,99 

   

Diterima 

  

                 

                             

                             

  

2 

   

Umur 

 

 

 

7, 921 

 

 

 

0,05 

 

  8 

 

  15,51 

   

Diterima  

 

               

                             

                             

  

3 

   

Pendidikan 

 

 

 

8, 882 

 

 

 

0,05 

 

  10 

 

  18.31 

   

Diterima  

 

               

                             

                             

  

4 

   

Masa Kerja 

   

12, 605 

   

0,05 

   

8 

   

15,51 

   

Diterima 
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Kinerja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan  

 

Berdasarkan hasil penelitian kinerja pegawai yang terdiri dari indikator: 1). 

Pemahaman Tupoksi, 2). Inovasi, 3). Kecepatan Kerja, 4). Keakuratan Kerja, dan 5). 

Kerja Sama, diperoleh hasil kinerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalimantan Selatan Sebagai berikut: 

 

Kinerja Pegawai 

 

 

NO Keterangan F  %  

      

1 Cukup Baik 1  2,2  

2 Baik 23 50,0  

3 Sangat Baik 18 39,1  

     

 Jumlah 42 100  

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja pegawai lebih banyak pada kategori baik 

50,0%, sangat baik 39,1% dan cukup baik yaitu 2,2% dari 42 jumlah pegawai. Hasil dari 

kinerja pegawai tersebut kemudian dianalisis dengan Chi Square Goodness Of Fit, hasil 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Test Statistics 

 

 kinerja 

 kesbangpol 

Chi-Square 19,000
a
 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa hasil Chi Square hitung X
2
 = 19,000 nilai ini kemudian 

dibandingkan dengan nilai X
2
 tabel dengan taraf signifikan 0,05 (5%) pada df 2 yaitu 5,99. 

Karena X2 hitung 19,000 > X2 tabel 5,99, maka hipotesis Ho ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kinerja pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan tidak tersebar disemua kategori. Hal ini 

seperti terlihat pada tabel 4.20 bahwa kinerja pegawai lebih banyak pada kategori baik yaitu 

sebanyak 50,0% dari jumlah 42 pegawai. 

Apabila kinerja pegawai tersebut dibandingkan dengan karakteristik pegawai 

berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan masa kerja, maka diperoleh hasil 

perhitungan sebagai berikut: 
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No 

   

Karakteristik 

   

X2 Hitung 

   

Signifikan 

   

df 

   

X2 

   

Hipotesis 

   

                      

     pegawai                tabel        

                             

                             

                 

 1 

   

Jenis Kelamin 

 

 

 

1,898 

 

 

 

0,05 

 

 

 

2 

 

  5,99 

   

Diterima  

  

               

                             

                             

 2 

   

Umur 

 

 

 

8,417 

 

 

 

0,05 

 

 

 

8 

 

  15,51 

   

Diterima  

  

               

                             

                             

 

3 

   

Pendidikan 

 

 

 

13, 549 

 

 

 

0,05 

 

 

 

10 

 

 

 

18.31 

   

Diterima 

   

                  

                             

                             

 

4 

   

Masa Kerja 

   

8, 363 

   

0,05 

   

8 

   

15,51 

   

Diterima 

   

                      

                             

                             

 

 

Hubungan Disiplin Pegawai Dengan Kinerja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Kalimantan Selatan 

 

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel disiplin pegawai dengan 

variabel kinerja pegawai dalam penelitian ini menggunakan statistik dalam perhitungannya 

dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 21.0 for Windows. Berikut hasil ouput dari IBM 

SPSS Statistics 21.0 for Windows mengenai hubungan variabel disiplin pegawai terhadap 

kinerja pegawai: 
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Correlations 

 

  disiplin kinerja  

  kesbangpol kesbangpol  

 Correlation 1,000 ,791
**

  

 Coefficient    

disiplin kesbangpol Sig. (2-tailed) . ,000  

Spearman's rho 

N 42 42  

Correlation ,791
**

 1,000 

 

  

kinerja kesbangpol 

Coefficient    

Sig. (2-tailed) ,000 .  

 N 42 42  

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai ρ hitung sebesar 0,791 kemudian nilai ini 

dibandingkan dengan nilai ρ tabel pada taraf signifikan 0,05 pada N 42 sebesar 0,264 karena 

nilai ρ hitung 0,791 > dari ρ tabel 0,264 maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan antara disiplin pegawai dengan kinerja pegawai di Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan yaitu berada dalam interval koefisien tingkat 

hubungan kuat. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa disiplin kinerja pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dapat dikatan sudah baik. Hal 

ini beradasarkan :  

Disiplin Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan karakteristik jenis kelamin, umur, tingkat 

pendidikan dan masa kerja, hal ini ditunjukan bahwa disiplin pegawai lebih banyak pada 

kategori sangat baik yaitu 32,6%, cukup baik 30,4%, dan baik 32,6% dari 42 jumlah pegawai. 

Kinerja pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi 

Kalimantan Selatan bahwa kinerja pegawai berdasarkan karakteristik jenis kelamin, umur, 

tingkat pendidikan dan masa kerja lebih banyak pada kategori baik 50,0%, sangat baik 39,1% 

dan cukup baik yaitu 2,2% dari 42 jumlah pegawai. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai ρ 

hitung sebesar 0,791 kemudian nilai ini dibandingkan dengan nilai ρ tabel pada taraf signifikan 

0,05 pada N 42 sebesar 0,264 karena nilai ρ hitung 0,791 > dari ρ tabel 0,264 maka H0 ditolak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara disiplin pegawai dengan 

kinerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan 

berdasarkan karakteristik berdasarkan karakteristik jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan 

masa kerja yaitu berada dalam interval koefisien tingkat hubungan kuat. 
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Saran 

1. Diperlukan adanya pelatihan maupun program pengembangan disiplin pegawai agar 

kinerja yang dicapai oleh pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan dapat ditingkatkan lagi dalam segala 

aspek. 

2. Diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap disiplin kinerja pegawai pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan karena 

masih terdapat beberapa kekurangan didalamnya. 

3. Untuk mengukur disiplin kinerja pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(BAKESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Selatan, sebaiknnya menggunakan 

pengukuran kinerja berbasis tim karena pada saat ini sebagian besar pekerjaan yang 

diberikan kepada pegawai adalah pekerjaan yang dilakukan secara tim, sehingga 

diharapkan kinerja yang dicapai akan lebih baik. 
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Abstrak 

 

Awal ketika anak-anak mulai bersekolah, seringkali ada anak yang susah untuk berinteraksi 

dengan teman-teman barunya. Biasanya mereka cenderung diam dan tidak bisa berinteraksi 

dengan baik. Oleh karena itu, sebaiknya sebagai orang tua dan pendidik memahami proses 

sosialisasi pada tahap masa kanak-kanak awal. Dimasa kanak-kanak awal, perkembangan 

sosialisasi anak-anak kecil ditandai oleh sejumlah perubahan. Perkembangan pikiran serta 

pengalaman emosi yang terjadi menghasilkan kemajuan yang nyata dalam: a. perkembangan 

diri, b. kematangan emosi, c. pemahaman moral, serta d. kesadaran gender. Dasar untuk 

sosialisasi pada anak-anak diletakkan dengan meningkatkan hubungan antara anak dengan 

teman sebayanya dari tahun ke tahun. Anak tidak hanya bermain dengan anak-anak lain tetapi 

juga lebih banyak bicara. Jika anak menyukai hubungan dengan orang lain meskipun hanya 

kadang-kadang saja, maka sikap terhadap kontak sosial nya jauh lebih baik dari pada hubungan 

soaial yang sering tetapi sifat hubungannya kurang baik.   

 

Kata Kunci: Sosialisasi; masa kanak-kanak 

 

PENDAHULUAN    

  

Masa kanak-kanak merupakan masa yang penting dalam perkembangan hidup manusia 

karena masa kanak-kanak merupakan masa paling awal dalam rentang kehidupan yang akan 

menentukan perkembangan pada tahap-tahap selanjutnya. Pada tahap perkembangan anak usia 

prasekolah ini, anak mulai menguasai berbagai keterampilan fisik, bahasa, dan anakpun mulai 

memiliki rasa percaya diri untuk mengeksplorasi kemandiriannya (Hurlock, 1997).  

Tugas perkembangan awal masa kanak-kanak yang penting adalah memperoleh latihan 

dan pengalaman pendahuluan yang diperlukan untuk menjadi anggota “kelompok” dalam akhir 

masa kanak-kanak (Hurlock,1991). Selain itu, kebutuhan anak usia TK ini harus disesuaikan 

dengan hakikat anak, antara lain ingin bermain, suka bergerak, ingin tahu, jujur, ingin berteman, 

suka hal yang baru, suka disanjung, ingin mencoba, ingin meniru dan ingin menang (Santoso, 

2008). 

Saat anak mulai sekolah, mereka pasti akan berhadapan dengan banyak permintaan baru, 

tantangan baru, mempelajari sekolah baru, harapan guru, dan terlebih lagi penerimaan 

lingkungan sekolah terutama teman baru untuk dapat menjadi bagian dari kelompok teman 

sebaya yang baru. Oleh karena itu penyesuaian diri merupakan salah satu hal yang penting 

dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam berkelompok memenuhi tuntutan lingkungan 

sekitarnya. 
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Menurut Ahmadi (1991) bersosialisasi diartikan mengubah diri sesuai dengan 

lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan lingkungan sendiri. Hurlock (1991) 

mengungkapkan bahwa bersosialisasi merupakan kemampuan seseorang untuk  menyesuaikan 

diri terhadap orang lain yang berarti sejauh mana individu mampu bereaksi secara efektif 

terhadap hubungan, situasi dan kenyataan sosial. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan 

serta pendidik yang pertama dan utama bagi anak, karena dari keluargalah anak dilahirkan, 

kemudian berkembang menjadi dewasa. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan keluarga akan 

selalu mempengaruhi tumbuh kembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian tiap-tiap 

manusia. Pendidikan dalam keluarga yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk 

mengikuti pendidikan selanjutnya di sekolah atau di masyarakat. Tugas dan tanggung jawab 

orangtua dalam keluarga terhadap pendidikan anak-anak lebih bersifat pembentukan watak dan 

budi pekerti, serta latihan keterampilan dan pendidikan sosial (Santoso, 2008).  

Menurut Sihombing (Astikasari, 2006), semakin dini usia anak ketika menerima 

pengalaman-pengalamannya, akan semakin baik pula kemampuannya. Kemampuan ini 

diperoleh melalui berbagai kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di 

lingkungan skitarnya, baik orangtua, saudara, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya. Latihan 

dan pengalaman tersebut bisa diperoleh dengan mengikutsertakan anak dalam program 

pendidikan anak usia dini seperti play group atau kelompok bermain. Selain itu anak-anak yang 

mengikuti program pendidikan anak usia dini akan memiliki kesempatan lebih luas untuk 

berinteraksi sosial dan belajar berbagai hal yang diharapkan oleh kelompok masyarakat.  

 Pendidikan prasekolah seperti play group, taman kanak-kanak dan tempat penitipan 

anak lainnya memiliki banyak program yang dilaksanakan, namun pada kenyataannya pendidik 

lebih menonjolkan pengembangan kognitif daripada perkembangan lainnya terutama 

perkembangan sosial anak. Sehingga banyak anak cerdas, tetapi memiliki penyesuaian diri yang 

rendah dan tidak mandiri.   

 

PEMBAHASAN 

 

 Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, proses sosial adalah pengaruh 

timbal balik antara berbagai bidang kehidupan yang berguna. Kehidupan bersama itu dapat 

dilihat dari beberapa segi. Misalnya dilihat dari aspek hukum. Aktivitas sosial itu terjadi karena 

adanya aktivitas dari manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Jadi, dapat dikatakan 

bahwa interaksi sosial merupakan bentuk utama dari proses sosial. 

 Proses sosialisasi sangat penting bagi manusia karena proses sosialisasi berlangsung 

sepanjang hidup dan karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup 

tanpa orang lain, yang sangat membutuhkan teman, membutuhkan bantuan, membutuhkan 

keakraban, membutuhkan komunikasi serta membutuhkan interaksi dengan orang lain. 

Pentingnya bersosialisasi sejak dini akan membantu membentuk kepribadian anak. Hal itu akan 

memiliki implikasi pada kehidupan sosial anak kelak. Anak lahir ke dunia tanpa budaya apapun. 

Orang dewasa disekitarnyalah yang membantu membentuknya. Orang tua, guru, saudara, dan 

lainnya akan turut dalam pembentukan budaya pada diri anak. Proses penularan budaya 

tersebutlah yang dinamakan dengan sosialisasi. Dari hal tersebut, anak akan belajar mulai dari 

bahasa, tingkah laku, dan lainnya sesuai dengan norma budaya kita. Dengan bersosialiasasi 

sejak dini, akan membantu anak Anda memiliki keyakinan untuk melakukan sesuatu dan 

bersikap selektif dengan belajar dari pengalamannya.  
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Pengalaman bersosialisasinya itu akan sangat penting dalam proses pembentukan  

kepribadian  anak. Usia dini adalah masa yang paling penting untuk melakukan sosialisasi. 

Karena pada usia tersebut anak baru mulai belajar sesuatu dan memiliki keingintahuan yang 

cukup besar. Untuk mengajari anak bersosialisasi, bisa dilakukan dengan cara informal ataupun 

formal. Untuk cara formal, biasanya diperoleh saat anak berada di sekolah dan guru lah yang 

akan menjadi pengarahnya. Sementara cara informal, dapat diperoleh dari mana saja. Mulai dari 

rumah, tempat bermain anak, dan lainnya. 

Menurut Hurlock (1996) ada tiga proses dalam perkembangan sosialisasi pada anak yaitu: 

1. Berprilaku dapat diterima oleh sosial, setiap kelompok sosial mempunyai standar para 

anggota tentang prilaku yang dapat diterima, tetapi mereka juga harus menyesuaikan prilakunya 

sehingga ia bisa diterima sebagian dari masyarakat atau lingkungan sosial tersebut. 2. 

Memainkan peran di lingkungan sosial, setiap pola kelompok sosial mempunyai kebiasaan yang 

telah ditentukan dengan seksama oleh para anggotanya dan dituntut untuk dapat mengikuti 

dengan baik. 3. Memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya, untuk dapat 

bersosialisasi dengan baik seseorang harus menyukai orang yang menjadi kelompok dan 

aktivitas sosialnya, jika seseorang disenangi, ia berhasil dalam penyesuaian sosial dan diterima 

sebagai anggota kelompok sosial ditempat mereka menggabungkan diri. 

Dari tiga pembahasan proses sosialisasi menurut hurclok, pada masa kanak-kanak di 

awal, anak-anak berperan aktif dalam proses sosialnya di dalam lingkungannya sendiri. Karena 

pada sikap anak-anak yang mudah bersosialisasi terhadap orang lain. Dalan bergaul sebagian 

besar juga sangat bergantung pada pengalaman belajarnya selama di awal tahun kehidupannya. 

Menurut Erickson (1968) anak-anak mulai menjadi yakin bahwa mereka adalah diri 

mereka sendiri, selama masa kanak-kanak awal, mereka mulai menemukan pribadi yang 

diinginkan. Secara intensif mereka mengidentifikasi pada orang tua mereka yang hampir terlihat 

kuat dan cantik, meskipun seringkali tidak masuk akal, tidak sependapat dan kadang kala 

membahayakan. Mereka memiliki kelebihan energi yang memungkinkan mereka melupakan 

kegagalan-kegagalan dengan cepat dan mendekati area-area baru yang terlihat menarik, bahkan 

meskipun area-areaitu terlihat berbahaya. Pada tahap ini dengan inisiatif sendiri, anak-anak 

dengan gembira bergerak menuju dunia sosial yang lebih luas. 

Macam-macam Perkembangan sosial pada anak yaitu: 1. Anak sudah dapat memahami 

norma-norma yang berlaku, 2. Anak mulai belajar mentaati norma yang berlaku, 3. Anak mulai 

menyadari hak dan kepentingan pihak lain, 4. Anak dapat bermain bersama dengan teman-

temannya berdasarkan aturan tertentu. Sikap anak-anak terhadap orang lain dan pengalaman 

sosial dan seberapa baik mereka dapat bergaul dengan orang lain sebagian besar akan 

tergantung pada pengalaman belajar selama bertahun-tahun awal kehidupan yang merupakan 

masa pembentukan.  

Masa kanak-kanak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan, yakni 

kira-kira usia dua tahun sampai saat anak matang secara seksual, kira-kira tiga belas tahun untuk 

perempuan dan empat belas tahun untuk laki-laki. Setelah anak matang secara seksual, maka ia 

disebut remaja. Pada saat ini, secara luas diketahui bahwa masa kanak-kanak harus dibagi lagi 

menjadi dua periode yang berbeda yaitu: 1. Periode awal masa kanak-kanak, yang berlangsung 

dari usia dua sampai enam tahun. 2. Periode akhir masa kanak-kanak, yang berlangsung dari 

usia enam tahun sampai tiba saatnya anak matang secara seksual.  

Santoso (2008) menyebutkan usia anak usia dini adalah 0 sampai 6 tahun, sedangkan usia 

TK adalah 4 sampai 6 tahun. Sejalan dengan Hapidin, dkk (2009) yang menyebutkan bahwa TK 
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mengelola anak usia 4 sampai 6 tahun. Hal tersebut didukung oleh Undang-undang Republik 

Indinesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 14, menyatakan 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut (Aisyah, 2010).  

 Menurut Hapidin, dkk (2009) taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam undang-

undang No. 20 Tahun 2003 dan diungkapkan dalam pasal 28 merupakan bentuk pendidikan 

anak usia dini yang terdapat dalam jalur formal. Makna formal dapat diartikan bahwa TK harus 

memenuhi beberapa persyaratan dalam menyelenggarakan pendidikannya, seperti kurikulum 

yang berstruktur, tenaga pendidik (guru), tata administrasi serta prasarana dan prasarana. 

Kelompok bermain adalah salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini bagi anak usia 3-

6 tahun, yang berfungsi untuk meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, sehingga siap 

memasuki pendidikan dasar (Malik, 2011). 

 Menurut Montessori (Hurlock, 1978) anak usia 3-6 tahun adalah anak yang sedang 

berada dalam periode sensitif atau masa peka, yaitu suatu periode dimana suatu fungsi tertentu 

perlu dirangsang, diarahkan sehingga tidak terhambat perkembangannya. Bila kemampuan 

berbicara anak tidak dirangsang maka anak akan mengalami kesulitan berbicara pada masa-

masa selanjutnya. Contoh berikut ini sering kita temui sehari-hari. Seorang anak berusia tiga 

tahun mengajak ibunya untuk tidur siang dengan kata-kata ”Ma, bo ma, ma bo ma”.  

Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa anak menunjukkan keinginan untuk 

menyampaikan sesuatu tetapi belum jelas ucapannya. Untuk kondisi seperti ini anak perlu 

dimotivasi dan dilatih kemampuan berbicaranya agar dapat menyampaikan apa yang 

diinginkannya dengan baik dan benar. Selain pendapat di atas, Maria Montessori juga 

menyatakan bahwa masa sensitif anak pada usia ini mencakup sensitif terhadap keteraturan 

lingkungan, mengeksplorasi lingkungan dengan lidah dan tangan, sensitif untuk berjalan, 

sensitif terhadap obyek-obyek kecil dan detail, serta terhadap aspek-aspek sosial kehidupan. 

 Ilustrasi lain yang menggambarkan bagaimana anak mengeksplorasi lingkungan dapat 

disimak dalam contoh berikut ini. “Nani seorang anak berusia 3,5 tahun sedang bermain di 

halaman depan. Ia asyik mengorek-ngorek tanah dengan sebatang lidi. Ternyata Nani melihat di 

tempat itu ada lubang kecil dan keluar beberapa semut.  

 Gambaran di atas menggambarkan bahwa Nani berusaha mengetahui mengapa ada 

lubang kecil di tanah dan mengapa ada beberapa semut keluar dari lubang tersebut. Apa yang 

dilakukan Nani menunjukkan bahwa seorang anak yang berada pada masa usia ini akan 

berusaha untuk memenuhi rasa ingin tahunya dengan mengeksplorasi lingkungan melalui panca 

indranya.  

 Erikson (Helms & Turner, 1994) memandang periode usia 4-6 tahun sebagai fase sense 

of initiative. Pada periode ini anak harus didorong untuk mengembangkan prakarsa, seperti 

kesenangan untuk mengajukan pertanyaan dari apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Jika 

anak tidak mendapat hambatan dari lingkungannya, maka anak akan mampu mengembangkan 

prakarsa, dan daya kreatifnya, dan hal-hal yang produktif dalam bidang yang disenanginya. 

Guru yang selalu menolong, memberi nasehat, dan membantu mengerjakan sesuatu padahal 
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anak dapat melakukannya sendiri, menurut Erikson dapat membuat anak tidak mendapatkan 

kesempatan untuk berbuat kesalahan atau belajar dari kesalahan itu.   

 Memiliki kemampuan dalam bersosialisasi sangat diperlukan oleh anak. Terlebih ketika 

mereka dihadapkan pada lingkungan baru. Anak yang pandai bersosialisasi tentunya akan 

mudah menempatkan diri di lingkungan sekitarnya, gampang berteman dengan orang-

orang baru, dan mempunyai kepedulian tinggi terhadap segala hal yang terjadi di 

lingkungannya. Sayangnya hal ini tidak berlaku bagi anak yang pemalu dan tertutup. 

Kedua tipe tersebut cenderung sulit bersosialisasi dengan orang lain. Dampaknya, saat 

ditempatkan di lingkungan baru, mereka membutuhkan waktu lebih lama dalam 

beradaptasi. Maka dari itu orang tua sudah seharusnya menanamkan sikap sosialisasi 

pada anak sejak mereka kecil. Ada beberapa faktor yang dapat menumbuhkan sosialisasi 

pada anak, yaitu: (1) interaksi dan bermain, (2) masukkan ke grup atau komunitas, (3) 

buang sikap terlampau protektif, (5) teladan orang tua, (6) etika dan aturan dalam bergaul. 

Hal utama adalah memberi teladan yang baik kepada anak sehingga saat memasuki 

lingkungan pergaulan, mereka akan mudah membaur dan tidak canggung. 

 

PENUTUP 

  

Sosialisasi Pada Awal Masa Kanak-Kanak sering disebut sebagai masa prakelompok. 

Dasar untuk sosialisasi diletakkan dengan meningkatnya hubungan antara anak dengan teman 

sebayanya. Pola sosialisasi awal, antara usia 2 dan 3 tahun, anak menunjukkan minat yang nyata 

untuk melihat anak-anak lain dan berusaha mengadakan kontak social dengan mereka. Ini 

dikenal sebagai bermain sejajar, perkembangan berikutnya adalah bermain asosiatif dan 

selanjutnya bermain kooperatif. 

 Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun. Para ahli 

memandang masa usia dini adalah masa yang paling fundamental bagi perkembangan 

selanjutnya. Selain itu masa ini juga dipandang sebagai masa keemasan (golden age), masa 

sensitif atau masa peka, masa inisiatif dan berprakarsa, dan masa pengembangan diri. Begitu 

pentingnya masa ini maka para ahli memandang perlunya stimulasi yang bermakna agar anak 

dapat berkembang secara optimal.  
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Abstrak 

 

Penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia melibatkan banyak lembaga dengan waktu yang 

panjang dan belum terintegrasi dengan baik sehingga seringkali aspek keadilan pemilu guna 

untuk menciptakan pemilu yang bebas dan adil belum tercapai. UU Nomor 10 Tahun 2016 

menentukan bahwa penyelesaian sengketa hasil pilkada ditangani oleh Badan Peradilan Khusus. 

Sebelum adanya peradilan khusus tersebut, Mahkamah Konstitusi masih berwenang untuk 

mengadili sengketa hasil pilkada. MK menjadi peradilan transisi sebelum adanya badan 

peradilan khusus yang harus dibentuk sebelum pilkada serentak Tahun 2024. Sedangkan dalam 

hal jenis sengketa lainnya memiliki prosedur penyelesaian yang panjang dan melibatkan 

banyaknya institusi yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut. Jenis sengketa yang 

dimaksud adalah perselisihan admnistrasi, perselisihan tata usaha negara, pelanggaran 

administrasi pilkada dan tindak pidana pilkada. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, 

tulisan ini akan menguaraikan urgensi dibentuknya peradilan khusus pemilihan kepala daerah di 

Indonesia dan memberikan alternatif solusi berupa desain peradilan khusus dalam menangani 

sengketa pemilihan kepala daerah di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan 

perbandingan. Peradilan khusus pilkada yang ditawarkan dibentuk dibawah lingkungan 

peradilan tata usaha negara dengan kewenangan mengadili sengketa hasil pilkada dan mengadili 

perselisihan tata usaha negara (mencakup juga perselisihan pemilihan). Sedangkan jenis 

sengketa lainnya ditangani oleh institusi yang sudah ada dengan beberapa rekomendasi. 

 

Kata Kunci : Sengketa, Pilkada, Peradilan Khusus 

 

PENDAHULUAN 

 

Desain penanganan dan penyelesaian sengketa (perselisihan dan pelanggaran) 

pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia pada saat ini belum efektif dan efisien. Hal ini 

karena terdapat banyaknya jenis perselisihan yang terjadi dan banyaknya institusi yang terlibat 

dalam proses penyelesaiannya. Ditambah lagi mekanisme dari setiap sengketa tersebut yang 

harus diselesaikan dengan waktu yang panjang dan tidak terintegrasi dengan tahapan pilkada. 

Realitas ini membuat penyelesaian sengketa pilkada yang harusnya berorientasi pada keadilan 

pemilu guna untuk menciptakan pilkada yang bebas dan adil belum tercapai dengan baik. 

Dalam hal desain penyelesaian perselisihan hasil pilkada, kewenangan penyelesaian 

perselisihan hasil pilkada pada mulanya ada pada Mahkamah Agung. Kemudian, konsekuensi 

dimasukkan pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu maka kewenangan penyelesaian 

mailto:muhammad_erfa_redhani@uniska-bjm.ac.id
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perselisihan hasil pilkada ada pada Mahkamah Kostitusi. Masuknya penyelesaian perselisihan 

hasil Pemilukada ke dalam yuridiksi Mahkamah Konstitusi bukan merupakan penambahan 

kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara limitatif telah ditentukan oleh UUD 1945. 

Wewenang tersebut sebagai konsekuensi dari masuknya Pemilukada ke dalam rezim pemilu 

(Jenedjri M. Ghaffar:144).  

penyelesaian perselisihan hasil pilkada masih tetap di Mahkamah Konsitusi sebelum ada 

undang-undang yang mengatur (Putusan No. 97/PUU-XI/2013, 63). Dalam konteks demikian, 

Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan transisional yang berwenang hanya dalam masa 

peralihan hingga adanya badan peradilan lain. 

Pasal 157 UU No. Tahun 2016 mengamanatkan bahwa perkara sengketa hasil 

pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus yang merupakan tindak lanjut dari 

Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013. UU tersebut juga mengamanatkan bahwa penyelesaian 

sengketa hasil pilkada tetap di tangani oleh Mahkamah Konstitusi sebelum ada peradilan 

khusus. Peradilan khusus tersebut sudah harus terbentuk sebelum dilaksanakanannya pemilihan 

kepala daerah secara serentak nasional. 

Selain mengenai perselisihan hasil pilkada, terdapat masalah lain yaitu dalam hal 

perselisihan admnistrasi dan perselisihan tata usaha negara pilkada memiliki proses yang 

panjang sehingga menghambat proses tahapan pilkada. Selama ini desain penyelesaian 

perselisihan admnistrasi pemilihan dan perselisihan tata usaha negara pemilihan dibagi menjadi 

dua tahapan penyelesaian yang melibatkan beberapa lembaga yang berwenang untuk 

menyelesaikannya yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas kabupaten/kota dalam hal 

penanganan melalui upaya administratif dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terhadap 

gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan yang dapat dilakukan jika upaya administratif 

di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas kabupaten/kota dianggap belum memberikan putusan 

yang memuaskan. Masalah penting dalam perselisihan ini adalah tidak terintegrasinya proses 

penyelesaian perselisihan dengan tahapan pilkada sehingga sering kali terjadi putusan 

perselisihan ini tidak dapat dilaksanakan karena tahapan pilkada sudah berjalan jauh dan tidak 

bisa dimundurkan untuk mengakomodasi putusan peradilan tata usaha negara. 

Dalam hal pelanggaran administrasi pilkada. Desain penyelesaian pelanggaran 

administrasi pilkada menurut UU No. 10 Tahun 2016 melibatkan dua lembaga yang berwenang 

yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dan/atau KPU 

Kabupaten/Kota. 

Dalam hal tindak pidana pilkada memiliki proses penyelesaian yang panjang. Desain 

penanganan dalam tindak pidana pilkada melibatkan banyak pihak dan institusi yaitu pelapor, 

Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. 

Berangkat dari berbagai persoalan penyelesaian sengketa dalam dalam pilkada sebagaimana 

yang telah dijabarkan diatas, penting untuk mengkaji, menganalis serta memberikan alternatif 

solusi atas rumitnya persolan penyelesaian sengketa tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini akan 

menguraikan urgensi dibentuknya peradilan khusus pilkada dan memberikan alternatif solusi 

berupa desain peradilan khusus pilkada di Indonesia. 

 

Sengketa Pemilihan Kepala Daerah 

 

Yang dimaksud dengan sengketa pemilihan kepala daerah dalam tulisan ini adalah segala 

sesuatu yang berupa ketidakterimaan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
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undangan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pilkada baik sesama peserta maupun peserta 

dengan penyelenggara yang diwujudkan dalam bentuk gugatan terhadap tindakan atau kejadian 

yang terjadi pada seluruh tahapan proses pilkada berlangsung. Adapun jenis sengketa tersebut 

dapat dilihat pada bagan berikut : 

 

 

 

 

 

Bagan 1 

Ragam Jenis Sengketa Pemilihan Kepala Daerah 
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Peradilan Khusus 

 

PELANGGARAN KODE ETIK 

 

 

PELANGGARAN ADMINISTRASI 

 

 

TINDAK PIDANA PEMILIHAN 

 

 

PERSELISIHAN PEMILIHAN 

 

PERSELISIHAN TATA USAHA NEGARA 

 

 

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 

 

 

Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu 

lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam 

Undang-undang. Terdapat 2 (dua) syarat yang harus ada dalam pembentukan peradilan khusus. 

Syarat tersebut adalah Pembentukan pengadilan khusus tersebut harus melalui Undang-undang 

dan berada pada salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 

Agung. 

 

Keadilan Pemilu 

 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) merumuskan 

prinsip-prinsip keadilan dalam pemilu. Menurut International IDEA keadilan pemilu itu 

mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di 

tingkat regional atau internasional untuk (Centre for Electoral Reform, 2010: 5) : 

 

2. Menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu 

sesuai dengan kerangka hukum; 

3. Melindungi atau memulihkan hak pilih; dan 

4. Memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk 

mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. 
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Kekuasaan Kehakiman 

 

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan 

peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan. Adapun badan peradilan yang 

berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan 

umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. 

 

Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan 

 

Dalam sebuah sistem kekuasaan kehakiman, asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya 

Ringan merupakan sebuah keharusan. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan 

bahwa Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman salah satunya adalah Peradilan dilakukan 

dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana yang dimaksud adalah pemeriksaan dan 

penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Sementara itu, yang dimaksud 

dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun 

demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara 

di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan 

keadilan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Normatif (Soerjono Soekanto 

dan Sri Mamudji, 2011: 13-14) yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-

undangan dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan sengketa pemilihan kepala daerah 

dan peradilan khusus. Pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka tersebut 

sekaligus digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan dan menemukan pemecahan 

masalah (Bambang Sunggono, 1999: 88). Penelitian ini akan memperlihatkan analisis berkaitan 

dengan urgensi dibentuknya peradilan khusus pilkada di Indonesia serta memberikan alternatif 

solusi atas permasalahan hukum tersebut berupa desain peradilan khusus pilkada di Indonesia. 

Dalam penilitian hukum ini penulis melakukan beberapa pendekatan guna untuk mendapatkan 

informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dipecahkan dalam penelitian ini. 

Beberapa pendekatan tersebut yaitu Pendekatan Undang-undang (statute approach), 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Perbandingan (comparative 

approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133 – 135). 

 

Hasil Penelitian 

 

Penelitian ini menghasilkan temuan berupa desain peradilan khusus pilkada

 di Indonesia yang dapat digambarkan melalui tabel berikut : 
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Tabel 1 

Desain Peradilan Khusus Pilkada 

Desain Tawaran Asas-Asas Perbandingan 

Kedudukan Dibawah Kerangka Hukum - 

dalam Struktur Lingkungan yang Tepat  

Kekuasaan Badan Peradilan    

Kehakiman TUN    

Kewenangan Perselihan - Membagi Malaysia dan 

 Administrasi/Tata Korektif dan Singapura 

 Usaha Negara dan Punitif.   

 Perselisihan Hasil - Asas Peradilan  

  Cepat, Sederhana  

  dan Biaya Ringan  

Tempat Di Setiap Propinsi - Akses Brazil, Meksiko, 

Kedudukan (Tidak ada Model  yang Uruguay 

 yang Baku)  Efektif  

  - Asas  

   Peradilan  

   Cepat,  

   Sederhana  

   dan Biaya  

   Ringan  

Sifat Badan Ad Hoc Asas Peradilan - 

Peradilan (Definisi Adhoc Cepat, Sederhana  

Khusus ada pada dan Biaya Ringan  

 Pengadilan Ad    

 Hoc HAM)    

Sifat Putusan Final dan - Putusan Meksiko dan 

 Mengikat  Cepat dan Uruguay 

 (Tdak ada Model  Tepat  

 yang Baku) - Asas  

   Peradilan  

   Cepat,  

   Sederhana  

   dan Biaya  

   Ringan  

Waktu Dibatasi sesuai - Putusan - 

Penyelesaian dengan Tahapan  Cepat dan  

 Pilkada  Tepat  

  - Asas  

   Peradilan  

   Cepat,  

   Sederhana  

   dan Biaya  

   Ringan  
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Sementara itu, dalam hal pengisian hakim pada peradilan khusus pilkada di Indonesia 

dapat dilihat melalui tabel berikut : 

Tabel 2 

Hakim Peradilan Khusus Pilkada 

Desain Tawaran  Asas-Asas Perbandingan 

Tipe Hakim Hakim Karier dan - Competence Brazil dan 

 Non Karier  and Dilligent Uruguay 

   Principle  

 Definisi Dapat - Profesionalisme  

 dilihat pada :  anggota badan  

 Pengadilan  penyelesaian  

 Tindak Pidana  sengketa  

 Korupsi    

    

Komposisi 9 Orang (5 Karier Peradilan Cepat Uruguay :9 orang 

Hakim dan 4 Non Karier) Sederhana dan Biaya Brazil : 7 orang 

  Ringan  

     

 

 

Proses 1. Adanya - Competence  

Rekrutmen  Panitia  and Dilligent  

  Seleksi  Principle  

 2. Melihat Jejak    

  Rekam - Profesionalisme  

 3. Syarat diatur  anggota badan  

  dalam UU  penyelesaian  

    sengketa  

 

Mengenai sengketa pilkada yang berkaitan dengan tindak pidana pilkada, dalam tulisan 

ini tetap menawarkan ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan namun tidak 

melibatkan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kab/Kota. Mengenai sengketa pilkada berkaitan 

dengan pelanggaran administrasit dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kab/Kota. 

Namun, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kab/Kota harus diberikan kewenangan untuk 

menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar ketentuan administrasi pilkada Semua proses 

penanganan pelanggaran administrasi diberikan ke Bawaslu Provinsi atau Panwas Kab/Kota. 

Adapun pelanggaran yang berkaitan dengan kode etik penyelenggara tetap diselesaikan oleh 

DKPP. 
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Desain penyelesaian sengketa pilkada tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Bagan 2 

Tawaran Desain Penyelesaian Sengketa Pilkada 

 

 

             

Pidana 

 

Polri, Kejaksaan, Pengadilan 

 

               

                    

Negeri 

 

                            

                                   

                                   

   

Pelanggaran 

      

Administrasi 

  Bawaslu Provinsi dan/atau  

               

Panwas Kab/Kota  

 

                           

                                   

                              

            

Kode Etik 

     Dewan Kehormatan   

                

Penyelenggara Pemilu 

 

                         

                                   

                             

         Tata Usaha Negara                

                    

        (Termasuk Perselisihan     Peradilan Khusus Pilkada  

   

Perselisihan 

     Administrasi)                 

                                 

       

Perselisihan Hasil 

   

Peradilan Khusus Pilkada 

 

       

  

  

 

 

          

                                   

                                   

 

PEMBAHASAN 

 

Urgensi Dibentuknya Peradilan Khusus Pilkada 

 

Dalam hal penyelesaian sengketa hasil pilkada, UU No. 10 Tahun 2016 memberikan 

amanat dalam hal penyelesaian sengketa hasil pilkada harus dilaksanakan oleh badan peradilan 

khusus. Meskipun sebelum adanya peradilan khusus tersebut Mahkamah Konstitusi masih 

berwenang untuk mengadili sengketa hasil pilkada. 

Oleh karena UU memberikan amanat bahwa penyelesaian perselisihan hasil ditangani 

oleh Badan Peradilan Khusus, penting untuk segera membentuk Peradilan Khusus. Pentingnya 
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membentuk peradilan khusus pilkada karena Pilkada bukan rezim Pemilu sehingga MK tidak 

berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Wewenang transisonal yang diberikan 

kepada MK untuk menangani perselisihan hasil pilkada MK jangan sampai menjadi alasan 

untuk meligitimasi keberadaan MK sebagai peradilan perselisihan hasil pilkada. 

Dalam hal Perselisihan Pemilihan, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota 

seolah-olah menjadi pengadilan tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan admnistrasi 

pilkada. Penyelesaian perselisihan administrasi pilkada di Bawaslu Provinsi dan Panwaslu 

Kabupaten/Kota hanya akan menambah waktu dan proses menyelesaikan perselisihan 

admnistrasi yang tentu tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan 

yang menghendaki adanya efektifitas dan efisiensi baik dari waktu proses penyelesaian dan 

dalam konteks kelembagaan yang menangani dan menyelesaikannya. 

Dalam hal penyelesaian sengketa tata usaha negara pilkada, salah satu penyebab tidak 

terciptanya kepastian hukum dalam proses sengketa tata usaha negara pilkada adalah mengenai 

jangka waktu proses beracara yang membutuhkan waktu panjang. Proses/jangka waktu dalam 

penyelesaian sengketa tata usaha negara pilkada memerlukan waktu 65 (enam puluh lima) hari 

dari proses di bawaslu hingga tindak lanjut KPU atas putusan kasasi di Mahkamah Agung. 

Khusus untuk tindak lanjut perkara penetapan calon, maka waktu yang diperlukan 88 (delapan 

puluh delapan) hari dengan syarat sepanjang tidak melewati tahapan. Desain penyelesaian 

sengketa tata usaha negara pilkada yang demikian, telah menghasilkan persoalan yang cukup 

menyita waktu hingga ditundanya pelaksanaan pilkada. 

Dalam hal pelanggaran administrasi pilkada, KPU Provinsi dan/atau KPU 

Kabupaten/Kota selain sebagai penyelenggara pilkada juga berfungsi sebagai penegak hukum, 

yaitu eksekutorial terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota 

yang diawali dengan laporan pelanggaran administrasi kepemiluan. Dengan peran demikian, 

seolah-olah KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menjadi pilar penting dalam penegakan 

hukum administrasi pemilu. Namun, dipihak lain Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu 

Kabupaten/Kota hanya sekadar diperankan pada hal yang tidak signifikan yaitu sebagai 

penerima laporan, mengkaji dan menerbitkan rekomendasi. Bawaslu Provinsi dan/atau 

Panwaslu Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi atau menyelesaikan 

adanya laporan dari masyarakat atau peserta pilkada. 

Dalam hal penyelesaian tindak pidana pilkada, Bawaslu Provinsi maupun Panwas 

Kabupaten/Kota ditempatkan sebagai pintu masuk kasus pelanggaran pidana pilkada. Desain 

yang demikian seringkali mendapatkan masalah yaitu tindak terselesaikannya dugaan 

pelanggaran pidana dengan baik. Seringkali rekomendasi yang diberikan Bawaslu Provinsi 

maupun Panwas Kabupaten/Kota tidak ditindaklanjuti oleh Kepolisian dengan berbagai alasan 

seperti tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana pilkada. 

 

Kedudukan Peradilan Khusus Pilkada Menurut UU Kekuasaan Kehakiman 

 

Dalam membentuk dan mendesain Peradilan Khusus Pilkada, persoalan penting yang 

mesti dicarikan alternatif solusinya adalah dimana letak yang tepat untuk memposisisikan 

Peradilan Khusus Pilkada. 

Dilihat dari yurisdiksinya, maka lingkungan badan peradilan dibawah MA yang tepat 

adalah lingkungan badan peradilan tata usaha negara. UU Kekuasaan Kehakiman memberikan 

definisi bahwa Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan 
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menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dengan melihat tupoksi tersebut dan mengaitkannya dengan jenis sengketa pilkada, 

setidaknya ada beberapa jenis sengketa pilkada yang dapat ditangani jika peradilan khusus 

pilkada diletakkan dibawah lingkungan peradilan tata usaha negara. 

 

Kewenangan Peradilan Khusus Pilkada 

 

Kewenangan peradilan khusus pilkada jika diletakkan dibawah lingkungan badan 

peradilan tata usaha negara adalah : 

Pertama, sengketa hasil pilkada yang telah diamanatkan oleh UU Pilkada diselesaikan 

oleh badan peradilan khusus dapat dimasukkan dalam badan peradilan khusus yang berada 

dbawah Peradilan Tata Usaha Negara. hal ini didasarkan pada alasan bahwa sengketa hasil 

pilkada berasal dari terbitnya keputusan KPUD Provinsi dan/atau KPUD Kab/Kota. KPUD 

Provinsi dan/atau KPUD Kab/Kota dalam hal ini merupakan badan/pejabat tata usaha negara 

sehingga keputusan KPUD Provinsi dan/atau KPUD Kab/Kota dalam konteks hasil pilkada 

merupakan bagian dari keputusan tata usaha negara yang merupakan objek sengketa TUN. 

Kedua, perselisihan pemilihan dan perselisihan tata usaha negara. UU Pilkada menyebut 

bahwa diantara jenis sengketa pilkada adalah perselisihan pemilihan dan perselisihan tata usaha 

negara yang memang telah diamanatkan untuk diselesaikan oleh peradilan tata usaha negara. 

Kedua jenis sengketa tersebut saling bersangkut paut, karena objek dari sengketanya sama-sama 

keputusan tata usaha negara. UU Pilkada menentukan bahwa perselisihan pemilihan pada 

mulanya ditangani/diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas kabupaten/kota, namun 

jika tidak puas dapat membawanya kepada perkara tata usaha negara di PTTUN. Dalam konteks 

demikian, kedepan jika peradilan khusus pilkada dibentuk dibawah lingkungan badan peradilan 

tata usaha negara, maka kedua jenis sengketa pilkada tersebut dapat diselesaikan di peradilan 

khusus pilkada dengan tidak membedakan kedua jenis tersebut. Sehingga, Bawaslu Provinsi 

dan/atau Panwas kabupaten/kota tidak lagi diberikan kewenangan untuk mengadili perselisihan 

pemilihan. 

Dengan digabungkannya kewenangan dalam menangani segala macam sengketa 

perselisihan (perselisihan administrasi perselisihan, tata usaha negara, dan perselisihan hasil 

pilkada) yang pada awalnya diadili oleh banyak lembaga (Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas 

kabupaten/kota, PTTUN, dan MK) maka dapat dilakukan penyatuatapan penyelesaian sengketa 

tersebut. Hal ini lah yang disebut dengan upaya penyederhanaan. 

Desain yang membedakan penyelesaian sengketa dalam bentuk pelanggaran dan sengketa 

dalam bentuk perselisihan setidaknya dapat dijumpai pula pada beberapa negara Di Malaysia 

dan Singapura dalam hal penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perselisihan 

dilaksanakan oleh Hakim Pemilu Pengadilan Tinggi, sementara sengketa yang berkaitan dengan 

pelanggaran diselesaikan oleh Pengadilan Negeri atau sejenisnya (Topo Santoso, 2009: 188). 

Artinya, membedakan institusi yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan 

dengan pelanggaran dan sengketa yang berkaitan dengan perselisihan adalah gagasan yang 

relevan. 
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Tempat Kedudukan Peradilan Khusus Pilkada 

 

Kekuasaan Kehakiman memberikan opened legal policy kepada pembentuk UU untuk 

menentukan tempat kedudukan sebuah badan peradilan khusus dalam sebuah UU. Tulisan ini 

menawarkan agar Peradilan khusus pilkada dapat dibentuk pada setiap propinsi. Selama ini, 

selain proses penanganan sengketa pilkada yang panjang dan tidak cepat, dalam konteks 

penyelesaian sengketa hasil di MK yang terpusat, membuat para calon dan tim pemenangan 

harus berbondong bondong ke Jakarta. Apalagi dengan adanya pilkada serentak 2024 yang 

berkonsekuensi akan banyaknya sengketa dalam pelaksanaan pilkada tersebut. 

Dengan meletakkan tempat kedudukan badan peradilan khusus pilkada di setiap propinsi, 

maka efesiensi dan efektifitas dalam konteks kelembagaan dapat terwujud. 

Hal ini juga sejalan dengan negara Brazil, Meksiko dan Uruguay yang memiliki dua 

badan peradilan pemilu di tingkat pusat yaitu untuk Brazil di tingkat pusat disebut Superior 

Electoral Tribunal di tingkat pusat dan ditingkat daerah disebut Regional Electoral Tribunal 

Brazil, Constitution of 1988 with Amendments through 2015, Article 118. Sementara di 

Meksiko untuk tingkat Pusat disebut Superior Electoral Court dan tingkat daerah disebut 

Regional Electoral Court (Mexico, Constitution of 1917 with Amendments through 2015, 

articles 41, section IV; 60 paragraf kedua dan ketiga; dan 99, paragraf keempat). Sedangkan di 

Uruguay untuk tingkat pusat disebut Electoral Court dan tingkat daerah disebut Electoral 

Boards (Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Ayutama, 2015: 167). 

 

Sifat Badan Peradilan Khusus Pilkada 

 

Setidaknya ada dua alternatif pilihan sifat dari peradilan khusus pilkada yang akan di 

bentuk yaitu adhoc atau permanen. Dalam hal ini, UU Kekuasaan Kehakiman juga tidak 

memberikan definisi tentang pengadilan adhoc dan dan permanen. Pengadilan khusus ad hoc 

dapat dimaknai pengadilan khusus yang bersifat sementara yang memiliki kompetensi absolut 

dan relatif di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang 

diatur dalam undang-undang (Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Ayutama, 2015: 175). 

Berdasarkan tujuan dari dibentuknya peradilan khusus sebagaimana yang tercantum 

dalam UU kekuasaan kehakiman untuk efisiensi, maka saran dari tulisan ini adalah peradilan 

khusus pilkada disetiap provinsi bersifat ad hoc. dibentuk ketika mau memasuki tahun pilkada. 

Karena tahapan pilkada kedepan akan serentak, yaitu dimulai pada Tahun 2024 sebagaimana 

amanat UU Pilkada. Karena bekerjanya peradilan ini hanya pada saat menjelang pilkada dan 

berakhirnya segala tahapan pilkada. Alternatif pilihannya dapat dibentuk satu tahun menjeleng 

pilkada dan berakhir paling lama satu tahun setelah tahapan pilkada selesai. 

 

Sifat Putusan 

 

Tulisan ini menawarkan agar setiap putusan dari badan peradilan khusus pilkada bersifat 

final dan mengikat. Makna putusan final dan mengikat bearti tidak ada upaya hukum keberatan 

lain setelah adanya putusan tersebut. Dalam model ini setidaknya ada beberapa hal yang patut 

untuk dipertimbangkan. Pertama, jika segala putusan peradilan khusus pilkada ditentukan final 

dan mengikat maka setidaknya hal ini dapat mengatasi lama dan panjangnya proses dalam 

menyelesaikan segala jenis sengketa pilkada yang ada. Hal ini pula sejalan dengan prinsip yang 
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berlaku yang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Putusan yang dihasilkan oleh 

pengadilan khusus Pilkada bersifat final dan mengikat, sehingga diharapkan kepastian hukum 

dapat segera diperoleh oleh justiciable (Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Ayutama, 2015: 

175). 

Kedua, jika dilihat dari berbagai perbandingan peradilan pemilu dibeberapa negara. Maka 

setidaknya kita akan menemukan beberapa negara yang menentukan bahwa putusan dari 

peradilan pemilu adalah final dan mengikat seperti halnya di Meksiko dan Uruguay. Dalam hal 

ini, tulisan ini menyarankan agar segala putusan dalam segala sengketa pilkada yang ditangani 

oleh peradilan khusus pilkada bersifat final dan mengikat. Oleh karenanya, dalam membentuk 

peradilan khusus pilkada harus ditentukan dalam UU yang akan mengatur tentang sifat putusan 

tersebut. Fnal dan mengikat yang dimaksud tidak hanya berarti tidak ada upaya hukum 

keberatan hukum biasa (banding dan kasasi) tetapi juga mencakup upaya hukum luar biasa 

(peninjauan kembali). Hal ini karena jika dibuka pintu adanya PK sama saja akan menjadikan 

PK sebaga peradilan keberatan terhadap putusan badan peradilan khusus yang akan dibentuk. 

 

Pembatasan Waktu Penyelesaian 

 

Guna mengatasi masalah agar dilaksanakannya putusan dari pengadilan berkaitan dengan 

sengketa pilkada. Maka, dalam hal ini harus ada mekanisme yang membatasi waktu dalam 

menyelesaikan setiap sengketa yang diadili. Setiap gugatan atas KTUN yang dikeluarkan harus 

dibatasi waktu untuk menyelesaikannya yang sejalan atau beriringan dalam tahapan pilkada. 

Hal ini agar adanya kepastian dan keadilan hukum karena putusan pengadilan tersebut dapat 

dilaksanakan karena tahapan pilkada selanjutnya belum dilaksanakan. Sebelum masuk pada 

perselisihan hasil, maka sengketa dalam tahapan sudah selesai. 

 

Hakim Peradilan Khusus Pilkada 

 

Dalam konteks pengisian jabatan hakim pada peradilan khusus pilkada, setidaknya ada 

beberapa alternatif. Pertama, peradilan khusus pilkada dapat diisi dengan hakim karir. Hakim 

karir yang dimaksud adalah hakim yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan 

yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kedua, hakim non karir yaitu orang yang berasal dari 

luar lingkungan badan peradilan. 

Jika dilakukan telaah pada beberapa negara maka di Brazil dan Uruguay dalam 

melakukan pengisian jabatan hakim peradilan pemilu berdasarkan keahlian profesional. selain 

pula merekrut hakim karir. Oleh karenanya dalam rangka mendesain badan peradilan khusus 

pilkada yang ideal maka tulisan ini menawarkan bahwa untuk hakim pada peradilan khusus 

pilkada berasal dari hakim karir di lingkungan badan peradilan tata usaha negara dan hakim non 

karier yang berasal dari praktisi dan akademisi yang paham terhadap kepemiluan. Perspektif 

akademis diharapkan mampu memberikan perspektif yang memperkaya kualitas putusan dalam 

mengadili perkara Pilkada (Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Ayutama, 2015: 175). 

Model peradilan khusus di Indonesia yang memiliki hakim karier dan non karier dapat 

dilihat misalnya pada pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, 

dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim ad hoc. 
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Mengenai komposisi hakim, Tulisan ini mengusulkan agar jumlah hakim peradilan 

khusus pilkada disetiap propinsi berjumlah 9 (sembilan) orang. Hal ini didasarkan pada jumlah 

kasus yang kemungkinan akan di adili oleh peradilan khusus pilkada cukup banyak karena 

peradilan khusus pilkada yang dirancang mengadili sengketa tata usaha negara dan sengketa 

hasil pilkada disetiap propinsi. Jika Pilkada dilaksanakan serentak 2024. 

Jika diperbandingkan dengan negara lain, Hakim peradilan pemilunya rata-rata berjumlah 

diatas 5 orang. Peradilan Pemilu Uruguay memiliki hakim/anggota berjumlah 9, sedangkan di 

Brazil sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) hakim di peradilan pemilunya. Sehingga, komposisi 

setiap peradilan khusus pilkada dengan 9 orang hakim. 

Tulisan ini mengusulkan hakim peradilan khusus pilkada di setiap propinsi di Indonesia 5 

(tiga) orang berasal dari Lingkungan Badan Peradilan Tata Usaha Negara, dan 4 (empat) orang 

berasal dari akademisi/praktisi. UU harus pula mengatur mengenai syarat-syarat untuk menjadi 

hakim karir dan hakim non karier di peradilan khusus pilkada. Dalam proses rekuitmen hakim 

peradilan khusus pilkada hendaknya dibentuk panitia seleksi (pansel) untuk memilih dan 

mengusulkan calon Hakim ad hoc pada peradilan khusus pilkada yang terdiri dari unsur 

Mahkamah Agung dan masyarakat yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan 

transparan. 

 

Alternatif Penyelesaian Sengketa Pilkada yang Berupa Pelanggaran 

 

Mengenai sengketa pilkada yang berkaitan dengan tindak pidana pilkada, dalam tulisan 

ini tetap menawarkan ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan namun tidak 

melibatkan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kab/Kota. Mengenai sengketa pilkada berkaitan 

dengan pelanggaran administrasi, tulisan ini menawarkan untuk tetap dilaksanakan oleh 

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kab/Kota. Namun, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kab/Kota 

tidak hanya diberikan peran untuk memberikan rekomendasi atas pelanggaran administrasi yang 

telah diteliti, tetapi harus diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar 

ketentuan administrasi pilkada Semua proses penanganan pelanggaran administrasi diberikan ke 

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kab/Kota. Dengan demikian Bawaslu Provinsi atau Panwas 

Kab/Kota diberikan penambahan kewenangan untuk mengekeskusi hasil kajiannya. Adapun 

pelanggaran yang berkaitan dengan kode etik penyelenggara tetap diselesaikan oleh DKPP. 

 

KESIMPULAN 

 

1. UU No. 10 Tahun 2016 telah membagi jenis sengketa yang berkaitan dengan pilkada itu 

menjadi 6, yaitu : Perselisihan Hasil Pemilihan, Perselisihan Tata Usaha Negara (TUN), 

Tindak Pidana Pemilihan, Pelanggaran Administrasi, Perselisihan/Sengketa pemilihan 

dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara. Dari semua sengketa pilkada tersebut, 

masing-masing memiliki masalah secara yuridis dan secara praktik pelaksanaannya. Oleh 

karena itu, menjadi penting untuk membentuk peradilan khusus pilkada. 

2. Sesuai dengan amanat UU Kekuasaan Kehakiman ada 2 syarat formal yang harus 

dipenuhi, yaitu harus dibentuk dibawah salah satu lingkungan peradilan dibawah 

Mahkamah Agung dan dibentuk dengan undang-undang. Tulisan ini menawarkan agar 

peradilan khusus pilkada tersebut dibentuk dibawah lingkungan peradilan tata usaha 

negara dengan kewenangan mengadili sengketa hasil pilkada dan mengadili perselisihan 
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tata usaha negara (mencakup juga perselisihan pemilihan). Mengenai sengketa pilkada 

berkaitan dengan pelanggaran administrasi, tulisan ini menawarkan untuk tetap 

dilaksanakan oleh Bawaslu Propinsi dan/atau Panwas Kab/Kota dengan menambah 

kewenangannya untuk mengeksekusi sendiri putusan atas pelanggaran administrasi 

tersebut. Sedangkan pelanggaran pidana pilkada diselesaikan oleh kepolisian, kejaksaan 

dan pengadilan dengan menghapuskan peran Bawaslu Propinsi dan/atau Panwas 

Kab/Kota sebagai pintu awal masuknya kasus. Adapun pelanggaran kode etik 

penyelenggara tetap diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

(DKPP). Peradilan khusus pilkada dibentuk pada setiap propinsi. Adapun sifat dari 

peradilan khusus pilkada disetiap propinsi bersifat ad hoc. Dalam konteks pengisian 

jabatan hakim, hakim terdiri dari hakim karier dan hakim non karier dengan jumlah 

sembilan orang disetiap propinsi dengan komposisi 5 (lima) orang berasal dari Peradilan 

Tata Usaha Negara, dan 4 (empat) orang berasal dari akademisi/praktisi. 

Saran 

 

1. Mengingat pentingnya pembentukan peradilan khusus pilkada di Indonesia karena selain 

amanat dari UU Pilkada dan belum terintegrasinya dengan baik berkaitan dengan 

penyelesaian sengketa pilkada, maka Pemerintah dan DPR agar segera membahas 

pembentukan peradilan khusus pilkada tersebut. 

 

2. Dalam pembentukan peradilan khusus pilkada di Indonesia, hendaknya DPR dan 

Pemerintah harus beracuan pada syarat-syarat dalam UU Kekuasaan Kehakiman dalam 

membentuk peradilan khusus serta asas-asas yang berlaku, seperti asas peradilan cepat, 

sederhana dan biaya ringan. Peradilan khusus pilkada yang dimaksud dalam pasal 157 

UU Pilkada hendaknya dibentuk bukan hanya berwenang menyelesaikan sengketa hasil, 

tetapi juga menangani sengketa pilkada lainnya yang memungkinkan untuk 

diintegrasikan. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan strategi pembelajaran true or false 

dan take and give terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan asam-basa kelas XI. 

Pembelajaran true or false dan take and give diharapkan siswa dapat belajar dengan aktif dan 

menyenangkan serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri 1 Alalak.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen menggunakan metode quasi eksperiment 

dengan rancangan “Non-equivalen Control Design”, yang terdiri dari 2 kelas yaitu kelas 

ekperimen I XI-IA2 dan kelas eksperimen II XI-IA3. Kelas eksperimen I mendapatkan 

perlakuan menggunakan pembelajaran aktif strategi true or false, sedangkan kelas eksperimen II 

mendapat perlakuan menggunakan pembelajaran aktif strategi take and give. Tes dilakukan 

sebelum (pretest) dan sesudah perlakuan (postest). Untuk memperoleh data yang diperlukan, 

maka pada penelitian ini menggunakan Teknik analasis menggunakan One sample t test. 

Dari hasil penelitian  diperoleh: (1) Berdasarkan analisis nilai posttest dengan uji One 

sample t test  untuk kelas eksperimen I dengan strategi true or false diperoleh nilai signifikan 

sebesar 0,003 < 0,05 hal ini berarti H0 ditolak dengan kesimpulan strategi true or false efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Pada kelas eksperimen II dengan strategi take and gie 

diperoleh nilai signifikan sebesar 0,035 < 0,05 hal ini berarti H0 ditolak dengan kesimpulan 

strategi take and give  efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. (2) efektivitas kelas 

ditinjau dari selisih hasil belajar pretest dan posttest menunjukkan pembelajaran menggunaan 

strategi true or false dengan presentase 30,59% lebih efektif dari pada pembelajaran 

menggunakan take and give dengan presentase 21,33%. 

 

Kata Kunci: Hasil belajar; Strategi Pembelajara True or False; Strategi Pembelajaran Take and 

Give 
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Abstract 

 

The aim of this research is to know the effectiveness of “True Or False” and “Take And Give”  

learning strategy towards study result based on bacic competence acid base of The Eleven 

grader.  True or False and Take and Give as a active learning strategy is expected to increase 

the students’ study result by having active and fun learning towards the students of Teknik 

Elektronika Industri on SMK Negeri 1 Driyorejo. The type of this research is experimental 

research using quasi experimental method with "Non-equivalent Control Design" design, which 

consists of 2 classes of experimental class I XI-IA2 and experiment class II XI-IA3. Experiment I 

class gets treatment using active learning strategy of true or false, while experiment class II 

gets treatment using active learning take and give strategy. The test is done before (pretest) and 

after treatment (postest). To obtain the necessary data, then in this study using analytical 

technique using One sample t test. From the research results obtained: (1) Based on the 

analysis of posttest value with One sample t test for experimental class I with true or false 

strategy obtained significant value of 0.003 <0.05 this means H0 rejected by the conclusion of 

true or false strategy effective in improving student learning outcomes. In experimental class II 

with take and gie strategy obtained significant value of 0.035 <0.05 this means H0 rejected with 

the conclusion of take and give strategy effective in improving student learning outcomes. (2) 

the effectiveness of the class in terms of the difference between pretest and posttest learning 

result shows that learning using the strategy of true or false with the percentage of 30,59% is 

more effective than the learning using take and give with the percentage of 21,33%. 

 

PENDAHULUAN 

 

Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, 

yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk 

mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa. Siswa sebagai subjek belajar 

harus berperan aktif dalam pembelajaran. Keaktifan siswa dinilai dari peranannya dalam 

pembelajaran, seperti bertanya, menjawab pertanyaan, memberi tanggapan dan lain-lain. 

Disamping itu, keaktifan siswa merupakan bentuk pembelajaran mandiri,  yaitu siswa berusaha 

mempelajari segala sesuatu atas kehendak dan kemampuannya/usahanya sendiri, sehingga 

dalam hal ini guru hanya berperan sebagai pembimbing, motivator dan fasilitator. Oleh karena 

itu, guru perlu menciptakan suasana belajar yang dapat menumbuhkan sikap bekerjasama antara 

siswa satu dengan siswa lainnya (Sardiman, 2011). 

Pembelajaran yang hanya menekan pada aspek kognitif semata dan kurang melibatkan 

siswa membuat siswa menjadi kurang mandiri dalam belajar bahkan cenderung pasif. Pemilihan 

dan penggunaan strategi belajar mengajar merupakan salah satu komponen dalam kegiatan 

belajar mengajar yang berperan membangun interaksi dan aktivitas belajar siswa dikelas. 

Perlunya adanya belajar aktif yang melibatkan siswa dalam semua proses pembelajaran, baik 

secara fisik maupun mental, meskipun pelaksanaannya belum bisa secara maksimal. Cara 

belajar aktif merupakan suatu proses belajar mengajar yang aktif dan dinamis. Pada prosesnya 

peserta didik mengalami keterlibatan intelektual dan emosional juga keterlibatan fisik. 

Keterlibatan fisik tersebut dalam proses pembelajaran secara intelektual-emosional dapat 

dijadikan  suatu sistem yang efektif dan efisien sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai 
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dengan baik. Pada kegiatan belajar aktif tidak hanya membuat siswa lebih baik dalam menerima 

pelajaran juga membuat hasil belajar siswa menjadi lebih baik.  

Permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 1 Alalak adalah proses pembelajaran yang 

masih didominasi oleh guru. Berdasarkan wawancara dengan guru bidang studi kimia kelas XI, 

didapatkan informasi bahwa hasil belajar siswa pada pokok bahasan asam basa tahun ajaran 

2015-2016 masih banyak yang berada dibawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). 

Berdasarkan keterangan guru, proses pembelajaran dimulai dengan menerangkan materi 

pelajaran, kemudian guru melakukan tanya jawab kepada siswa yang kemudian dilanjutkan 

dengan pemberian latihan. Apabila guru bertanya, hanya sebagian siswa saja yang aktif 

menjawab dan lebih didominasi oleh siswa tertentu saja. Pada saat mengerjakan latihan siswa 

cenderung mencontoh pekerjaan temannya, dan  siswa yang tidak memiliki keberanian untuk 

menanyakan hal-hal yang tidak mereka pahami kepada guru. Berdasarkan observasi selama PPL 

2 di SMA Negeri 1 Alalak, juga didapati bahwa siswa kurang aktif dan cenderung jenuh dalam 

proses pembelajaran.  

Strategi yang bisa membuat siswa aktif adalah Strategi True of False dan Take and Give. 

Strategi True or False dan Take and Give adalah suatu strategi pembelajaran yang mengajak 

siswa untuk belajar aktif dan bertujuan agar dapat menumbuhkan daya kreatifitas dan mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian yang dilakukan Asti, dkk (2012) menyatakan 

bahwa penerapan strategi pembelajaran aktif true or false dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dan penelitian Rindi, N.A.,dkk (2013) menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Take and Give meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan dengan rata-

rata N-gain berkriteria sedang (0,5). Hal itu didukung dengan peningkatan aktivitas belajar 

siswa mengemukakan ide berkriteria sedang (74,5%), bertukar informasi berkriteria tinggi 

(84,3%), mengomunikasikan hasil diskusi berkriteria sangat tinggi (90,2%), dan bertanya 

berkriteria sedang (74,5%). Strategi  True or False dan Take and Give mempunyai kelebihan 

masing-masing, diantaranya kelebihan dari  strategi True or False adalah siswa dapat 

bekerjasama dengan siswa yang lain dalam hal pengetahuan dalam mengungkapkan alasan 

memilih jawaban benar dan memilih jawaban salah, sedangkan kelebihan Take and Give adalah 

siswa akan lebih cepat memahami penguasaan materi dan informasi karena mendapatkan 

informasi dari guru dan siswa lain serta dapat menghemat waktu. Strategi ini membolehkan 

peserta didik untuk berpasangan dan memainkan kuis dengan kawan sekelas dan 

mengembangkan sikap saling menghargai pendapat, dan siswa mampu mengelompokkan kata 

yang sama sehingga mudah dalam memahami materi pelajaran. Pemilihan strategi True or False 

dan Take and Give ini dikarenakan kesamaan kedua strategi ini yang menggunakan kartu. 

Penggunaan kartu lebih efektif dibandingkan game dari strategi yang lain, kondisi siswa yang 

banyak dan siswa kelas XI susah di atur maka strategi dengan menggunakan kartu siswa akan 

lebih terkontrol secara sikap. 

Penggunaan strategi True or False dan Take and Give ini untuk membandingkan 

keefektifan antara strategi tersebut dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan melihat 

permasalahan pada SMA Negeri 1 Alalak, peneliti meneliti tentang Analisis Keefektifan 

Strategi Pembelajaran True Or False dan Take and Give Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada 

Materi Asam Basa Kelas XI SMA Negeri 1 Alalak. 

Berdasarkan permasalahan di atas, dirumuskan  masalah penelitian ini berupa;  (1) 

Apakah pengunaan strategi pembelajaran  true or false efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pokok bahasan asam basa? (2) Apakah penggunaan strategi pembelajaran take and 
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give efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan asam basa? (3) 

Manakah yang lebih efektif antara pengunaan strategi pembelajaran true or false dan strategi 

pembelajaran take and give terhadap meningkat hasil belajar siswa pada pokok bahasan asam 

basa.  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui keefektifan  strategi 

pembelajaran  true or false dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan asam 

basa. (2) mengetahui keefektifan strategi pembelajaran take and give  dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pokok bahasan asam basa. (3) mengetahui  lebih efektif pengunaan strategi 

pembelajaran true or false atau strategi pembelajaran take and give terhadap meningkat hasil 

belajar siswa pada pokok bahasan asam basa.  

Strategi pembelajaran dikembangkan atau diturunkan dari model pembelajaran. Dari 

beberapa pengertian di atas, strategi pembelajaran meliputi rencana, metode, dan perangkat 

kegiatan yang direncakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Untuk melaksanakan 

strategi tertentu diperlukan seperangkat metode pengajaran (Majid, 2016). Pada proses belajar 

mengajar sangat diperlukan suatu strategi yang dapat membantu dalam menyampaikan suatu 

materi pembelajaran dengan baik. Seorang pengajar menggunakan pembelajaran aktif agar 

siswa bisa turut serta dalam pembelajaran. Pada penerapan suatu strategi harus disesuiakan 

dengan materi yang akan disampaikan. 

Langkah-langkah pembelajaran dalam strategi pembelajaran aktif tipe  true or false  akan 

mengaktifkan siswa sejak awal pembelajaran yang akan merangsang siswa untuk berfikir dan 

memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam aktifitas belajar sehingga guru tidak terlalu 

mendominasi proses pembelajaran.  Strategi ini ditandai dengan guru membuat pernyataan-

pernyataan yang sesuai dengan materi pelajaran,  ada yang  benar dan  ada yang  salah. 

Kemudian siswa berdiskusi dalam kelompoknya untuk menyatakan apakah pernyataan tersebut 

benar atau salah. Dengan berdiskusi siswa dapat saling bertukar pendapat. Menurut Silberman 

(2011) dengan mendengarkan beragam pendapat, siswa akan tertantang untuk berfikir. 

Langkah-langkah dalam strategi take and give; (1) Guru menyiapkan kelas sebagaimana 

mestinya. (2) Guru menjelaskan materi sesuai kompetensi yang sudah direncanakan selama 45 

menit. (3) Untuk memantapkan penguasaaan siswa akan materi yang dijelaskan, setiap siswa 

diberikan satu kartu untuk dipelajari selama 5 menit. (4) Kemudian Guru meminta semua siswa 

berdiri dan mencari teman pasangan untuk menginformasikan materi yang telah diterimannya. 

(5) Tiap siswa harus mencatat nama teman pasangannya pada kartu yang sudah diberikan. (6) 

Demikian seterusnya sampai semua siswa salling memberi dan menerima materi (Take and 

Give). (7) Guru mengevaluasi keberhasian model pembelajaran Take and Give dengan memberi 

siswa pertanyaan yang tidak sesuai dengan kartunya (kartu orang lain) . (8) Guru dan siswa 

membuat kesimpuan bersama mengenai materi pelajaran. (9) Guru menutup pelajaran. 

Perangkat pembelajaran adalah perlengkapan proses belajar mengajar yang terdiri dari 

silabus dan RPP. Perangkat pembelajaran pada penelitian ini meliputi : Silabus, RPP, dan buku 

ajarsiswa.  

Dalam penelitian ini , hipotesis dari peneliti adalah,; (1) Hipotesis 1, Ho1: Strategi True or 

False tidak efektif dalam  meningkatkan hasil belajar siswa. Ha1: Strategi True or False efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. (2) Hipotesis 2, Ho2: Strategi Take and Give tidak 

efektif dalam  meningkatkan hasil belajar siswa. Ha2: Strategi Take and Give efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. (3) Hipotesis 3, Ho3:Tidak terdapat strategi yang lebih efektif 
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dalam  meningkatkan hasil belajar siswa. Ha3:Terdapat salah satu strategi efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang mana bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pembelajaran aktif dalam suatu kegiatan belajar mengajar di kelas terhadap perbedaan 

hasil belajar siswa. hasilnya dapat dilihat dari perbedaan hasil belajar siswa antara pembelajaran 

aktif dengan menggunakan strategi True or False dibandingkan dengan pembelajaran aktif 

menggunakan strategi Indek Card Macth pada materi asam basa.  

 Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IA di SMA Negeri 1 Alalak. Pada 

penelitian ini kelas XI IA-2 sebagai kelas eksperimen I dan kelas XI IA-3 sebagai kelas 

eksperimen II.  

Metode yang akan digunakan adalah metode penelitian eksperimen semu (Quasi 

Experimental Design) dengan desain Non equivalent control Group design dimana kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Data diambil melalui Pre 

test dan post test yaitu cara memberikan Pre test sebelum diberi perlakuan dan post test (tes 

akhir) setelah memberikan perlakuan. Mekanisme penelitian dari kedua kelas tersebut 

digambarkan pada gambar sebagai berikut : 

 

Kelas Pre-Test Treatment Pos-Test 

Eksperimen I O1 X1 O2 

Kontrol O3 X2 O4 

(Sugiyono, 2010:116) 

Keterangan : 

X1 : Perlakuan (Pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran True or False) 

X2 : Perlakuan (Pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran Take and Give) 

O1 & O3 : Pre-test yaitu soal tes yang diberikan kepada siswa sebelum diberi perlakuan  

O2 & O4 : Postest yaitu soal tes yang diberikan kepada siswa setelah diberi perlakuan 

Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik observasi (pengamatan). Dengan 

teknik ini , dapat dilihat bagaimana perkembangan hasil belajar siswa untuk mengetahui 

pengaruh pembelajaran aktif strategi True or False  dengan strategi Index Card Match terhadap 

hasil belajar. Digunakan untuk untuk mengetahui aktivitas siswa terhadap pembelajaran yang 

menggunakan pembelajaran aktif strategi The Firing Line dengan pembelajaran aktif strategi 

Indeks Card Match  

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam rangka 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih 

cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah lembar tes soal Pre test dan Posttest, RPP, Silabus, dan 

lembar aktivitas belajar  

Analisis data meliputi analisis butir soal dan analisis hasil belajar siswa. Analisis butir 

soal dilakukan dengan menggunakan software Anates V4. Pada penelitian ini, analisis butir soal 

digunakan untuk mengetahui validitas butir soal, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya beda 

butir soal. Sedangkan untuk hasil belajar siswa, data yang diperoleh di analisis uji normalitas, 

uji Homogenitas serta analisis data menggunakan One sample t test. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Butir Soal 

 Pengujian validitas butir soal 

Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan validitas butir soal dengan menggunakan AnatesV4. 

Hasil dari perhitungan sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Hasil Analisis Validitas Butir Soal 

Kriteria No. Butir Soal Jumlah 

Valid 1, 3, 6, 9, 13, 16, 20, 28, 29,30, 35 11 

Tidak Valid 2, 4, 5, 7, 8, 10,11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 

33, 34 

24 

 

Setelah pengujian validitas butir soal menggunakan AnatesV4, soal tersebut menjadi 11 soal 

yang valid dan dapat digunakan , dan dari 11 soal yang dapat digunakan ini, akan di 

jadikan soal Pre-test dan Post-test siswa. 

 Pengujian Reliabilitas Butir Soal 

Pengujian reliabilitas butir soal menggunakan AnatestV4. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai 

tes sebesar 0,281 berada pada kategori rendah. Pada pengujian ini ada 1 soal yang valid 

tetapi tidak reliabel maka soal umtuk diuji adalah 10 saja. 

 Pengujian Taraf Kesukaran Butir Soal 

Tabel 2. Hasil Taraf Kesukaran Butir Soal 

Interprestasi Jumlah Item Soal Nomor Item Soal 

Sangat Mudah 8 10, 11, 13, 17, 23, 25, 30, 31 

Mudah 8 1, 2, 3, 5, 7, 12, 16, 18 

Sedang 5 6, 20, 24, 27, 28 

Sukar 7 4, 8, 9, 14, 15, 21, 33 

Sangat Sukar 6 22, 26, 29, 32, 34, 35 

 

Berdasarkan hasil analisis dari 35 butir soal diperoleh 8 butir soal yang memiliki tingkat 

kesukaran sangat mudah, 8 butir soal yang memiliki tingkat kesukaran mudah, 5 butir 

soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang, 8 butir soal yang memiliki tingkat 

kesukaran sukar, dan 6 butir soal yang memiliki tingkat kesukaran sangat sukar.  

 Pengujian Daya Pembeda Butir Soal 

Tabel 3. Data Hasil Daya Pembeda Soal 

Interprestasi Jumlah Item Soal Nomor Item Soal 

Jelek 16 1, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 32, 33, 34 

Cukup 9 3, 6, 11, 16, 21, 27, 28, 29, 30 

Baik 5 9, 13, 16, 20, 25 

Dibuang 5 2, 18, 22, 31, 35 

 

Hasil analisis dari uji daya pembeda butir tes diperoleh 16 butir yang berkualifikasi jelek, 

9 butir yang berkualifikasi cukup, 5 butir yang berkualifikasi baik, dan 5 butir yang harus di 



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era   395 
 

buang (daftar lengkap dapat dilihat pada lampiran). Dari hasil uji coba yang dilakukan, dapat 

disimpulkan dari 35 item soal uji coba, hanya dipilih 10 item soal yang memenuhi syarat uji dan 

layak untuk digunakan sebagai instrument penelitian yaitu soal nomor 1, 3, 6, 9, 13, 16, 20, 28, 

29, dan 30. 

 

PEMBAHASAN 

 

Data hasil belajar dianalisis untuk mengetahui perbandingan penerapan yang digunakan. 

Data hasil belajar diperoleh dari selisih nilai dari pretest dan posttest siswa kelas XI IA.  

Tabel 4. Data peningkatan 

 Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen II 

Jumlah Sampel 25 26 

Skor Minimum -1 0,8 

Skor Maksimum 1 -1 

Rata-rata 0,31 0,21 

 

Analisis data Hasil Belajar 

 Uji Normalitas Pretest 

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas 

Kelas N Sig 0,05 Kesimpulan 

Eksperimen I 25 0,007 Berdistribusi Tidak 

Normal 

Eksperimen II 26 0,033 Berdistribusi Tidak 

Normal 

 

Uji normalitas dilakukan  menggunakan uji liliefors dengan aplikasi spss, diperoleh nilai 

signifikan hasil belajar kelas eksperimen I adalah 0,007. Hal ini berarti, nilai signifikan kelas 

eksperimen I lebih kecil dari  0,05 sehingga data hasil belajar kelas eksperimen I berdistribusi 

tidak normal.Sedangkan, nilai signifikan hasil belajar kelompok eksperimen II adalah 0,033. 

Hal ini berarti nilai signifikan kelas eksperimen II lebih kecil dari 0,05 sehingga data hasil 

belajar kelas eksperimen II berdistribusi tidak normal. 

 Uji Normalitas Posstest 

Uji normalitas dilakukan pada hasil posttest pada kelas eksperimen I dan kelas 

eksperimen II untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji 

normalitas kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II dapat lihat pada tabel 6.  

 

Tabel 6.  Hasil Uji Normalitas 

Kelas N Sig 0,05 Kesimpulan 

Eksperimen I 25 0,007 Berdistribusi Tidak 

Normal 

Eksperimen II 26 0,033 Berdistribusi Tidak 

Normal 

Uji normalitas dilakukan  menggunakan uji liliefors dengan aplikasi spss, diperoleh nilai 

signifikan hasil belajar kelas eksperimen I adalah 0,007. Hal ini berarti, nilai signifikan kelas 

eksperimen I lebih kecil dari  0,05 sehingga data hasil belajar kelas eksperimen I berdistribusi 
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tidak normal. Sedangkan, nilai signifikan hasil belajar kelompok eksperimen II adalah 0,033. 

Hal ini berarti nilai signifikan kelas eksperimen II lebih kecil dari 0,05 sehingga data hasil 

belajar kelas eksperimen II berdistribusi tidak normal. 

 Uji Homogenitas pretest 

Hasil posttest kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II selanjutnya dilakukan uji 

homogenitas untuk mengetahui apakah data memiliki varians yang sama atau tidak. Hasil uji 

homogenitas untuk kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7. Uji homogenitas pretest 

Kelas n sig 

0,05 

Keterangan 

Eksperimen I 25 
0,47  homogen  

Eksperimen II 26 

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui data homogenitas semua kelas eksperimen I dan 

eksperimen II nilai signifikasi < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data hasil belajar kimia pada 

kelas tersebut memiliki data yang homogen. 

 Uji Homogenitas Posttest 

Hasil posttest kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II selanjutnya dilakukan uji 

homogenitas untuk mengetahui apakah data memiliki varians yang sama atau tidak. Hasil uji 

homogenitas untuk kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II dilihat pada tabel 8.  

 

Tabel 8. Uji homogenitas pretest 

Kelas n sig 

0,05 

Keterangan 

Eksperimen I 25 
0,47  homogen  

Eksperimen II 26 

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui data homogenitas semua kelas eksperimen I dan 

eksperimen II nilai signifikasi < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data hasil belajar kimia pada 

kelas tersebut memiliki data yang homogen. 

 uji hipotesis 

Tabel 9.  Hasil Uji Data eksperimen I 

Nilai n mean Sig α Keterangan 

Pretest 25 54 0,003 0,05 H0 ditolak 

Posttest 25 72 

Berdasarkan data di atas  nilai sig nilai eksperimen I 0,003 < 0,005, hal ini menunjukkan 

bahwa H0 di tolak dan Ha diterima. Terdapat perbedaan data nilai pretest dan nilai posttest dari 

kelas eksperimen I. Dengan demikian terdapat perbedaan signifikan pembelajaran sebelum dan 

sesudah digunakannya strategi true or false. 

Tabel 10. Hasil Uji Data Ekperimen II 

Nilai n mean Sig α Keterangan 

Pretest 26 49,23 0,035 0,05 H0 ditolak 

Posttest 26 63,85 

Berdasarkan tabel 10 di atas  nilai sig nilai eksperimen I 0,035 < 0,005, hal ini 

menunjukkan bahwa H0 di tolak dan Ha diterima. Terdapat perbedaan data nilai pretest dan 

nilai posttest dari kelas eksperimen II. Dengan demikian terdapat perbedaan signifikan 

pembelajaran sebelum dan sesudah digunakannya strategi take and give. 

 Uji N-Gain 
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Data peningkatan merupakan data yang diperoleh dari selisih antara hasil posttest dan 

pretest yang diperoleh  siswa. Analisis data selanjutnya akan dilakukan terhadap data 

peningkatan (gain). Data yang didapat adalah sebagai berikut: 

Tabel 11. Hasil Uji N-Gain 

Kelas N-Gain % Gain 

Eksperimen I 0,3059 30,59% 

Eksperimen II 0,2133 21,33 % 

Terlihat pada tabel 11, kelas eksperimen I lebih tinggi peningkatan  N-gain dengan angka 

30,59 % dibandingka dengan peningkatan kelas eksperimen II. 

Hasil nilai pretest kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II dengan rata-rata secara 

berturut-turut yaitu 54 dan 49,23 dimana nilai tersebut masih banyak yang tidak mencapai 

ketuntasan. Hal ini disebabkan adanya faktor dalam diri dan dari lingkungan yang 

mempengaruhi belajar siswa, senada dengan pendapat Slameto dalam Mustikasari (2013) yang 

menyatakan salah satu faktor psikologis yaitu kecerdasan siswa dan faktor lingkungan sosial 

seperti peran guru.  

Untuk mengetahui data hasil pretest termasuk kedalam data yang normal dan homogen 

dilakukan pengujian normalitas dan homogenitas. Uji normalitas data hasil pretest kelas 

eksperimen I didapatkan nilai signifikan sebesar 0,070 > 0,005 yang menunjukkan data nilai 

pretest kelas eksperimen berdistribusi normal sedangkan pada pretest kelas eksperimen II 

didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,005 yang menunjukkan data nilai pretest kelas 

eksperimen II tidak berdistribusi normal. Uji homogenitas hasil pretest kelas eksperimen I dan II 

didapatkan nilai signifikan 0,332<0,05 maka disimpulkan data pretest bersifat homogen.  

Nilai rata-rata posttest pada kelas eksperimen I dan eksperimen II secara berurutan yaitu 

72 dan 63,84. Data  nilai posttest menunjukkan bahwa prestasi siswa meningkat dilihat melalui 

presentase jumlah siswa yang mencapai ketuntasan, untuk kelas eksperimen I yang 

menggunakan strategi true or false adalah 60% dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 15 

siswa dari 25 siswa, sedangkan pada kelas eksperimen II adalah 42,30% dengan jumlah siswa 

yang tuntas sebanyak 11 siswa dari 26 siswa. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan proses 

pembelajaran yang dilakukan antara kedua kelas, sehingga prestasi belajar siswa pad akelas 

eksperimen I dengan startegi true or false lebih tinggi dibandingkan kelas eksperimen II dengan 

strategi take and give.  

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan didapatkan hasil signifikan sebesar 0,003 < 0,05 

sehingga dapat diketahui bahwa H0 ditolak dan Ha di terima. Terdapat perbedaan data nilai 

pretest dan nilai posttest dari kelas eksperimen I. Dengan demikian terdapat perbedaan 

signifikan pembelajaran sebelum dan sesudah digunakannya strategi true or false. Begitu pula 

dengan uji hipotesis pada kelas eksperimen II didapatkan nilai signifikan 0,035<0,05. Terdapat 

perbedaan data nilai pretest dan nilai posttest dari kelas eksperimen II dengan digunakannya 

strategi take and give. Dengan demikian disimpulkan prestasi belajar pada kelas eksperimen I 

lebih tinggi dibandingkan kelas eksperimen II namun keduanya sama-sama mengalami 

peningkatan hasil belajar. Hal ini juga dapat dilihat pada hasil uji N-Gain dimana kelas 

eksperimen I lebih tinggi dibanding dengan eksperimen II. Berdasarkan dari hasil penelitian 

diperoleh bahwa rata-rata N-Gain kedua kelas berada kualifikasi sedang(kelas eksperimen I) 

dan rendah (kelas eksperimen II). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

strategi true or false dan  take and give terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Alalak tahun 

ajaran 2016/2017.  
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Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah interaktif yang intensif dari guru ke para 

siswa saat proses pembelajaran dengan strategi true or false dan  take and give yang 

menyebabkan siswa merasa senang dan mudah dalam memahami pembelajaran. Pada umumnya 

strategi pembelajaran yang lebih melibatkan siswa akan meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

PENUTUP 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut;  (1) Strategi pembelajaran  True Or False dan Take And Give efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Alalak pada materi Asam Basa. (2) Strategi 

True or False lebih efektif meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan strategi Take 

and Give. 

Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan simpulan, maka peneliti memberikan saran untuk 

perbaikan pada penelitian yang akan datang antara lain; (1) Guru sebagai pendidik diharapkan 

mampu menjalankan peranan sebagai fasilitator, organisator, dan motivator bagi siswa sehingga 

keaktifan siswa dapat terbangun. (2) Didalam penggunaan strategi take and give akan 

menggunakan banyak waktu, karena dalam strategi ini siswa diminta memahami materi yang 

dia dapat dan siswa diminta menjelaskan kembali kepada teman yang lain. Sehingga perlu 

waktu yang lama dalam menjalankan startegi ini.  (3) Untuk penelitian yang selanjutnya 

diharapkan peneliti mampu mengatur waktu dan kondisi keributan di dalam kelas agar proses 

pembelajaran lebih efektif. 
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Abstrak 

 

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian R&D (Research & Development) dengan 

menggunakan desain Borg dan Gall. Penelitian ini dilakukan di kelas XI SMA KORPRI 

Banjarmasin dengan jumlah siswa 32 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan pre-test 

dan post-test. Uji kelayakan produk di lakukan dengan  menggunakan skala likert. Uji validitas 

instrument hasil belajar  dilakukan dengan menggunakan rumus product moment, uji reabilitas  

instrument hasil belajar dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha, dan hasil belajar siswa di 

ukur menggunakan persentasi skor. Dari hasil penelitian produk pengembangan kartu remi 

kimia menggunakan model pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan uji kelayak produk yang dilakukan didapatkan 

nilai untuk setiap aspeknya yaitu sapek kebahasaan dan kegrafisan mendapat kriteria A sangat 

baik. Sedangkan untuk kelayakan isi, TGT dan kegrafisan mendapat kriteria B yaitu Baik. 

Untuk uji validitas instrument hasil belajar dengan taraf signifikan 5% r tabel 0,444 didapatkan 

13 butir instrument hasil belajar valid dari 30 butir instrument hasil belajar. Untuk uji reabilitas 

instrument hasil belajar mendapatkan nilai 1,032. Dan hasil belajar mengalami peningkatan 

dengan 57,01%.     

 

Kata Kunci :  Kartu Remi Kimia, Model pembelajaran TGT (Teams Games Tournament), Hasil 

Belajar, Sistem Koloid. 
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Abstrak 

 

Research conducted is research R & D (Research & Development) by using design Borg and 

Gall. This research was conducted in class XI SMA KORPRI Banjarmasin with the number of 

students 32 people. Data collection techniques used pre-test and post-test. Product feasibility 

test is done by using Likert scale. Test the validity of the instrument result of learning done by 

using product moment formula, instrument reliability test result of learning done by using Alpha 

formula, and result of student learning in measure using score percentage. From the research 

product development of chemical playing cards using TGT learning model (Teams Games 

Tournament) can improve student learning outcomes. Based on the test of the product 

performed kelayak got value for every aspect of sapek kebahasaan and kegrafisan get criteria A 

very good. As for the feasibility of content, TGT and kegrafisan got the criterion B that is Good. 

To test the validity of learning instrument with a significant level of 5% r table 0.444 obtained 

13 items of valid learning outcomes from 30 items of learning instrument results. For 

instrument reliability test result of learning get value 1,032. And learning outcomes increased 

by 57.01%. 

 

Keywords: Chemical Remi Card, TGT Learning Model (Teams Games Tournament), Learning 

Outcomes, Colloidal System. 

 

PENDAHULUAN 

 

Pendidikan merupakan suatu proses perubahan sikap dan perilaku seseorang dalam upaya 

mendewasakan manusia melalui proses pembelajaran. Proses pendidikan juga mengarah pada 

pembentukan sikap, pengembangan intelektual, dan pengembangan keterampilan peserta didik 

sehingga arah dan tujuan pendidikan dapat tercapai. (Siswati, Sunarno, Suparmini.2012:132-

141) Berdasarkan hasil observasi selama Program Pengenalan Lapangan II (PPL II) pada bulan 

Agustus sampai dengan November dan wawancara dengan guru kimia, SMA KORPRI 

Banjarmasin banyak siswa menganggap pelajaran kimia tidak menarik, membosankan dan sulit 

untuk dipahami, hal ini dibuktikan dengan hasil ulangan dan ketuntasan belajar yang dicapai 

antara 50-70. Berdasarkan kurikulum KTSP, maka setiap siswa harus mencapai nilai yang 

ditetapkan sekolah sebagai nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Mengajar). Proses KBM (Kegiatan 

Belajar Mengajar) diatas masih disampaikan sebatas sebagai produk. Siswa hanya 

mendengarkan dan mencatat hal-hal yang dianggap penting serta dituntut untuk menghafal 

rumus-rumus, teori dan hukum. Hal ini menyebabkan siswa mudah merasa jenuh dengan 

pembelajaran yang menyebabkan proses pembelajaran tidak sesuai yang diinginkan, Salah satu 

faktor yang menimbulkan anggapan tersebut yaitu model dan media pembelajaran yang kurang 

menarik membuat siswa kurang aktif saat proses belajar mengajar berlangsung sehingga tidak 

memperoleh hasil belajar sesuai tujuan yang diharapkan. 

Memilih media disertai model  pebelajaran merupakan salah satu hal yang sangat penting 

dalam proses belajar mengajar, agar tercapainya hasil belajar yang optimal. Banyaknya media 

yang bermunculan dan variatif serta sederhana hadir dalam kemasan yang tidak jauh berbeda 

dengan media yang canggih. Media sederhana yang sangat mudah digunakan dan tidak 

membutuhkan teknologi dengan fasilitas yang terbatas salah satunya adalah media kartu remi 

kimia.  Media kartu remi kimia pada dasarnya merupakan media gambar yang berbentuk kartu, 
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dengan menggunakan tata cara permainan kartu remi. Media kartu remi pada dasarnya 

merupakan media gambar yang berbentuk kartu (Nyimas, 2015:6) 

Salah satu bagian materi yang dipelajari peserta didik disekolah adalah mengenai Koloid, 

yang dalam praktik biasanya guru mrnggunakan metode ceramah. Pada metode pembelajaran 

ini kedudukan dan peran guru cenderung lebih dominan, sedangkan keaktifan peserta didik 

terlalu rendah. Oleh karena itu diperlukan suatu variasi pengajar agar keaktifan peserta didik 

dapat berimbang dan kemampuan kreatifitasnya juga dapat direalisasikan secara nyata. Menurut 

Mursiti (2009:458-462) anak didik akan lebih mudah menerima materi pembelajaran jika 

digunakan alat bantu yang dapat di intregasikan pada seluruh kegiatan belajar mengajar 

Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menerapkan media pembelajaran kartu 

remi menggunakan model pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) yang mempunyai 

karakteristik menggabungkan contoh-contoh dari bentuk koloid sehingga menjadi sesuai. 

Metode permainan dapat membantu siswa merasa nyaman pada saat belajar dan merasa senang 

kemudian menjadi lebih mudah untuk mengajak mereka belajar. Belajar tidak mungkin 

dipaksakan. Seperti yang diungkapkan oleh Komariyah & Soeparno (2010:66) pelajaran dengan 

nuansa bermain diterima secara menyenangkan, memiliki sifat dasar menghibur dan 

menggembirakan. Media pembelajaran bukan berfungsi untuk menggantikan guru mengajar di 

kelas, karena guru tidak akan tergantikan posisinya. Media pembelajaran berfungsi untuk 

membantu guru dan guru di kelas berfungsi sebagai fasilitator untuk membantu siswa kesulitan 

belajar di kelas. Upaya tersebut diharapkan dapat menunjukan pada siswa bahwa pelajaran 

kimia itu menyenangkan, tidak menakutkan dan tidak sulit sehingga diharapkan bisa 

meningkatkan hasil belajar siswa. Media pembelajaran hendaknya lebih disesuaikan dengan 

keefektivitasan, manfaat dan penggunaannya dalam proses pembelajaran dapat tercapai dan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Permainan yang dikemas dalam bentuk turnamen siswa 

memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim 

mereka masing-masing, permainan ini dapat berperan sebagai penilaian alternatif atau dapat 

pula sebagai review materi pembelajaran. 

Hasil penelitian Ulfa (2013:72) menunjukan pengembangan media kartu pada 

pembelajaran pokok bahasan struktur atom dan sistem periodik unsur dapat digunakan sebagai 

acuan bagi guru secara keseluruhan berdasarkan penilaian reviewer (tiga orang guru Kimia 

SMA/MA) adalah sangat baik (SB) dengan skor 69,3 dan persentase keidealan sebesar 92,4 %. 

Sedangkan menurut sepuluh peserta didik SMA/MA kelas X memperoleh skor respon 19,1 dan 

persentase keidealan sebesar 95,5 %. Hasil penelitian Rigasari (2015) dalam jurnal pendidikan 

fisika menunjukan model pembelajaran TGT (teams games tournament) disertai media kartu 

remi fisika bahwa ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa pada kelas yang 

menerapkan ini dibandingkan dengan menggunakan pembelajaran langsung. 

Media kartu kimia ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif 

dan menumbuhkan kemampuan kreatif dalam memahami materi kimia menggunakan 

permainan. Bentuk permainan kartu remi dalam pembelajaran kimia tidak jauh berbeda dengan 

permainan kartu remi yang ditemui pada kehidupan sehari-hari. Perbedaan utamanya terletak 

pada kartu-kartunya dan aturan permainannya serta didalamnya tulisan dan gambar yang 

beruapa pertanyaan. Kegunaannya adalah untuk melatih keterampilan dan daya ingat siswa serta 

meningkatkan minat siswa dalam belajar. 
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METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian dan Pengembangan 

(research and development) atau (R & D). Penelitian dan pengembangan bidang pendidikan 

adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan mengesahkan produk bidang 

pendidikan. Langkah-langkah dalam proses ini pada umumnya di kenal sebagai siklus R & D, 

yang terdiri dari pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

validitas komponen-komponen pada produk yang akan dikembangkan, mengembangkan 

menjadi sebuah produk, pengujian terhadap produk yang dirancang, dan peninjauan ulang dan 

mengoreksi produk tersebut berdasarkan uji coba. 

 

Desain Penelitian 

 

Hasil dari eksplorasi permasalahan yang dilakukan dalam analisis kemudian dijadikan 

landasan untuk menyusun produk desain media pembelajaran kartu remi kimia. Pada penelitian 

ini, pelaksanaan penelitian metode R & D mengikuti pada prosedur yang dikembangkan oleh 

Borg dan dan Gall dari tahap 1 sampai dengan langkah 10. Berikut pengembangkan 10 tahapan 

dalam mengembangkan model, yaitu : 

1. Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan data awal (Research and 

Information Collecting) termasuk : 

a. Analisis kebutuhan : untuk melakukan analisis kebutuhan ada beberapa kritetia, 

yaitu ; 1) Apakah produk yang akan dikembangkan merupakan hal yang penting 

bagi pendidikan? 2) Apakah produknya mempunyai kemungkinan untuk 

dikembangkan? 3)Apakah SDM yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan 

pengalaman yang akan mengembangak produk tersebut ada? 4) Apakah wa ktu 

untuk mengembangkan produk tersebut cukup? 

b. Studi literatur : Studi literatur dilakukan untuk pengenalan sementara terhadap 

roduk yang akan dikembangkan. Studi literatur ini dikerjakan untuk 

mengumpulkan temuan riset dan informasi lain yang bersangkutan dengan 

pengembangan produk yang akan direncanakan. 

c. Riset skala kecil : Pengembangan sering mempunyai petanyaa yang tidak bisa 

dijawab dengan mengacu pada reseach belajar atau teks professional. Oleh 

karenanya pengembang perlu melakukan riset skala kecil untuk mengetahui 

beberapa hal tentang produk yang akan dikembangkan. 

2. Merencanakan penelitian (planning), hal penting dalam perencanaan adalah pernyataan 

tujuan yang harus dicapai produk yang akan dikembangkan. 

3. Mengembangkan desain produk awal (Develop Preliminary of Product) meliputi : 

penyiapan materi pembelajaran, penyusunan buku pegangan, dan perangkat evaluasi. 

4. Melakukan uji tahap awal (Preliminary Field testing), yaitu evaluasi pakar bidang desain 

pembelajaran, teknologi informasi, dan multimedia. 

5. Melakukan revisi terhadap produk utama (Main Product revision), berdasarkan masukan 

dan saran-saran dari hasil uji lapangan awal. 

6. Melakuakn uji coba lapangan (Main Field test), digunakan untuk mendapatkan evaluasi 

atas produk. Evalusi dibuat untuk mengetahui hasil belajar siswa yang menjadi Objek Uji 

Coba penelitian. 
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7. Melakuakan revisi terhadap produk operasional (Operational Product revision), 

berdasarkan masukan dan saran-saran hasil uji lapangan dan praktisi pendidikan. 

8. Melakukan uji lapangan operasional (Operational Field testing). 

9. Melakukan perbaikan terhadap produk akhir (Final Product Revision), berdasarkan pada 

uji lapangan. 

10. Melakukan desiminasi dan implementasi produk (Dissemination and Implementation), 

serta menyebarluaskan produk. 

Untuk keperluan penelitian karena merupakan penelitian skala kecil dapat menghentikan 

penelitian pada langkah ke enam, karena pada langka ke enam dilakukan pengukuran hasil 

belajar siswa sedangkan pada langkah ke tujuh, delapan, sembilan dan sepuluh membutuhkan 

biaya yang mahal dan cakupan yang sangat luas dan waktu yang lama. 

 

Uji Coba Produk  

 

Uji coba merupakan tolak ukur keberhasilan dalam mengembangkan sebuah produk 

bahan ajar. Uji coba dilakukan bertujuan untuk mendapatkan saran maupun tanggapan melalui 

penilaian terhadap kartu remi kimia tersebut, kemudian dilakukan revisi untuk mencapai 

kelayakan produk yang akan dikembangkan. Dalam pelaksanaan uji coba tersebut akan 

dilakukan enam tahap yaitu tahap satu sampai tahap enam. 

 

HAIL DAN PEMBAHASAN 

 

Media pembelajaran kartu remi kimia menggunakan model pembelajaran TGT (Teams 

Games Tournament) ini dibuat sebayak 52 macam kartu diantaranya : 

No Keterangan yang 

termuat 

dalam kartu 

jumlah 

1 Kartu J 4 

2 Kartu Q 4 

3 Kartu K 4 

4 Kartu nomor 1 

sampai 4 

40 

Produk media pembelajaran kartu remi kimia menggunakan model pembelajaran TGT 

(Teams Games Tournament) diuji kelayakannya oleh para ahli masing-masing aspek. Adapun 

hasil dari uji kelayakan media pembelajaran kartu remi kimia menggunakan model 

pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) sebagai berikut : 

No Aspek Hasil Kriteria 

1 Kebahasaan Sangat baik A 

2 Kegrafisan Baik B 

3 TGT (Teams Games 

Tournamen) 

Baik B 

4 Kelayakan isi Baik B 

5 Penyajian Sangat baik A 
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Berdasarkan analisis validitas tes hasil belajar kimia dari 30 butir soal yang di uji cobakan 

diperoleh hasil yaitu 13 butir soal yang valid dan 17 butir soal yang tidak valid. Instrumen hasil 

belajar yang digunakan adalah item dengan status butir soal valid dan untuk butir soal dengan 

status tidak valid tidak digunakan 

Analisis perhitungan reliabilitas instrument hasil belajar kimia siswa berdasarkan 

perhitungan diperoleh reabilitas keseluruhan butir tes sebesar 1,032, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa butir-butir instrument hasil belajar kimia siswa memiliki reabilitas tinggi 

Berdasarkan data nilai pre-test diketahui nilai rata-rata siswa, yaitu 28,88. Adapun 

berdasarkan data nilai post-test yang diperoleh, nilai rata-rata siswa adalah 85,89. Perbedaan 

nilai rata-rata post-test dengan pre-test dan dapat dilihat dari rata-rata nilai pos-test diatas KKM 

yaitu 70 ini merupakan dampak dari penggunakan kartu remi kimia menggunakan model 

pembelajaran TGT (Teams Games Tournament). 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :  

1. Media pembelajaran yang dikembangkan adalah kartu remi kimia menggunakan model 

pembelajaran TGT (teams games tournament). 

2. Media pembelajaran kartu remi kimia menggunakan model pembelajaran TGT (Teams 

Games Tournament) efektif terhadap peningkatan hasil belajar siswa untuk materi pokok 

sistem koloid hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan 57,01 % dan kelayakan 

media tergolong kedalam kriteria Baik dan layak digunakan dalam penelitian 

 

Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti menyampaikan 

beberapa saran antara lain : 

1. Guru dapat menanfaatkan media pembelajaran kartu remi kimia menggunakan model 

pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) ini sebagai sarana untuk membantu 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pokok sistem koloid. 

2. Diperlukan sarana kertas yang cocok dan baik untuk digunakan membuata media 

pembelajaran kartu remi kimia menggnakan model pembelajaran TGT (Teams Games 

Tournament) ini. 

3. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji keefektifan penggunaan media 

pembelajaran kartu remi kimia menggunakan model pembelajaran TGT (Teams Games 

Tournament) terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok sistem koloid. Pengujian 

lenih lanjut ini memerlukan waktu dan dana yang cukup banyak tetapi akan menghasilkan 

sarana dan perbaikan yang dapat   
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Abstrak 

 

Berdasarkan observasi selanjutnya dengan melakukan wawancara kepada guru bidang studi 

kimia pada SMAN 1 ALALAK pembelajaran dengan menggunakan cara konvensional 

menghasilkan nilai siswa 85% dibawah KKM. maka pada penelitian ini  diangkat 2 model 

pembelajaran yang akan dibandingkan, yaitu Talking Stick dan snowball throwing. Kedua 

model tersebut akan dibandingkan untuk mengetahui keefektifannya dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mnegetahui pengaruh model pembelajaran talking 

stick dan snowball trhowing serta mengetahui yang lebih efektif antara model pembelajaran 

tersebut terhadap hasil belajar siswa, melihat:1)peningkatan aktifitas belajar siswa, 

2)peningkatan hasil belajar siswa kelas X di SMA Negeri 1 Alalak. Penelitian ini merupakan 

penelitian yang dilaksanakan pada dua kelas yaitu kelas X IPA 1 dan X IPA 2 pemilihan secara 

acak oleh guru kimia. Desain yang digunakan yaitu non equivalen control group. Subjek 

penelitian adalah  kelas X SMA Negeri 1 Alalak sebanyak 25 siswa kelas X IPA 1, 24 siswa 

kelas X IPA 2. Metode pengumpulan data menggunakan uji coba soal pilhan ganda, metode 

dokumentasi dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Talking Stick dan 

Snowball Trhowing dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X IPA 1 dan IPA 2 SMA 

Negeri 1 Alalak, dengan melihat: 1)peningkatan aktifitas belajar siswa sesuai target; 

2)peningkatan hasil belajar siswa berdasarkan standar pencapaian kriteria ketuntasan belajar 

(KKM) terbukti telah meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa uji perbandingan 

model pembelajaran talking stick dan snowball trhowing dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa di SMA Negeri 1 Alalak. 

 

 

Kata kunci : Hasil Belajar; Materi Tata Nama Senyawa; Model Pembelajaran Taking Stick,  

Snowball Trhowin

mailto:maziah1131@gmail.com%20/%20No.HP
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ABSTRAC 

 

Based on observation next by interviewing to teachers field of study chemistry in sman 1 alalak 

learning by using a conventional manner produce values students 85 % under kkm. So to 

research this was lifted 2 learning model who will be compared, that is talking stick and 

snowball throwing.Second the model will be compared to know keefektifannya in improve 

learning outcomes students.This study attempts to mnegetahui the influence of learning model 

talking stick and snowball trhowing and know more effective between the learning model of the 

results of student learning, see: 1 ) an increase in student learning activity, 2 ) increasing the 

study results students x in public sma 1 alalak. The research is research that was held in two 

classes class x ipa 1 and x ipa 2 election at random by teachers chemical .Design used namely 

non equivalen control group .The subject of study was a class x public sma 1 alalak 25 students 

x ipa 1 , 24 a student x ipa 2 .Data collection method use pilot about pilhan double , a method 

of documentation and guidelines .Technique analysis the data used was descriptive analysis 

.The research results show that learning model talking stick and snowball trhowing can 

improve learning outcomes students x ipa 1 and ipa 2 public sma 1 alalak , with see: 1 ) an 

increase in student learning activity based on target; 2 ) increasing the study results students 

based on standards the criteria ketuntasan learning ( kkm ) has proved has increased .Thus it 

can be said that the comparison learning model talking stick and snowball trhowing can 

improve learning outcomes students in bc.  

 

PENDAHULUAN 

 

Suatu kegiatan belajar sangat diperlukan adanya aktivitas belajar. Tanpa adanya aktivitas, 

proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik Banyak jenis aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat 

seperti yang lazim terdapat di sekolah-sekolah (Sardiman, 2011: 97). 

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran yang dilakukan di kelas X 

SMAN 1 ALALAK, proses pembelajaran Kimia di SMAN 1 ALALAK masih menggunakan 

pembelajaran langsung, dengan menggunakan metode ceramah, dan masih berpusat pada guru. 

Berdasarkan observasi selanjutnya dengan melakukan wawancara kepada guru bidang 

studi kimia pada SMAN 1 ALALAK pembelajaran dengan menggunakan cara konvensional 

menghasilkan nilai siswa 85% dibawah KKM.Pada proses pembelajaran pun sangat sedikit 

siswa yang aktif dan berani bertanya jika ada yang tidak dimengerti pada pokok bahasan. Hal ini 

senada dengan pengamatan peneliti pada saat PPL 2 yaitu nilai siswa dibawah KKM dan hanya 

sebagian siswa yang aktif pada saat pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut maka 

pada penelitian ini  diangkat 2 model pembelajaran yang akan dibandingkan, yaitu Talking Stick 

dan snowball throwing. Kedua model tersebut akan dibandingkan untuk mengetahui 

keefektifannya dalam meningkatkan hasil belajar siswa.. Hal ini dikarenakan peneliti sudah 

pernah melakukan model pembelajaran tersebut pada saat PPL 2. Dimana kondisi siswa sesuai 

dengan kedua model pembelajaran tersebut. 
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METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian adalah eksperimen semu (Quasi –experimental) dengan Desain penelitian 

yang dipakai adalah desain Non equivalen control group design. Penelitian ini dilakukan di 

SMA Negeri 1 Alalak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di SMA 

Negeri 1 Alalak terdiri dari 7 kelas dengan jumlah 189 siswa. Dalam penelitian ini sampel 

adalah kelas X IA-1 dengan julah siswa sebanyak 25 orang dan kelas X IA-2 dengan jumlah 

siswa sebanyak 24 orang. teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah tes soal pilihan ganda, metode dokumentasi dan pedoman wawancara. Uji Validitas 

Instrumen. Uji Reliabilitas Instrumen. Analisis Tingkat Kesukaran Soal. Analisis Daya Beda. 

Teknik analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2012:333). Uji Normalitas. Uji 

Homogenitas. Uji Hipotesis. Uji N-Gain. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Uji validitas dilakukan dikelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Alalak dengan jumlah siswa 24 

orang. Berdasarkan analisis validitas tes hasil belajar kimia dengan menggunakan rumus 

perhitungan K-R 20, dari 30 butir soal yang di ujikan diperoleh hasil yaitu ada 24 butir soal 

yang tidak valid dan 6 butir soal yang valid . instrumen hasil belajar yang di gunakan adalah 

item soal dengan status valid dan untuk butir  soal yang tidak valid tidak digunakan.  

Berdasarkan perhitungan diperoleh reliabilitas keseluruhan butir tes sebesar 0,99 

sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir instrument tersebut memiliki tingkat reliabilitas 

sangat tinggi.  

Uji tingkat kesukaran dari 6 butir soal yang valid pada materi tata nama senyawa 

didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Hasil uji tingkat kesukaran 

Interprestasi 
Jumlah Item 

Soal 

Nomor Item 

Soal 

Sangat Mudah 

- - 

Mudah - - 

Sedang 
5 3, 6, 7, 8, 9 

Sukar 1 11 

Sangat Sukar 
- - 

      Sumber: Perhitungan Manual, diolah oleh peneliti. (2017) 
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Berdasarkan hasil analisis dari 6 butir soal diperoleh, 5 butir soal yang sedang, 1 butir 

soal yang memiliki tingkat kesukaran sukar, . 

     Tabel 4.2 Hasil Uji Daya Pembeda 

Interprestasi Jumlah Item Soal Nomor Item Soal 

Jelek - - 

Cukup 1 11 

Baik 4 , 6, 7, 8, 9 

Sangat Baik 1 1 

Dibuang - - 

Sumber: Perhitunngan Manual, diolah oleh peneliti(2017) 

Hasil analisis dari uji daya pembeda butir tes diperoleh 1 butir yang berkualifikasi cukup, 

4 butir yang berkualifikasi baik, dan 1 butir yang berkualifikasi sangat baik. 

Data pretest memberikan gambaran kemampuan awal siswa sebelum memperoleh materi 

pembelajaran. Deskripsi data hasil pretest kelas eksperimen I dan eksperimen II seperti yang 

terlihat pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.3 Deskripsi data pretest  

 Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen II 

Jumlah Sampel 24 24 

Skor Minimum 33,3 0 

Skor Maksimum 100 100 

Rata-rata 52,74 37,47 

Sumber: Excel, data diolah Peneliti (2017) 

Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan hasil bahwa rata-rata nilai pretest kelas eksperimen I 

dari 24 siswa sebesar 52,74 dan nilai rata-rata pretest kelas eksperimen II dari 24 siswa sebesar 

37,47. Nilai pretest kelas eksperimen I berada antara 33,3- 85 dan nilai pretest  kelas ekperimen 

II berada antara 0– 85. 

Deskripsi data hasi posttest kelas eksperimen I dan eksperimen II dapat dilihat pada tabel 

4.2 seperti berikut: 

Tabel 4.4 Deskripsi data postest  

 Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen II 

Jumlah Sampel 24 24 

Skor Minimum 83,3 50 

Skor Maksimum 100 100 

Rata-rata 90,25 79,13 

Sumber: Excel, data diolah Peneliti (2017) 

Berdasarkan tabel 4.8 didapatkan hasil bahwa rata-rata nilai posttest kelas eksperimen I 

dari 24 siswa sebesar 90,25 dan nilai rata-rata posttest kelas eksperimen II dari 24 siswa sebesar 

79,13. Nilai postest kelas eksperimen I berada antara 66,6-100 dan nilai postest  kelas 

ekperimen II berada antara 50-100. 

Uji Normalitas dilakukan pada hasil pretest dan postest pada kelas eksperimen I dan kelas 

eksperimen II untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji 

normalitas kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II dapat lihat pada tabel. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas pretest 
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Kelas N L hitung L tabel α Kesimpulan 

Eksperimen 

I 

24 0,138 0,190 0,0

5 

Normal  

Eksperimen 

II 

24 0,079 0,190 Normal   

 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan rumus liliefors, diperoleh Lhitung  untuk 

kelas Exsperimen I 0,138 dan kelas Exsperimen II 0,079 dari perbandingan Ltabel yaitu 0,190 

yaitu Lhitung < Ltabel sehingga berdistribusi Normal. 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas postest 

Kelas N L hitung L tabel α Kesimpulan 

Eksperimen I 24 0,167 0,190 0,05 Normal  

Eksperimen II 24 0,048 0,190 Normal   

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan rumus lilifort, diperoleh Lhitung  untuk kelas 

eksperimen I 0,167 dan kelas eksperimen II 0,048 dari perbandingan Ltabel yaitu 0,190 yaitu 

Lhitung < Ltabel sehingga berdistribusi Normal 

Uji homogen dapat dilihat dari nilai signifikan. Jika nilai signifikan < 0,05 maka dapat 

dikatakan homogen. Untuk hasil homogenitas dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 4.7 Uji Homogenitas 

Jenis 

data 

N Kelas  

Experimen I 

Kelas  

Exper

imen 

II 

Fhitung Ftabel 

(α=0,0

5) 

kesimpulan 

Pretest 24 16,04 18,57 1,15 2,05 Homogen 

Postest 24 8,41 15,74 1,87 2,05 homogen 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perhitungan uji homogenitas dari  hasil pretest 

dan postest kelas eksperimen I dan eksperimen II  diperoleh pretest Fhitung=1,15 < 

Ftabel=2,05  dan postest Fhitung=1,87 < Ftabel=2,05 maka harga Fhitung signifikan yang 

berarti bahwa harga varian pada masing-masing kelompok adalah homogen. 

Uji t yaitu untuk membuktikan hipotesis yang telah diajukan karena data dari kedua kelas 

berdistribusi normal dan homogen maka digunakan uji-t sampel kelas eksperimen I dan 

kelas eksperimen II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 uji t pretest 
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24 16,04 52,74 

0,880 2.064 H0 ditolak 
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eksperime

n II 

24 18,57 37,47 

 

Berdasarkan hasil perhitungan data dari pretest kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II 

diperoleh thitung 0,880 < ttabel 2,064 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. 

Tabel 4.6 uji t postest 
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Kelas 

eksperim

en I 

24 8,41 90,25 

5,883 2.064 Ha diterma 
Kelas 

eksperim

en II 

24 3,96 79,13 

Berdasarkan hasil perhitungan data dari postest kelas eksperimen I dan kelas eksperimen 

II diperleh thitung 5,883 < ttabel 2,064 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima 

H0= tidak terdapat perbedaan signifikan antara kelas eksperimen I dan kelas  eksperimen 

II . 

Ha= terdapat perbedaan signifikan antara kelas eksperimen I dan kelas  eksperimen II . 

Data peningkatan merupakan data yang diperoleh dari selisih antara hasil posttest dan 

pretest yang diperoleh  siswa. Analisis data selanjutnya akan dilakukan terhadap data 

peningkatan (gain) . Oleh karena itu, pada bagian ini akan disajikan terebih dahulu tentang data 

peningkatan (gain) berdasarkan kelas. 

Tabel 4.7 Deskripsi data peningkatan(gain) 

 Kelas 

Eksperimen 

I 

Kelas 

Eksperimen 

II 

Jumlah Sampel 24 24 

Skor Minimum 0,5 0 

Skor Maksimum 0,74 0,74 

Rata-rata 0,82 0,68 

Sumber: Excel, data diolah Peneliti (2017) 
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Berdasarkan tabel 4.9 didapatkan hasil bahwa rata-rata peningkatan .rata-rata peningkatan 

pada kelas eksperimen I sebesar 0,82 dan rata-rata peningkatan pada kelas eksperimen II sebesar 

0,68 . Peningkatan gain eksperimen I termasuk dalam kategori tinggi dan Eksperimen II 

termasuk dalam kategori sedang. 

 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

a. Model pembelajaran talking stick dan snowball trhowing dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi pokok tata nama senyawa dikelas X IPA 1 dan X IPA 2 SMA 

Negeri 1 Alalak. 

b. Model pembelajaran snowball trhowing lebih efektif dibandingkan model pembelajaran 

talking stick 

Peneliti menyarankan bahwa: 

a. Untuk model pembelajaran talking stick agar kiranya bisa ditentukan batas waktunya 

untuk pemutaran musik pada saat tongkat dijalankan. 

b. Pengolahan data yang lebih maksimal sebaiknya sebelum melakukan penelitian 

diharapkan sudah memahami tahapan pembuatan data. 

c. Model pembelajaran talking stick dilakukan pada saat 2 jam pelajaran agar  waktunnya 

lebih banyak agar semua siswa mendafatkan giliran menjawab soal 
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Abstrak 

 

Self regulation adalah suatu proses yang mengaktivasi pemikiran, perilaku, dan perasaan yang 

terus menerus dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Generasi millenial 

adalah kelompok pemuda yang lahir diantara tahun 1980 hingga tahun 2000an dalam 

perkembangan teknologi yang sangat pesat. Refleksi self regulation pada generasi millenial 

sangat tepat untuk diterapkan, karena dengan melakukan refleksi generasi millenial dapat lebih 

mudah untuk meningkatkan selfregulation dengan optimal. Ketika generasi millenial memiliki 

regulasi yang positif dan diimbangi dengan kemajuan teknologi bisa membentuk generasi 

tersebut menjadi generasi yang positif. Dengan cara refleksi selfregulation generasi millenial 

dapat mengendalikan atau mengelola dirinya yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor, agar bisa menjadi generasi millenial yang dapat memanfaatkan media sosial dengan 

baik.  
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PENDAHULUAN 

 

Self regulation mengacu pada cara yang mengontrol dan mengarahkan tindakan mereka 

sendiri. Orang memiliki banyak informasi tentang dirinya sendiri, termasuk karakteristik 

personal dan keinginan serta konsep masa depan diri mereka.  

Atkinson (1993) menyatakan bahwa, self regulation merupakan cara memantau perilaku 

diri sendiri, dengan mengendalikan kondisi stimulus untuk memodifikasi perilaku yang tidak 

sesuai. Menurutnya, ketika seorang siswa meregulasi diri dalam belajar, siswa tersebut mampu 

mengatur pikiran dan tingkah lakunya untuk mencapai tujuan akademis dalam belajar. (Pada, 

Aktif, Gen, Psikologi, & Universitas, 2014) 

Berbagai permasalahan yang sering muncul dalam generasi millenial ini banyak 

diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol dan mengarahkan tindakan 

mereka. Generasi millenial adalah julukan yang diberikan kepada anak yang lahir pada tahun 

1980-2000 an dan pada generasi ini bisa dikatakan generasi dengan perkembangan teknologi 

yang sangat pesat, tidak dapat dipungkiri bahwa generasi millenial rata-rata sudah memiliki 

gadget sebagai barang pribadi yang dibawa setiap saat dan lebih suka untuk berinteraksi melalui 

media sosial.   

Jika generasi millenial memiliki self regulation yang sangat baik maka tidak akan ada 

kata penyalahgunaan teknologi dan media sosial, justru dapat meningkatkan teknologi dan 

memanfaatkan media sosial dengan baik. Misalnya seseorang dapat memberikan pengetahuan 

yang lebih positif melalui teknologi, contohnya memposting artikel tentang pemanfaatan 

sumber daya alam. Dari sinilah individu dapat mengkontribusikan dirinya melalui teknologi 

yang berguna bagi orang lain.  

 

 

PEMBAHASAN  

 

Self Regulation 

Self regulation didefinisikan sebagai tingkatan dimana siswa aktif melibatkan 

metakognisi, motivasi, dan perilaku dalam proses belajar (Zimmerman & Schunk, 2002). 

Sedangkan menurut Brandstatter dan Frank, self regulation merupakan usaha sadar dan aktif 

mengintervensi untuk mengontrol pemikiran, reaksi, dan perilaku seseorang (Taylor, Peplau, & 

Sears). Barry Zimmerman juga mendefinisikan self regulation (pengaturan diri) sebagai proses 

yang digunakan untuk mengaktifkan dan mengatur pikiran, perilaku dan emosi dalam mencapai 

suatu tujuan (2002). (Winata, 2018) 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa self regulation adalah 

kemampuan individu untuk mengendalikan atau mengontrol pikiran, perilaku dan emosi dalam 

mencapai suatu tujuan atau dalam proses belajar.  

Konsep Diri yang Bekerja 

Untuk memahami regulasi diri, kita mengawali dengan konsep diri yang bekerja. Aspek 

dimana dari diri yang mempengaruhi pemikiran dan perilaku kita akan bergantung pada aspek 

konsep diri yang relevan dengan situasi tertentu. Aspek dari konsep diri yang diakses untuk 

situasi tertentu disebut working self-concept (konsep diri yang bekerja). Di dalam kelas diri 

akademik kemungkinan akan mendominasi pemikiran dan perasaan kita, sedangkan kita 

diingatkan tentang pesta di malam minggu, maka diri sosial mungkin yang lebih mendominasi. 
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Konsep diri yang bekerja ini penting karea ia didasarkan pada konsep diri keseluruhan namun 

memandu perilaku sosial kita dalam situasi spesifik dan pada gilirannya dimodifikasi oleh apa-

apa yang terjadi di dalam situasi itu (Ehrlinger & Dunning, 2003).  

 

Kompleksitas Diri 

 

Aspek lain yang penting dalam regulasi diri adalah self-complexity (kompleksitas diri). 

Beberapa orang memandang diri mereka dengan satu atau dua cara yang mendominasi, 

sedangkan yang lainnya melihat dirinya berdasarkan berbagai macam kualitas. Seorang 

mahasiswa mungkin memandang dirinya terutama sebagai mahasiswa saja, fokus pada kuliah 

akademiknya. Mahasiswa lain mungkin memandang dirinya secara kompleks, sebagai 

mahasiswa, perempuan, pacar orang, anggota tim basket, dan karyawan paruh waktu (Linville, 

1985; Woolfolk, Novalany, Gara, Allen, & Polino, 1995).  

Riset menunjukkan arti penting kompleksitas diri untuk membantu orang menahan 

tekanan, namun ada satu catatan. Hanya kompleksitas diri positiflah yang bisa melakukan fungsi 

ini. Kompleksitas diri negatif justru bisa memicu depresi atau memperburuk depresi (Woolfolk 

et al., 1995). Pikiran bahwa dirinya kurang cakap atau tidak mampu melakukan banyak hal jelas 

tidak akan membantu seseorang untuk menahan tekanan akibat kegagalan.  

 

Kesadaran Diri  

 

Regulasi diri juga dipengaruhi oleh arah perhatian kita, yakni apakah perhatian diarahkan 

ke dalam atau ke luar lingkungan (Duval & Wicklund, 1972). Biasanya perhatian kita fokus ke 

arah lingkungan, tapi terkadang fokus ke diri kita sendiri. Pengalaman tertentu didunia ini 

secara otomatis membuat perhatian berfokus ke dalam seperti saat melihat cermin, difoto, atau 

dinilai orang lain, atau saat menjadi minoritas dalam kelompok. Kita juga mulai memikirkan 

diri kita bukan sebagai aktor di lingkungan, namun sebagai objek perhatian orang lain. keadaan 

ini dinamakan self-awarness (kesadaran diri) (Duval & Wicklund, 1972; Wicklund & Frey, 

1980).  

Secara umum, kesadaran diri menyebabkan orang mengevaluasi perilakunya berdasarkan 

standar dan melakukan proses penyesuaian untuk memenuhi standar. Misalnya, anda datang ke 

restoran mewah dan anda duduk berhadapan dengan pacar anda tetapi pada saat yang sama, 

anda juga berhadapan dengan cermin. Jadi, anda selalu melihat wajah anda sendiri. Anda 

memerhatikan rambut anda yang semrawut, senyum aneh anda, dan cara makan anda yang 

norak. Karena merasa jengah, anda lekas-lekas ke kamar mandi untuk menyisir rambut anda dan 

anda siap pindah meja jika nanti ternyata anda tetap kelihatan aneh (Duval, Duval, & Mulilis, 

1992; Sedikides, 1992).  

 

Generasi Millenial 

 

Titik puncak era globalisasi di Indonesia mencetuskan sebuah generasi modern yang 

memiliki kemampuan lebih di bidang teknologi daripada generasi sebelumnya. Keadaan dimana 

karya pemuda yang kreatif, untuk membangun bersama generasi milenial dengan cara mereka 

mengelola sebagai gagasan yang kuat sebagai tinjauan para pemuda untuk melakukan proses 

membagun Indonesia dimana saat generasi milenial yang membuat para pemuda untuk 
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melakuka proes milenial yang sangat tinggi dikarenakan kemajuan teknologi yang semakin 

maju. 

Generasi Millenial adalah generasi yang lahir antara tahun 1997-1994. Fase penting yang 

terjadi saat generasi millenial tumbuh adalah perkembangan teknologi yang memasuki 

kehidupan sehari-hari. Shiffman Kanuk (2007;245). Sedangkan ciri dari generasi ini adalah 

tingkat pendidikan dan pengetahuan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Terdapat 

keberagaman dari segi etnik yang lebih baik dari sebelumnya. Generasi millenial sering dinamai 

echo-boomers atau millenium generation. Nama echo-bommers hadir karena mereka yang 

termasuk dalam generasi ini adalah generasi yang lahir pada masa perang dunia II. Sedangkan 

dinamai millenium generation karena mereka merasakan perkembangan teknologi dan 

pergantian tahun millenium. (Panjaitan, n.d.) 

Karakteristik yang terbentuk pada generasi millenial adalah kecanduan internet, percaya 

diri dan harga diri tinggi dan lebih terbuka dan bertoleransi terhadap perubahan. Kilber, et al 

(2014). Penelitian dari Huybers (2011) memperlihatkan gaji, pemberian pengakuan untuk 

individu, jadwal kerja yang fleksibel, carrer advancement sebagai faktor yang penting bagi 

generasi millenial. Kepuasan kerja generasi millenial ditentukan oleh faktor intrinsik seperti 

kesempatan untuk kepemilikan organisasi, pemberian pelatihan, persepsi atas dukungan 

supervisor, pekerjaan yang bervariasi dan bermakna, dan keseimbangan antara kehidupan 

pekerjaan. Solner dan Hood (2008). (Panjaitan, n.d.) 

Generasi millenial atau sering disebut dengan generasi Y  merupakan genersi yang 

terlahir pada perkembangan teknologi yang sangat pesat, pemanfaatan teknologi yang maksimal 

sehingga generasi millenial ini memiliki sumber pengetahuan yang sangat tinggi dibandingkan 

generasi sebelumnya. Pada generasi sebelumnya perkembangan dan penggunaan teknologi 

belum berjalan secara baik. Sedangkan generasi milenial ini sangat mampu menggunakan serta 

mengembangkan teknologi yang ada. Banyak orang yang sangat tidak mampu meninggalkan 

teknologi, misalkan penggunaan gedget yang setiap sat berada pada genggaman. Generasi 

milenial ini memiliki banyak kemampuan dalam teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

semua hal yang berkenaan dengan teknologi dalam keadaan apapun generasi milenial mampu 

menghadapinya.  

Tidak mampuan dalam menyaingi cepatnya perkembangan zaman dapat terlihat bahwa 

betapa banyaknya dampak negatif dari perkembangan teknologi yang telah terserap generasi 

millenial, misanya ketergantuan dengan gedget yang sangat tinggi. Walaupun ada juga yang 

memanfaatkannya dengan baik, tetapi ada pula yang tidakmampu memanfaatkan dengan baik. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa self control sangat berpengaruh pada generasi millenial ini.  

Penelitian dari Lancaster & Stillman (2002) menyatakan bahwa realitas generasi millenial 

sangat menghargai perbedaan, lebih memilih bekerja sama daripada menerima perintah, dan 

sangat pragmatis ketika memecahkan persoalan. Dalam bidang aktifitas yang dilakukan generasi 

millenial memiliki rasa optimis yang tinggi, tinggi, fokus pada prestasi, percaya diri, percaya 

pada nilai-nilai moral dan sosial, menghargai adanya keragaman.  

 

Cara Merefleksi Generasi Millenial Terhadap Self Regulation Di Era Globalisasi  

 

Berbagai macam pengalaman yang telah dijalani untuk dapat menarik leassons learned 

bagi diri generasi millenial. Pengalaman tersebut menimbulkan sebuah kesenjangan (gap) antara 

harapan dengan kenyataan. 
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Harapan untuk generasi millenial di era globalisasi ini adalah mampu memiliki 

kemampuan yang lebih dari pada generasi sebelumnya, mampu memanfaatkan teknologi 

dengan semestinya untuk membantu dalam meningkatkan bangsa dan negara. Peluang yang 

dimiliki oleh generasi millenial sangat besar dibidang pekerjaan, secara pada kenyataannya 

teknologi yang dimiliki saat ini sangat tinggi dibandingkan dengan teknologi pada masa 

sebelumnya.  

Sebagai generasi millenial dalam kehidupan pastilah memiliki suatu ciri yang sangat 

menggambarkan suatu generasi yang tumbuh pada masa perkembangan teknologi yang sangat 

pesat.  Pada kenyataannya generasi millenial merupakan generasi yang tidak mampu 

mengendalikan dirinya, terlihat pada setiap harinya mereka berinteraksi sepanjang hari, akan 

tetapi hampir semua waktunya dihabiskan dengan ponsel. 

 Tujuh puluh persen dari mereka memeriksa ponsel setiap jam, dan banyak pengalaman 

mmebuktikan bahwa mereka mengidap sindrom getaran-saku. Revolusi digital yang dipacu oleh 

perkembangan teknologi informasi, dengan hadirnya gedget menyebabkan generasi millenial 

menjadi pribadi yang angkuh, anti sosial, dan cenderung narsis. Stein mencatat bahwa generasi 

periode ini memiliki tingkat narsisme tiga kali lipat lebih tinggi ketimbang generasi yang lahir 

pada 1982.  (Setiawan. Agus Hendro (2016))  

Herlinda, Wike Dita (2016) banyak sekali penelitian mengenai pergeseran pola hidup 

generasi millenial. Sebuah fakta menarik mengungkapkan bahwa generasi baru ini adalah 

penggerak utama konsumsi dalam sistem perekonomian dunia. Sebagian besar dari generasi 

millenial adalah konsumen dari gengsi dan gaya hidup prestisius untuk kelas menengah ke atas. 

Mereka merupakan generasi yang up to date dengan tren terkini, dan berusaha mencari peluang 

bisnis dengan cara sendiri.  

Kesadaran diri yang dimiliki generasi millenial juga sangat melemah karena generasi 

millenial hanya peduli membanggakan kebiasaan hidup, kebebasan dan hedonisme. Kesadaran 

diri generasi millenial juga cenderung tidak peduli terhadap keadaan sosial di sekitar mereka, 

seperti dunia politik, ataupun perkembangan ekonomi Indonesia. 

Dengan melihat kesenjangan yang telah terjadi pada generasi millenial, maka dapat 

dilakukan dengan penyusunan sebuah action plan untuk mengurangi kesenjangan. Adapun yang 

dapat dilakukan, yaitu dengan menggunakan teknologi khususnya media sosial dengan baik dan 

bijak, melawan hoax dalam artian tidak menganggap semua berita yang tersebar di internet 

adalah berita yang akurat, serta mengurangi tingkat stress yang berlebihan karena mereka 

merasa minder maupun kesepian. Uniknya kesepian ala millenial yaitu salah satunya akibat 

semakin menurunnya jumlah like di instagram. 

 

SIMPULAN 

 

Self regulation adalah kemampuan individu untuk mengendalikan atau mengontrol 

pikiran, perilaku dan emosi dalam mencapai suatu tujuan atau dalam proses belajar. Berbagai 

permasalahan yang sering muncul dalam generasi millenial ini banyak diakibatkan oleh 

ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol dan mengarahkan tindakan mereka. Generasi 

millenial adalah julukan yang diberikan kepada anak yang lahir pada tahun 1980-2000 an dan 

pada generasi ini bisa dikatakan generasi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, 

tidak dapat dipungkiri bahwa generasi millenial rata-rata sudah memiliki gadget sebagai barang 

pribadi yang dibawa setiap saat dan lebih suka untuk berinteraksi melalui media sosial.   
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Generasi milenial adalah generasi yang lahir antara tahun 1980-2000. Fase penting terjadi 

saat generasi milenial tumbuh adalah perkembangan teknologi yang memasuki kehidupan 

sehari-hari Harapan untuk generasi millenial di era globalisasi ini adalah mampu memiliki 

kemampuan yang lebih dari pada generasi sebelumnya, mampu memanfaatkan teknologi 

dengan semestinya untuk membantu dalam meningkatkan bangsa dan negara. Peluang yang 

dimiliki oleh generasi millenial sangat besar dibidang pekerjaan, secara pada kenyataannya 

teknologi yang dimiliki saat ini sangat tinggi dibandingkan dengan teknologi pada masa 

sebelumnya.  

Dengan melihat kesenjangan yang telah terjadi pada generasi millenial, maka dapat 

dilakukan dengan penyusunan sebuah action plan untuk mengurangi kesenjangan. Adapun yang 

dapat dilakukan, yaitu dengan menggunakan teknologi khususnya media sosial dengan baik dan 

bijak, melawan hoax dalam artian tidak menganggap semua berita yang tersebar di internet 

adalah berita yang akurat, serta mengurangi tingkat stress yang berlebihan karena mereka 

merasa minder maupun kesepian. Uniknya kesepian ala millenial yaitu salah satunya akibat 

semakin menurunnya jumlah like di instagram.  
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Abstrak 

 

Kualitas pendidikan harus selalu ditingkatkan, karena tidak ada bangsa yang maju dengan 

mengacuhkan pendidikan di negaranya. Guru adalah salah satu ujung tombak untuk 

memperbaiki mutu pendidikan yang mana harus selalu berupaya untuk mengembangkan dan 

membuat bahan ajar yang berkualitas. Masifnya perkembangan teknologi berupa internet 

sekarang ini dapat dimanfaatkan untuk mencari dan mendapatkan bahan ajar sebagai alternatif 

selain buku-buku teks. Akses internet bagi guru yang berada diperkotaan bukan lah barang baru, 

namun latar belakang pendidikan yang berbeda pada masing-masing guru membuat penggunaan 

internet mengalami kendala dan belum optimal. Untuk itu diadakan pengabdian ini yang 

bertujuan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi guru selama menggunakan media 

internet, juga memberikan pelatihan kepada guru untuk menggunakan internet secara efektif. 

Dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan disimpulkan berhasil meningkatkan 

kemampuan guru dalam melakukan pencarian dan mendapatkan bahan ajar dari internet sesuai 

dengan mata pelajaran masing-masing. 

 

Kata Kunci: internet, bahan ajar, guru, pendidikan 
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PENDAHULUAN 

 

Pendidikan berperan sangat penting dalam proses pembangunan sebuah bangsa, tidak ada 

bangsa yang maju dengan mengacuhkan pendidikan di negaranya. Jepang misalnya, ketika luluh 

lantak akibat perang dunia ke II, langsung mengambil tindakan untuk memperbaiki bidang 

pendidikannya. Pemerintah Jepang sadar betul untuk membangun kembali negaranya, maka 

harus dimulai dari pendidikan (Nur, 2010). Sementara itu di Indonesia, pendidikan masih 

menempati posisi kesekian dibandingkan bidang lain, padahal Jepang dan Indonesia memulai 

pembangunan di waktu yang sama, Indonesia merdeka tahun 1945. Tahun yang sama dimana 

dua kota besar Jepang, Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh pihak sekutu. 

Kondisi pendidikan di Indonesia perlu diperbaiki, harus ada upaya untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu ujung tombak untuk memperbaiki mutu pendidikan 

di Indonesia adalah guru, guru yang berkualitas akan meningkatkan kualitas siswa dan lulusan 

(Okezone, 2017). Disaat masifnya perkembangan teknologi sekarang ini guru seharusnya tidak 

seperti katak dalam tempurung. Guru harus mempunyai wawasan yang luas dan berpikir global. 

Guru tidak lagi hanya mentransfer materi yang itu-itu saja (tidak kontemporer), guru hanya 

mengandalkan buku teks yang sama selama bertahun-tahun, harus ada media baru yang dapat 

menjadikan materi dan pelajaran berkembang, salah satu media untuk menelusuri informasi 

terbaru adalah internet. 

Sekarang ini internet bukan lah sesuatu yang sulit untuk didapatkan dan aksesnya pun 

tidak langka lagi, apalagi di kota besar. Salah satunya di Kecamatan Banjarmasin Timur. 

Walaupun dari segi pembangunan wilayah ini masih kurang dibandingkan kecamatan lain 

namun dari segi geografi daerah ini termasuk dalam batasan pusat kota, menurut halaman web 

data referensi kementerian pendidikan dan kebudayaan terdapat 107 satuan pendidikan 

(Sekolah) di kecamatan Banjarmasin Timur, sementara itu ada 3 buah Sekolah Menengah 

Pertama Negeri di kelurahan Sungai Lulut, antara lain SMPN 16, SMPN 22 dan SMPN 30  

(Kebudayaan, 2017). Di kelurahan ini akses internet lebih mudah didapatkan daripada sumber 

belajar dalam bentuk fisik lainnya. Dengan kondisi itu penggunaan internet perlu dioptimalkan 

terutama dari segi keterampilan berupa cara atau teknik untuk menggunakan internet. 

Penggunaan internet yang tepat akan sangat membantu guru dalam mencari bahan ajar yang 

sesuai dengan mata pelajaran mereka masing-masing. Mengingat pentingnya hal ini, maka perlu 

diadakan pelatihan penelusuran bahan ajar dari internet bagi guru-guru. 

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang penggunaan internet ini adalah 

antara lain memberikan pelatihan kepada guru-guru untuk menggunakan internet secara efektif 

sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan bahan ajar yang terbaru, juga mengidentifikasi 

kendala yang dihadapi guru dalam menggunakan media internet. 

 

METODE PELAKSANAAN 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diawali dengan konsolidasi permintaan izin 

kepada pihak tempat pengabdian berlangsung, kemudian membuat materi dan bahan tayang 

yang dapat membantu pelaksanaan. Setelah itu pelaksanaan program pengabdian dengan 

metode antara lain: 

1. Ceramah 
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Dalam metode ini dilakukan penyampaian materi tentang sejarah internet, jenis mesin 

pencari dan peramban, kemudian dilakukan 

2. Praktik 

Materi berupa modul dan bahan tayang dipraktikan secara langsung, guru dipandu untuk 

menelusuri internet agar efektif dan optimal dalam mendapatkan bahan ajar. Pada sesi ini guru-

guru akan didampingi langsung oleh tim pengabdian dan mahasiswa yang dilibatkan dalam 

pengabdian ini. 

3. Diskusi Aktif 

Peserta dapat langsung bertanya dan berdiskusi kepada tim pengabdian pada masyarakat 

yang mendampingi mereka selama kegiatan berlangsung. 

 

KHALAYAK SASARAN 

 

Khalayak sasaran pengabdian ini adalah guru-guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 

kelurahan Sungai Lulut, dimana terdapat 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada kelurahan 

ini, sedangkan tempat pelaksanaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 22 

Banjarmasin. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dimulai tanggal 6 Oktober 2017, peserta 

pengabdian yang terdiri dari guru-guru berbagai mata pelajaran sangat antusias dalam mengikuti 

kegiatan sampai akhir. 

 

 
Gambar 1. Foto bersama tim dan peserta pengabdian 
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Gambar 2. Suasana peserta yang antusias mengikuti kegiatan 

 

 Metode kegiatan berupa ceramah, tanya jawab dan praktik berjalan dengan lancar, adanya 

bantuan dari mahasiswa yang dilibatkan dalam pelaksanaan pengabdian membuat praktik 

menjadi lebih mudah, yang mana satu mahasiswa langsung memandu satu orang guru. 

 

 
Gambar 3. Bantuan mahasiswa yang ikut serta menjadi tim pengabdian 

 
Gambar 4. Peserta menyimak metode ceramah dan langsung praktik dari modul 
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Hasil dari kuisoner yang dibagikan sebelum pengabdian berlangsung menunjukkan 

bahwa semua guru telah memiliki akses internet masing-masing, baik dari komputer personal 

atau dari telepon genggam, namun banyak yang belum mengetahui dan belum mampu 

mengoptimalkan penggunaan mesin pencari. Setelah pelaksanaan pengabdian, para guru 

menjadi dapat memahami penggunaan fitur lanjutan pada mesin pencari dan bisa menggunakan 

untuk mendapatkan referensi-referensi bahan ajar dari internet. 

 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan 

teridentifikasinya beberapa kendala yang dihadapi guru selama menggunakan media internet, 

selain terdapat peningkatan kemampuan guru dalam mencari bahan ajar dari internet 

berdasarkan mata  pelajaran yang diampu, para guru juga mampu menggunakan fitur lanjutan 

mesin pencari. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Kebudayaan, K. P. (2017, Juli 22). Data Referensi Pendidikan Kemdikbud. 

(http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?level=3&kode=156002&id=6) 

diakses 22 Juli 2017 

Murdiono, M. (2010). Pelatihan Penggunaan Internet Sebagai Media Penelusuran Sumber 

Pustaka Bagi Guru-Guru Pendidikan Kewarganegaraan Se-Kota Yogyakarta. Jurnal 

Inotek LPM UNY. 

Nur, H. (2010). Potret Pendidikan Di Jepang Sebagai Konsep Pencerahan Pendidikan Di 

Indonesia. Jurnal Medtek, 1-6. 

Okezone. (2017, Juli 20). Fokus Pendidikan Kalsel Pada 2015: Okezone News. 

(http://news.okezone.com/read/2014/12/31/65/1086051/fokus-pendidikan-kalsel-pada-

2015) diakses pada 20 Juli 2017 

Ridwana, V. (2017, Juli 22). Pengertian Internet Secara Teknis dan Ilmu Pengetahuan - Belajar 

Komputer Mu. (http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-internet/) diakses pada 22 Juli 

2017 

  



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era                             425 
 

LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL DALAM MENGATASI 

KENAKALAN SISWA DI SMA NEGERI 2 BANJARBARU 

 

Dewi Chintiyah Santi 

 

Prodi Bimbingan dan Konseling 

FKIP Uniska MAB 

 

email : dewi.chintiyah@gmail.com  

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada tuhan yang maha Esa dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dipakai adalah 

Observasi , dokumentasi dan wawancara  karena dapat menggambarkan fakta-fakta dan keadaan 

secara akurat dan sebenarnya yang terjadi saat penelitian dilaksanakan. 

 

Kata Kunci: Layanan Konseling Individual 

 

 

Abstract 

 

This study aims to determine the ability to develop and form the character and civilization of a 

dignified nation in order to educate the nation's life, aims for the development of potential 

learners to be a human being who believes and cautious to a god who is great and become a 

citizen of a democratic and responsible. In this research data collection methods used are 

observation, documentation and interviews because it can describe the facts and circumstances 

accurately and in fact that occurs when research is conducted. 

 

Keywords: Individual Counseling Services 
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PENDAHULUAN 

 

Manusia sebagai makhluk sosial (homo social) tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, 

karena bagaimanapun juga saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, untuk 

dapat hidup secara normal dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Namun dalam menjalankan 

aktifitasnya sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa bersinggungan dengan berbagai macam 

kepentingan dan permasalahan sosial. Kompleksitas permasalahan dalam kehidupan 

bermasyarakat membutuhkan sebuah solusi yang tepat dalam mengatasinya. 

 Misalkan permasalahan kenakalan siswa, sebagian besar masalah sosial membahas 

tentang kenakalan siswa. Tanpa disadari kenakalan siswa (juvenile delinquency) yang di 

lakukan oleh kelompok  pemuda dan siswa mendatangkan gangguan terhadap ketenangan dan  

kehidupan masyarakat. 

 Siswa adalah subjek utama dalam pendidikan. Melalui lembaga pendidikan diharapkan 

dapat mengembangkan potensi siswa dan membentuk kepribadian yang tangguh dan mandiri. 

Segala aspek dari siswa harus dikembangkan secara optimal seperti intelektual, moral, sosial, 

kognitif maupun emosional. Siswa adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan bisa 

memberikan masa depan yang lebih baik untuk bangsa dan Negara. Karena letak kemajuan 

suatu bangsa tergantung pada bagaimana generasi penerusnya. Jika siswa sebagai generasi 

penerus cita-cita bangsa menjalankan tugasnya dengan baik yakni belajar dengan sungguh-

sungguh untuk mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya, maka masa depan 

bangsa tersebut akan baik pula. Namun jika siswa sebagai penerus bangsa tidak dapat 

menjalankan tugasnya dan potensi dalam dirinya tidak dikembangkan maka nasib suatu bangsa 

akan jatuh ditangan generasi yang tidak terampil. 

 Hal tersebut tercantum dalam tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU No. 

20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi: 

“Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada tuhan yang maha Esa dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. 

 Secara psikologis, masa siswa adalah masa dimana individu berintregasi dengan 

masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih 

tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak. 

Integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih 

berhubungan dengan masa puber,  termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. 

Transformasi intelektual yang khas dari cara berfikir siswa ini memungkinkannya mencapai 

integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang 

umum dari periode perkembangan ini.”(Horlock, 2002: 206) 

 Pada saat ini kenakalan siswa cenderung memprihatinkan di media masa, baik cetak 

maupun elektronik memberitakan perilaku siswa, pencurian, mabuk-mabukan, dan penyalah 

gunaan obat-obatan terlarang. Pada masa siswa juga terjadi perubahan yang pesat baik secara 

fisik maupun mental, emosional dan sosial. Perkembangan fisik menyamai orang dewasa, tetapi 

perkembangan emosi belum dapat mengikuti perkembangan fisik yang pesat itu. Secara fisik, 

siswa memiliki kemampuan sebagai orang dewasa. Namun, secara mental, emosi dan sosial, ia 

belum mendapatkan hak untuk menggunakan kemampuannya. Menurut etimologi kenakalan 

siswa (juvenile delinquency) berarti suatu penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh  
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siswa hingga mengganggu ketentraman diri sendiri dan orang lain. Perilaku siswa yang 

cenderung menyimpang dari norma dan nilai  merupakan akibat perkembangan manusia di 

perkotaan yang semakin kompleks 

 Siswa dianggap tidak pantas berkelakuan seperti anak-anak tetapi mereka belum 

memiliki hak dan kesempatan seperti orang dewasa. Hal ini menyebabkan gejolak emosi yang 

dapat menimbulkan masalah, oleh karena itu siswa sangat peka terhadap stress, frustasi dan 

konflik. Keadaan emosinya yang goncang sering kali diungkapkan dengan cara yang tajam dan 

sungguh-sungguh, terkadang siswa lebih mudah meledak dan mudah tersinggung. Siswa yang 

sedang mengalami perubahan yang begitu cepat dalam tubuhnya, dimana siswa harus mampu 

pula menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dalam hal ini siswa memerlukan bantuan 

dan perhatian dari berbagai pihak, baik dari pihak orang tuanya ataupun guru disekolah. 

 

METODE 

 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang layanan konseling individual dalam 

mengatasi kenakalan siswa di SMA Negeri 2 Banjarbaru, merupakan penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Menurut Noeng Muhadjir (2000: 24), metode penelitian kualitatif 

merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive. Penelitian ini lebih 

menekankan pada pengungkapan makna yang terkandung di dalam deskripsi data tersebut, 

karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil rekap data pelanggaran siswa diperoleh data sebagai berikut : 

NO Kategori Frekuensi Prosentase 

1 Rendah 5 12,5% 

2 Sedang 14 35% 

3 Tinggi 8 20% 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat grafik data 

awal siswa sebagai berikut: 



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era                             428 
 

 
 

bahwa kelas XI IIS 4 adalah kelas yang paling tinggi tingkat pelanggaran tata tertibnya diantara 

kelas yang lain, sehingga dicap sebagai kelas yang kurang baik oleh guru mata pelajaran dan 

wakasek kesiswaan. Dari data di atas, lebih dari 70% siswa berada pada kategori sedang, rendah 

dan sangat rendah. Padahal standar penilaian yang dipergunakan oleh peneliti adalah kategori 

tinggi. 

3 

 
 

PENUTUP 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan selama dua siklus dan berdasarkan seluruh 

pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut : (1)  guru 

pembimbing hendaknya dapat lebih memahami karakteristik kepribadian siswa serta 

permasalahan yang dialami siswa sehingga dapat memberikan perhatian dan penanganan yang 

tepat. (2) Kepada wali kelas dapat disarankan agar terus memantau perkembangan siswa, baik 

dari segi pergaulannya maupun aktivitas belajarnya dan selalu berkoordinasi dengan guru BK 

dengan melakukan kerjasama untuk memberikan penanganan secara dini dan memberikan 

bimbingan jika ada siswa yang memiliki disiplin belajar yang kurang atau rendah. (3) Kepada 
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siswa, diharapkan untuk lebih meningkatkan disiplin belajarnya dan agar dapat memanfaatkan 

layanan yang diberikan seperti konseling  dimana sebagai wadah untuk meningkatkan disiplin 

belajar. 
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ABSTRAK 

Saat ini pelajar Indonesia semakin banyak yang patut di banggakan, karena telah berhasil 

menjuarai lomba-lomba akademik maupun non-akademik. Namun, tidak sedikit pula pelajar 

yang tidak punya sopan santun, suka tawuran, minum-minuman keras, mabok-mabokan, senang 

narkotika dan hobi kebut-kebutan mengendarai sepeda motor di jalan raya. Melihat kenyataan 

ini maka pemerintah mulai tahun ajaraan 2010 telah melakukan piloting penyelenggaraan 

pendidikan karakter di sekolah.implementasi pendidikan karakter di sekolah tidak merupakan 

mata pelajaran tersendiri, tidak pula merupakan tambahan standar kompetensi (SK) dan 

kompetensi dasar (KD), tetapi dapat di integrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, 

pengembangan diri, dan budaya sekolah. 

 

Kata Kunci: pendidikan, karakter terintegrasi, pengembangan diri, dan budaya  

 

ABSTRACT 

 

Currently, Indonesian students are increasingly deserving of being proud, having successfully 

won academic and non-academic competitions. However, not a few students who have no 

manners, like brawny, drinking, drunk, happy narcotics and hobby-kebutan riding motorcycles 

on the highway. Seeing this fact then the government began the year 2010 event has been doing 

piloting the implementation of character education in schools. the implementation of character 

education in schools is not a separate subject, nor an additional standard of competence (SK) 

and basic competence (KD), but can be integrated into existing subjects, self-development, and 

school culture. 

 

Keywords: education, integrated character, self-development, and culture 
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PENDAHULUAN 

 

Pendidikan karakter menjadi tanggung jawab bersama bagi semua pendidik, baik di 

rumah maupun di sekolah. Karakter manusia telah melekat pada kepribadian seseorang dan di 

tunjukkan dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Sejak lahir, manusia telah memiliki potensi 

karakter yang ditunjukan oleh kemampuan kognitif dan sifat-sifat bawaannya. Karakter bawaan 

akan berkembang jika mendapat sentuhan pengalaman belajar dari lingkungannya. Keluarga 

merupakan lingkungan belajar pertama yang di peroleh anak dan akan menjadi fondasi yang 

kuat untuk membentuk karakter setelah dewasa. Hasil penelitian (suyanto, 2010) menunjukan 

bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 

empat tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia delapan tahun, dan 20% sisanya 

pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Perkembangan kecerdasan diiringi oleh 

perkembangan mental kepribadian lainnya sampai usia remaja. Setelah dewasa, kecerdasan 

maupun perilaku kepribadian sudah relatif stabil, oleh sebab itu jika ingin membentuk 

kecerdasan dan karakter, waktu yang paling tepat adalah pada saat usia anak-anak sampai 

dengan remaja. 

Pendidikan nilai karakter itu sangatlah penting karena pendidikan nilai karakter itu 

mengajarkan nilai-nilai tradisional dan bertanggung jawab, misalnya menumbuhkan rasa 

hormat, tanggung jawab, rasa kesihan disiplin, loyalitas, keberanian, toleransi,keterbukaan dan 

kecintaan kepada Tuhan didalam dirinya. Menurut hasil penelitian di Harvard University 

Amerika Serikat (Ali Ibrahim Akbar,2000) (didalam buku Sutarjo Adisusilo, J.R) amat penting 

pendidikan nilai karakter itu ia memaparkan bahwa kesusesan hidup seseorang tidak di tentukan 

semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) yang di peroleh lewat 

pendidikan, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri yang didalamnya termasuk karakter 

dan orang lain (soft skill). Peneliti ini mengungkapkan bahwa kesuksesan seseorang hanya di 

tentukan sekitar 20% oleh hard skill dan sisanya 80% oleh soft skill. Bahkan orang-orang sukses 

didunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak di dukung kemampuan soft skill dari pada hard 

skill. Hal ini mengisyaratkan bahwa pendidikan karakter peserta didik sangat penting untuk di 

kembangkan. 

 

PEMBAHASAN 

 

Selum kita membahas masalah pendidikan karakter anak usia dini terlebih dahulu kita 

harus mengetahui anak usia dini itu.  

(Di dalam buku Dr. Mansur, M.A.) Anak usia dini adalah manusia yang merumur 0-6 

tahun (di indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003) tentang Sistem 

Pendidikan Nasional), anak usia dini  memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan 

(koordinasi motorik halus dan kasar), intelegensi (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi dan 

kecerdasan spiritual), bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan 

dan perkembagan anak. Adapun beberapa tahap pada anak usia dini: (a) masa bayi lahir sampai 

12 bulan. (b) masa toddler (balita) usia 1-3 tahun. (c) masa prasekolah 3-6 tahun. (d) masa awal 

Sd 6-8 tahun. Untuk pebentukan pribadi yang baik kita harus menumbuhkembangkan fisik, daya 

pikir, daya cipta, sosial emosional, bahasan dan komunikasi yang seimbang. 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali menyamakan istilah karakter dengan watak, 

sifat atau pun kepribadian. Padahal jika kita lihat lebih lanjut arti kata karakter dengan watak 

atau sifat tidak lah sama. Menurut seorang ahli karakter itu ialah sifat-sifat kejiwaan,akhlak, dan 
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budi pekerti yang dapat membuat seseorang terlihat berbeda dari orang lain. Berkarakter dapat 

di artikan memiliki watak dan juga kepribadian.  

Penanaman pendidikan karakter di indonesia, jauh sebelum pemerintah berkeinginan 

melaksanakan pendidikan karakter bagi sekolah–sekolah di indonesia sejak tahun 2010 yang 

lalu, sekolah yang di sebut sekolah unggulan telah lama melakukan penanaman nilai pendidikan 

karakter sesuai visi dan misi sekolah yang bersangkutan. Dalam kaitan ini kementerian 

pendidikan nasional telah mengambil sejumlah sekolah unggul sebagai contoh pengalaman 

terbaik (best practices). Sekolah-sekolah yang terpilih sebagai model best practices pada tahun 

itu antara lain: 1). TK Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya (SAIMS).2). TK Budi Mulia  Dua 

PandeansariYogyakarta.3). SD Insan Teladan Bogor. 4). SD Al-Hikmah Surabaya. 5). SMP 

Negeri 115 Jakarta .6). SMP Labschool Jakarta.7). SMA Kristen 1 Penabur Jakarta. 

Meengutip salah satu teladan best practices di atas yang menarik untuk di tanamkan nilai 

pendidikan karakter pada usia dini adalah TK Budi Muliah Dua Pandeansari Yogyakarta: 

Kegiatan yang menjadi ciri khas sekolah ini adalah mendidik karakter sambil bermain, misalnya 

dengan berlomba memakai bakiak atau kolompen raksasa, holahop, atau mainan bola dunia. 

Nilai yang ingin dikembangkan dalam kegiatan ini adalah kebersamaan, kerjasama, keriangan, 

keberanian, kesabaran, dan tanggung jawab. Juga di ajarkan silaturahim, bertemu ke salah 

seorang teman dengan mempraktekan adab bertemu sambil membawa bekal makanannya 

sendiri, agar tidak merepotkan tuan rumah. sebelumnya tentu saja orang tua yang menjadi tuan   

rumah di beri tahu oleh pihak sekolah. Nilai-nilai yang di tanamkan di atas adalah sopan santun; 

ramah, berkomunikasi dengan baik, tertib, kasih sayang, dan patuh. Kebiasaan menghormati 

orang tua,peduli dan kasih sayang juga di wujudkan dengan kegiatan salam dan salim. Di pagi 

hari sebelum sekolah di mulai para guru dan satpam menyambut kedatangan anak-anak di depan 

pintu gerbang sekolah. Sementara ini adalah karakter cinta tanah air, disiplin, keberanian, 

mandiri dan tanggung jawab di bentuk melalui upacara bendera setiap hari senin bagi siswa TK 

B, dengan petugas upacara bergiliran, sehingga setiap siswa berkesempatan petugas upacara. 

Dari pendidikan karakter yang di tanamkan oleh TK Budi Mulia  Dua Pandeansari Yogyakarta 

itu bisa di masukan kedalam Layanan Orientasi. 

 Layanan Orientasi, merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami 

lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan obyek-obyek yang dipelajari, untuk 

mempermudah dan memperlancar peserta didik dilingkungan yang baru itu.  

S.M. Dumadi,1955:11 ( didalam buku SutarjoAdisusilo,J.R. ) mengatakan karakter 

berasal dari kata Yunani “charassein” yang berarti barang atau alat untuk menggores, yang di 

kemudian hari di pahami sebagai stempel /cap. Jadi karakterr itu sebuah stempel atau cap, sifat-

sifat yang melekat pada seseorang.  

Artinnya karakter bisa saja brubah karena karakter adalah bawaan dalam diri yang setiap 

orangberbeda-beda, maksud saya disini kenapa karakter bisa berubah yaitu adanya faktor 

keluarga dan lingkungan disitu lah manusia bisa berubah karakter karena pengaruh dua itu tadi. 

Dari definisi para ahli, Fasli Jalal, dalam kebijakan Nasio nal pembangunan karakter 

Bangsa (2010) merumuskan definisi  karakter sebagai nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai 

kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap 

lingkungan) yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. 

Fungsi pendidikan karakter pada usia dini adalah: 1). Pengembangan, yakni 

mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik, 2). Perbaikan, 

bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang yang lebih bermatabat. 3). 
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Penyaring, yaitu untuk menilai budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai karakter yang bermatabat. 

Tujuan pendidikan karakter  adalah: 1). Mengembangkan potensi soft skill peseta didik 

sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa. 2). 

mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji bangsa yang relegius. 3). 

menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus 

bangsa.4). mengembangkan yang mandiri, kreatif berwawasan kebangsaan. 5). 

Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, 

penuh kreativitas dab persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh 

kekuatan.  

Yang harus di tanamkan di dalam pendidika karakter adalah, afama, pancasila dan budaya 

Agama: masyarakat indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan 

individu, masayarakat, dan bangsa selalu di dasari pada ajaran agama dan kepercayaan. Jadi kita 

sebagai pengajar harus bisa menjelaskan agama apa yang kita anut pada saat ini. 

Pancasila: negara kesatuan republik indonesia di tegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan 

kebangsaan dan kenegaraan yang di sebut pancasila. Pancasila terdapat pada pembukaan 

UUD1995 dan di jabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945, 

artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur 

kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Sebagai peserta didik 

kita harus menjelaskan kepada peserta didik minimal 5 nilai di  dalam pancasila tersebut. 

Budaya sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat 

yang tidak di dasari oleh nilai-nilai budaya yang di akui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itudi 

jadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antara 

anggota masyarakat itu. Sebagai peserta didik kita harus menjelaskan pada peserta didik bahwa 

mereka harus bisa memahami perbedaan budaya. 

Model pendidikan karakter pada usia anak-anak SD. Darmiyati (2010) menyimpulkan 

bahwa model pendidikan karakter yang efektif adalah model yang menggunakan pendekatan 

komprehensif. keteladanan, fasilitas nilai, dan pengembangan:, kreatif, berkomunikasi efektif, 

dan dapat mengatasi masalah. Pimpinan sekolah, guru, siswa, pegawai administrasi, bahkan 

penjaga sekolah serta pengelola warung sekolah dan orang tua murid serta pemuka masyarakat 

perlu bekerja secara kolaboratif dalam melaksanakan program pendidikan karakter. Tempat 

pelaksanaan pendidikan karakter baik di dalam kelas maupun di luar kelas dalam berbagai 

kegiatan, trmasuk kegiatan di rumah dan di dalam lingkungan masyarakat dengan melibatkan 

partisipasi orang tua 

Dalam upaya menanamkan kebjakan arah pendidikan karakter perlu di lakukannya 

pengkajian keilmuan yang tepat.  

Artinya untuk menjadikan manusia yang cinta damai, jujur, bertanggung jawab menjaga 

lingkungan dan kualitas akhlak lainnya, harus orang-orang yang sudah mengerti semua itu yaitu 

yang mampu memilih mana yang baik dan benar, mampu megontrol kreatif, selalu berinisiatif 

untuk melakukan kebaikan, dan berusaha untuk semakin lebih baik setiap harinya. Tentu ini 

merupakan hal yang sulit, jadi kita sebagai pendidika harus nya sudah bisa menjelaskan semua 

ini dengan cara dan pemahaman atau bahasa yang lebih mudah di pahami mereka. 
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PENUTUP 

 

Pendidikan karakter di maknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai 

karakter pada diri peserta didk sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter 

dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat 

dan warganegara yang religus, nasional, produktif, dan kreatif. Tujuan pendidikan karakter pada 

usia dini adalah (a)mengembangkan soft skill (b) mengembangkan nilai-nilai relegius (c) 

menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. (d) mengembangkan kemandiri, kreatif, 

berwawasan keangsaan. (e) mengembangkan rasa aman, jujur, penuh kreativitas dan 

persahabatan, (f) penanaman  pendidikan karakter di sekolah dasar dapat diintegrasikan ke 

dalam mata pelajaran yang sudah ada, muatan lokal, pengembangan diri, dan budaya sekolah. 
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ABSTRAK 

 

Pada masa kanak-kanak sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan karakter karena 

dalam masa ini kita sangat penting untuk mengetahui tentang karakter pada seorang anak . 

Tujuan peulisan ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang keterampilan pada anak 

usia dini melalui teknik menggambar, tujuan teknik menggabar dan manfaat teknik 

menggambar untuk anak usia dini serta metode-metode dalam menggambar. Hal ini agar bisa 

lebih mempermudah anak dalam memahami teknik menggambar 

 

Kata kunci : Keterampilan, anak usia dini teknik menggambar 

 

ABSTRACT 

 

In childhood it is very important to improve the skills and character because in this period we 

are very important to know about the character in a child. The purpose of this paper is to know 

more deeply about the skills in early childhood through drawing techniques, the purpose of the 

technique menggabar and the benefits of drawing techniques for early childhood as well as 

methods in drawing. This is to make it easier for children to understand the technique of 

drawing 

 

Keywords: Skills, early child drawing techniques 
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PENDAHULUAN 

 

Anak taman kanak-kanak adalah anak yang sedang berada dalam rentang usia 4-6 tahun, 

yang merupakan sosok individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. 

Perkembangan anak merupakan proses perubahan perilaku dari tidak matang menjadi matang, 

dari sederhana menjadi kompleks, suatu proses evolusi manusia dari ketergantungan menjadi 

makhluk dewasa yang mandiri. Perkembangan anak adalah suatu proses perubahan dimana anak 

belajar menguasai tingkat yang lebih tinggi dari aspek-aspek : gerakan, berpikir, perasaan, dan 

interaksi baik dengan sesama maupun dengan benda-benda dalam lingkungan hidupnya. Proses 

pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun secara formal dapat ditempuh di taman kanak-kanak atau 

radiathul anfal. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan yang ditujukan untuk 

melaksanakan suatu proses pembelajaran agar anak dapat mengembangkan potensi-potensinya 

sejak dini sehingga anak dapat berkembang secara wajar sebagai seorang anak. Melalui suatu 

proses pembelajaran sejak usia dini, diharapkan anak tidak saja siap untuk memasuki jenjang 

pendidikan lebih lanjut, tetapi yang lebih utama agar anak memperoleh rangsangan-rangsangan 

fisik-motorik, kognitif, sosial, dan emosi sesuai dengan tingkat usianya. Membantu proses 

pengembangan berbagai aspek perkembangan anak perlu diawali dengan pemahaman tentang 

perkembangan anak, karena perkembangan anak berbeda dengan perkembangan anak remaja 

atau orang dewasa. Anak memiliki karakteristik tersendiri dan anak memiliki dunianya sendiri. 

Untuk mendidik anak usia dini, perlu dibekali pemahaman tentang dunia anak dan bagaimana 

proses perkembangan anak. Dengan pemahaman ini diharapkan para pendidik anak usia dini 

memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menentukan proses pembelajaran ataupun 

perlakuan pada anak yang dibinanya  

 

PEMBAHASAN 

 

Menggambar adalah membuat gambar. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mencoret, 

menggores, menorehkan benda tajam ke benda lain dan member' wama, sehingga menimbulkan 

gambar. Soesatyo (1994) (Dalam Hajar Pamadhi, dkk 2008 2.11) mengemukakan pendapat 

tentang arti menggambar sebagai berikut: ''Anak menggambar adalah 

menceritakan,mengungkapkan (mengekspesikan) sesuatu yang ada pada dirinya secara intuitif 

dan spontan lewat media gambar,maka karya lukis anak-anak adalah seni meskipun tidnk 

disamakan dengan karya lukis prang dewasa, namun syarat-syarat kesenian lukisan telah 

terpenuhi dengan adanya teknik,artistik dan ekspresi. 

 

1. Peralatan Dalam Menggambar Latihan  

 

Menggambar bentuk adalah mengisi titik-titik gambar dengan tujuan asosiasi bentuk. 

Menginterprestasi warna dengan menunjukkan warna yang sesungguhnya. Menggambar 

langsung sesuai dengan bentuk dan warnanya .  

Jenis-jenis peralatan menggambar diantaranya : 

a. Pensil  

b. Arang  

c. Kuas 
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2. Langkah-langkah dalam menggambar 

 

Menurut Widia Pekerti (2008: 9.28) Kegiatan menggambar di TK biasanya dikerjakan 

seeara individu, tetapi dapat juga dilaksanakan secara berkelompok yaitu menggambar bersama 

dalam satu bidang. Dengan menggambar bersama dalam satu biding akan menanamkan dasar-

dasar kerja sama yang sehat, penyesuaian diri, rasa tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. 

Menurut Hajar Pawandi dan Eva Sukardi S. (2008: 2.5) gagasan menggambar anak usia dini 

meliputi :  

a. Menggambar bentuk  

b. Menggambar tematik 

 

3. Manfaat Gambar dan Menggambar Bagi Anak Usia Dini 

 

Manfaat menggambar bagi anak adalah sebagai berikut :  

a. Menggambar sebagai alat bercerita (bahan visual/bentuk) 

b. Menggambar sebagai media mencurahkan perasaan.  

c. Menggambar sebagai aiat bercermin. 

d. Menggambar melatih ingatan, 

e. Menggambar melatih berpikir komprehensif (menyeluruh)  

f. Menggambar media sublimasi perasaan  

g. Menggambar melatih keseimbangan 

h. Menggambar mengembangkan kecakapan emosional  

i. Menggambar melatih areativitas anak  

j. Menggambar melatih pengamatan langsung 

 Penggunaan metode menggambar bebas dapat meningkatkan keberanian anak untuk 

pembelajaran kemampuan kreatifitas. Hal ini karena metode menggambar bebas , suatu metode 

yang diberikan dalam pembelajaran menjadi kelas lebih aktif, menarik, dan menantang 

bergairah dalam melakukan aktifitas-aktifitas belajarnya.kemampuan kreatifitas anak didik, 

maka penelitian memberikan saran sebagai berikut :  

1. Kepala Sekolah Kepala sekolah mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan mutu 

proses pembelajaran yang menyeluruh bagi anak didik tidak terbatas pada pembelajaran 

akademik tetapi juga kemampuan yang lain termasuk kemampuan kreatifitas 

menggambar. 

2. Kepada Guru  

a. Guru hendaknya menggunakan metode pembelajaran yang tepat, menarik dan 

menyenangkan agar dapat mendorong minat dan antusias anak dalam mengikuti 

pembelajaran serta tujuan dan dapat tercapai dengan baik. 

b. Mengingatkan metode menggambar bebas dapat meningkatkan kemampuan kreatifitas 

guru hendaknya menerapkan metode ini serta sering melakukan pendekatan terhadap 

anak untuk mengatasi anak yang belum mandiri, minder, maupun yang maunya menang 

sendiri serta guru hendaknya memberi variasi-variasi dalam pembelajaran untuk 

mengatasi kejenuhan anak. 

3. Kepada Orang tua Orang tua hendaknya selalu melatih kemandirian anak serta 

kepercayaan diri anak, sehingga anak akan dapat mudah beradaptasi dan bersosialiasi 

dengan orang lain. 
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PENUTUP 

 

Pendidikan anak sebenarnya merupakan tanggung jawab penuh dari orang tuanya. 

Tanggung jawab ini diwujudkan dalam keterlibatan langsung orang tua dalam pendidikan 

anaknya dari sejak lahir. Tingkat kesenangan belajar anak juga diperkuat dengan hasil 

wawancara anak yang diberikan secara langsung dan dapat dipercaya kepada anak. Hasil 

observasi yang dilakukan oleh guru membuktikan terhadap pembelajaran yang memiliki tingkat 

ketetapan yang lebih baik karena didukung oleh hasil wawancara Penelusuran lebih jauh dalam 

peningkatan motorik halus yang dialami oleh anak erat kaitannya dengan ketertarikan, 

keberanian serta percaya diri anak dalam melakukan kegiatan mozaik. Oleh karena itu, 

keberhasilan dalam meningkatkan motorik halus anak kemungkinan dipicu oleh suasana belajar 

sambil bermain yang menyenangkan bagi anak. Agar pembelajaran lebih menarik perhatian dan 

minat anak hendaknya guru lebih kreatif menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan bagi anak, Untuk penyelenggaraan Taman kanak-kanak hendaknya mampu 

menyediakan alat peraga yang mampu menunjang perkembangan anak, Dalam pembelajaran 

guru harus mampu menciptakan srategi pembelajaran agar anak tidak bosan dalam proses 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai, Bagi peneliti yang lain diharapkan dapat 

mengembangkan motorik halus anak melalui metode dan media yang lain. Peran Orangtua 

dalam Pendidikan Usia Dini Para ahli berpendapat bahwa peranan orang tua begitu besar dalam 

membantu anak agar siap memasuki gerbang kehidupan mereka. Ketika memasuki gerbang 

tersebut, mereka masuk dalam dunia independen yang sudah seharusnya terlepas dari orang tua, 

dimana keputusan hidup mereka sudah harus dapat dilakukan sendiri. Disinilah peran orang tua 

sudah berkurang, dan melihat hasil didikan mereka. Maka perlu adanya partisipasi orang tua 

terhadap pendidikan anak usia dini agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki gerbang 

kehidupan tersebut. Pelaksanaan suatu program pendidikan anak usia dini tidak akan berjalan 

dengan lancer dan baik, jika tidak ada peran dari orang tua muridnya. 

 

SARAN 

 

1. Betapa pentingnya peran orang tua dalam kehidupan anak sehari-hari. 

2. Berikan perhatian lebih kepada anak agar anak merasa tidak tertekan. 

3. Jangan pernah memaksa anak untuk melakukan seuatu karena itu hanya membuat ia 

tertekan. 
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Abstrak 

 

Bimbingan Konseling sebagai suatu aktivitas untuk menghindari atau mengatasi persoalan- 

persoalan di dalam kehidupan. Asumsi dasar yang melandasi bahwa PAUD memerlukan 

bimbingan dan konseling adalah kesetaraan PAUD sekarang ini dengan pendidikan dasar dan 

menengah. Jika di lingkungan pendidikan dasar dan menengah bimbingan konseling sangat 

dibutuhkan, otomatis PAUD juga membutuhkannya. Berbagai macam layanan yang biasanya 

digunakan untuk bimbingan konseling dalam ranah PAUD yaitu layanan pengumpulan data, 

informasi, konseling perorangan dan konseling kelompok, layanan penempatan dan penyaluran, 

dan layanan tindak lanjut. Setelah mengenali berbagai macam layanan yang dapat diterapkan 

ada pula teknik dalam melakukan konseling di PAUD yaitu aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan.  

 

Kata Kunci: Layanan BK, Anak Usia Dini 

 

Abstrack 

 

Counseling as an activity to avoid or overcome problems - problems in life.  The basic 

assumption underlying that need guidance and counseling ECD is ECD equality today with 

primary and secondary education. If in the primary and secondary education counseling is 

needed, automatically ECD also needed. a wide range of services that are typically used for 

counseling services in the realm of AUD, namely data collection, information, individual 

counseling and group counseling, placement services and distribution, and follow-up services. 

After recognizing a wide range of services that can be applied some techniques in counseling in 

early childhood that is active, creative, effective, and fun.  

 

 

Key Word: Counseling Service, Early childhood mal group play (KB) and other forms 

equivalent. 
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PENDAHULUAN 

 

Dasar – dasar mental yang kuat pada seorang anak haruslah dibentuk sejak usia dini. 

Sifat-sifat seperti mandiri, berani, dan bertanggung jawab lahir dari kondisi mental yang 

mantap, berkat pembentukan serta didikan orang tua sejak usia dini. Mental yang kuat berasal 

dari karakter yang kuat pula sebagai hasil dari didikan orang tua sejak kecil. Untuk mewujudkan 

terbentuknya karakter dan mental anak yang kuat, sangat penting adanya pendampingan penuh 

dari orang tua. Khususnya dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bimbingan 

perkembangan Anak Usia Dini (AUD) sangat diperlukan. Dalam pelaksanaannya ada 

pendekatan tertentu yang dapat mendukung. Kegiatan bimbingan pekembangan AUD. 

Dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa pendidikan 

anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 14). 

Anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa dalam berperilaku. 

Dengan demikian dalam hal belajar anak juga memiliki karakteristik yang tidak sama pula 

dengan orang dewasa. Karakteristik cara belajar anak merupakan fenomena yang harus 

dipahami dan dijadikan acuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran untuk anak 

usia dini. 

Selain membahas tentang apa itu bimbingan konseling bagi anak usia dini, yang menjadi 

pokok pembahasan adalah menjelaskan berbagai macam layanan yang biasanya digunakan 

untuk bimbingan konseling dalam ranah AUD, dari sekian banyaknya layanan hanya ada 

beberapa layanan yang dapat diterapkan pada anak usia dini  

 

PEMBAHASAN 

  

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan bagi anak-anak pra sekolah 

yang berusia 0 – 6 tahun. Pada usia tersebut anak-anak berada masa per-kembangan emas. 

Menurut Froebel (dalam Ernawulan 1995:3) mengungkapkan bahwa masa anak merupakan 

suatu fase yang sangat penting dan berharga, dan merupakan masa pembentukan dalam periode 

kehidupan manusia. Oleh karenanya masa anak sering dipandang sebagai masa emas (golden 

age) bagi penyelenggaraan pendidikan. Bimbingan dan Konseling merupakan salah satu 

program yang dapat membantu penyaluran pengembangan peserta didik secara optimal. 

Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua orang, dari usia pra sekolah sampai lanjut 

usia dengan kategori normal. 

Menurut Bimo Walgito Bimbingan Konseling kegiatan yang bersumber pada kehidupan 

manusia. Kenyataan menunjukkan bahwa manusia di dalam kehidupannya selalu menghadapi 

persoalan-persoalan yang silih berganti. Persoalan yang satu dapat diatasi, persoalan yang lain 

muncul, demikian seterusnya.Selanjutnya Crow and Crow; Bimbingan diartikan sebagai 

bantuan yang diberikan seseorang baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik 

dan pendidikan yang memadai kepada seseorang individu dari setiap usia untuk dapat 

menolong, serta mengembangkan kegiatan-kegiatan dalam hidupnya, membuat pilihan sendiri. 

Dan dapat menyimpulkan bahwa bimbingan konseling pada anak usia dini adalah bantuan yang 

diberikan oleh seseorang yang ahli atau yang sering disebut konselor kepada seseorang anak 

dalam masa pra sekolah atau PAUD yang bertujuan untuk dapat mengembang kreativitas anak, 
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serta untuk lebih mengenal dirinya sendiri, dan lebih meningkatkan rasa kepercayaan diri anak 

dalam lingkungan bermain anak. 

Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling pada anak usia dini, terdapat beberapa 

pelayanan yang dilakukan konselor di sekolah PAUD diantaranya adalah:  

1. Layanan Pengumpulan Data.  

Layanan pengumpulan data merupakan salah satu komponen dalam program bimbingan, 

yang sekaligus menjadi salah satu layanan bimbingan. Komponen ini mencakup semua usaha 

untuk memperoleh data tentang individu, menganalisis dan menafsirkan data, serta menyimpan 

data itu. Tujuan dari pengumpulan data ialah mendapatkan pengertian yang lebih luas, lebih 

lengkap dan lebih mendalam tentang masing-masing individu serta membantu individu 

memperoleh pemahaman akan diri sendiri.4 Layanan pengumpulan data ini juga merupakan 

layanan yang pertama yang dilakukan guru dalam bimbingan, layanan ini dimaksudkan untuk 

mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian dan kehidupan 

anak pada usia dini. Data yang perlu dikumpulkan meliputi data anak, orang tua, dan wali. 

Layanan pengumpulan data ini dapat dilakukan guru ketika anak mulai belajar di paud. Ada 

beberapa alat dalam pengumpulan data yaitu: 

a. Pengamatan (observasi)  

Pengamatan (observasi) adalah suatu teknik yang dilakukan guru untuk mendapatkan 

berbagai informasi atau data tentang perkembangan dan permasalahan anak, melalui 

pengamatan, guru dapat mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi pada anak dalam waktu 

tertentu. Observasi dilakukan dengan cara mengamati berbagai perilaku atau perubahan yang 

terjadi yang ditunjukkan oleh anak selama kurun waktu tertentu. Teknik ini dilakukan hanya 

dengan cara mengamati dan tidak melakukan percakapan dengan orang yang sedng diamati.  

b. Wawancara  

Wawancara adalah suatu teknik pegumpulan data permasalahan anak dengan cara 

melakukan percakapan langsung baik dengan anak maupun dengan orang tua. Dengan 

wawancara, guru dapat menggali lebih jauh mengenai kondisi obyektif anak.Teknik wawancara 

terbagi atas dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak berstruktur. 

c. Angket  

Angket (kuisioner) merupakan alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang 

akan disampaikan kepada orang tua untuk mendapatkan secara umum tentang anak dan hal-hal 

yang berkaitan dengan anak. Data atau informasi yang dapat dikumpulkan guru-guru melalui 

teknik angket ini dapat berkaitan dengan data tentang identitas anak, identitas orang tua, kondisi 

fisik dan kesehatan anak, selain data umum guru juga dapat membuat angket sesuai dengan 

kebutuhan, misalnya kebiasaan anak dalam berperilaku, kebiasaan tidur, makan, pola 

pengasuhan orang tua di rumah, dan sebagainya dalam menyusun angket ini guru dapat 

mengikuti beberapa petunjuk sebagai berikut:  

d. Sosiometri  

Untuk mengetahui bagaimana keberadaan sosial anak diantara teman-temannya, apakah 

anak disenangi, atau kurang disenangi oleh teman-temannya, disinilah guru dapat melakukan 

teknik pengumpulan data melalui sosiometri.  

e. Catatan Anekdot  

Catatan anekdot dapat digunakan guru dalam memahami anak, khususnya dalam 

kemampuan sosialnya. Catatan anek dot adalah cerita lucu karena menarik dan mengesankan, 

biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. 

2. Layanan Informasi  
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Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan diberikan baik kepada peserta didik 

dan orang tua agar dapat menerima dan memahami berbagai informasi. Ada tiga alasan utama 

mengapa pemberian informasi perlu diselenggarakan, pertama, membekali individu dengan 

berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya. 

Kedua, memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya “kemana dia ingin pergi”. 

Ketiga setiap individu adalah unik.6 Tujuan layanan informasi adalah membantu peserta didik 

dan orang tua agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang 

pribadi sosial, belajar, bermain, berdasarkan informasi yang diperoleh.Layanan ini berfungsi 

untuk pencegahan dan pemahaman 

3. Layanan Konseling Perorangan dan Kelompok  

Layanan ini dapat bersifat pribadi maupun kelompok. Dalam layanan konseling 

perseorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor 

terhadap seoran klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Sedangkan secara 

kelompok melalui layanan bimbingan kelompok. 

4. Layanan Penempatan dan Penyaluran  

Layanan penempatan yaitu layanan yang membantu peserta didik dan orang tua dalam 

memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat baik di dalam kelas maupun di rumah, baik 

dalam kelompok belajar, maupun kelompok bermain, serta kegiatan yang sesuai dengan minat 

dan bakat anak. Layanan penempatan dan penyaluran adalah untuk mengembangkan 

kemampuan pribadi dan sosial yang berkarakter cerdas, belajar, dan karier dapat dilakukan 

melalui penempatan di dalam kelas. 

5. Layanan Tindak Lanjut  

Layanan ini merupakan layanan yang diberikan pada anak didik berdasarkan hasil 

evaluasi yang dilakukan oleh guru. Layanan tindak lanjut ini disesuaikan dengan 

permasalahan atau anak yang tidak mempunyai masalah. Bila anak mengalami masalah 

maka sebaiknya direkomendasikan kepada psikiater untuk penanganan selanjutnya, 

sedangkan anak yang tidak mempunyai masalah bisa meneruskan bimbingan dan 

konselingnya secara berkelanjutan. Sebagai langkah akhir dari suatu layanan 

bimbingan, layanan tindak lanjut berfungsi untuk menentukan langkah berikutnya 

setelah ditemukan berbagai hasil evaluasi dari pelaksanaan layanan bimbingan. 

 

TEKNIK-TEKNIK BIMBINGAN DAN KONSELING PADA AUD  

 

Pelaksanaan layanan dan koneling di PAUD tidaklah sama seperti kita 

melaksanakan konseling di sekolah SMP dan SMA karena anak usia dini masihlah 

sangat membutuhkan perhatian yang lebih. Terdapat beberapa teknik dalam bimbingan 

konseling anak usia dini yaitu: 

1. Aktif yang dimaksudkan di sini adalah guru harus menciptakan suasana yang sedemikian 

rupa sehingga anak-anak aktif untuk bertanya, mempertanyakan mengenai apa yang 

dibahas dan berani mengemukakan gagasan. Belajar harus merupakan suatu proses yang 

aktif dari anak dalam membangun pengetahuannya, bukan hanya proses pasif yang hanya 

menerima dari guru saja ilmu pengetahuan tersebut. Melalui belajar yang aktif, segala 

potensi anak dapat berkembang secara optimal dan memberikan peluang anak untuk aktif 

berbuat sesuatu.  
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2. Kreatif merupakan suatu daya cipta, memiliki kemampuan berkreasi. Peran aktif anak 

dalam proses pembelajaran akan menghasilkan generasi yang mampu menciptakan 

sesuatu untuk kepentingan dirinya dan kepentingan orang lain. Kreatif juga bertujuan 

agar guru menciptakan kegiatan-kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi 

berbagai tingkat kemampuan anak.  

3. Efektif, Pembelajaran yang efektif terwujud karena pembelajaran yang dilaksanakan 

dapat menumbuhkan daya kreatif bagi anak sehingga dapat membekali anak dengan 

berbagai kemampuan setelah proses pembelajaran berlangsun. Belajar yang efektif dapat 

dicapai dengan tindakan nyata, karena bermain dengan bereksplorasi dapata membangun 

perkembangan otak, berbahasa, bernalar, dan bersosialisasi.  

4. Menyenangkan, Dalam proses belajar anak perlu terciptanya suasana pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga anak memusatkan perhatiannya secara utuh pada pembelajaran. 

Menurut hasil penelitian tingginya perhatian anak terbukti dapat meningkatkan hasil 

belajar. Kondisi yang menyenangkan, aman, dan nyaman, akan mengaktifkan otak untuk 

berfikir dan mengoptimalkan proses belajar serta meningkatkan kepercayaan diri anak. 

Suasana kelas yang kaku, penuh beban, akan menurunkan fungsi otak pada anak, maka 

anak tiak dapat berfikir secara optimal 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan:  

 

1. Pendidikan anak usia dini (PAUD), mencakup tiga lembaga pendidikan anak, yaitu 

TK/RA, KB dan TPA serta bentuk pelayanan sejenis. Biasanya, pendidikan TK/RA 

(pendidikan formal) hanya menerima peserta didik berusia 4-6 tahun. Sedangkan KB dan 

bentuk sejenis (pendidikan nonformal), hanya menerima peserta didik antara usia 2-4 

tahun, adapun TPA (pendidikan informal) bisa menerima penitipan anak mulai dari usia 2 

bulan sampai 2 tahun.  

2. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling pada anak usia dini, terdapat beberapa 

pelayanan yang dilakukan konselor di sekolah paud diantaranya adalah layanan 

pengumpulan data, layanan informasi, layanan konseling perorangan dan layan 

kelompok, layanan penempatan dan penyaluran, dan layanan tindak lanjut.  
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Abstrak 

 

Emosi yang tidak terkontrol merupakan luapan emosi yang meledak-ledak. Kejadian ini 

seringkali muncul pada anak usia 15 bulan sampai usia 6 tahun. Salah satu penyebabnya adalah 

anak tidak mampu mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata ataupun ekspresi yang di 

inginkannya, sehingga anak mengalami frustasi atas keadaannya. Anak yang dilabil sebagai 

anak dengan emotional disturbid menunjukan perilaku yang terlalu berlebihan dalam 

mengekspresikan emosi negatifnya. Misalnya dengan sering mengamuk dan tantrum, berteria-

teriak dan melakukan tindakan-tindakan impulsif. Cara yang dapat di tempuh untuk menangani 

emosi yang tidak terkontrol pada anak adalah Memberikan rasa aman kepada anak dengan 

menunjukan sikap yang tenang, menerima keadaan anak, dan tidak menambah beban pada 

psikologi pada anak dengan mengancam, menakut-nakuti, atau memarahi anak. 

 

Kata Kunci: emosi; anak usia dini 

 

Abstract 

 

Uncontrolled emotion is a burst of emotion. This incident often appears in children aged 15 

months to 6 years of age. One reason is that the child is unable to express his feelings with the 

words or expressions that he wants, so that children experience frustration over the situation. A 

child who is rejected as a child with emotional disturbid exhibits excessive behavior in 

expressing his negative emotions. For example with frequent rage and tantrums, shouting and 

performing impulsive acts. How it can be taken to deal with uncontrolled emotions in children 

is Provide a sense of security to children by showing a calm attitude, accepting the child's 

situation, and not add to the psychological burden on children by threatening, frightening, or 

scolding children. 

 

Keywords: emotion; early childhood 
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PENDAHULUAN  

 

Manusia diciptakan dengan kesempurnaan yang tidak di mikliki makhluk-makhluk 

ciptaan Allah lainnya. Manusia memiliki tiga potensi, yaitu potensi kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Mengacu pada teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Gardner, manusia 

juga memiliki delapan bentuk kecerdasan, meliputi kecerdasan logis, matematis, visual-spasial, 

bahasa, musical, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalistis. Berbagai potensi ini 

mempertegas kesempurnaan ciptaan Allah pada diri manusia, sehingga tidak ada satupun 

manusia yang tidak memiliki potensi untuk dikembangkan.  

Emosi menurut Gardner, terdapat dalam kecerdasan intra personal dan interpersonal, 

merupakan salah satu potensi individu yang memiliki kemungkinan perkembangan tidak 

optimal. Kondisi tersebut dapat terjadi pada anak-anak yang memiliki hambatan atau 

permasalahan emosi. Menurut Plutchik (2003) diskusi mengenai emosi yang tidak berpungsi 

secara adekuat sama saja dengan membahas munculnya gangguan emosi atau permasalahan 

emosi. 

Emosi ternyata juga mengalami banyak kesukaran  seperti orang sukar mengetahui kapan 

emosi itu mulai dan kapan emosi itu berakhirnya. Emosi kadang-kadang muncul dan lenyap 

kembali dalam waktu yang singkat, kadang-kadang pula berlangsung amat lama. Orang juga 

seringkali mendapatkan emosi yang sangat kompleks. Begitu banyak perubahan yang terjadi 

dan begitu banyak bagian yang bersangkutan pada bersamaan sehingga sukarlah bagi orang 

untuk mengamati semuanya itu sekaligus. Pada umumnya perbuatan seseorang sehari-hari 

disertai oleh perasaan-perasaan tertentu, yaitu perasaan senang atau tidak senang. 

  

PEMBAHASAN 

 

Beberapa karakteristik emosi anak yang cenderung negatif dapat di amati dari hasil survie 

yang dilakukan Izzty (2005) di taman kanak-kanak di Yogyakarta. Hasil ini menunjukan adanya 

permasalahan umum yang sering ditemui yaitu agresivitas, kecemasan, temper tantrum, sulit 

konsentrasi, gagap atau kesulitan berkomunikasi, menarik diri, enuresis dan encopresis, 

berbohong, menangis berlebihan, tergantung, pemalu, dan takut berlebihan. Hasil survie ini di 

pertegas dengan hasil penelitian mengenai masalah-masalah perilaku pada anak usia TK. 

Masalah yang paling banyak muncul terdapat pada area conduct/restless yang salah satunya 

adalah perilaku agresif, kemudian disusul dengan permasalahan pada area emotional/miserable, 

dan terakhir permasalahan yang termasuk area isolated/immature. (Izzaty, 2006).  

Berdasar uraian dalam buku yang di tulis oleh Plutchik (2003), permasalahan emosi 

dalam praktik klinis terdiri dari takut, kecemasan, marah atau agresi, dan bunuh diri. Berbagai 

permasalahan emosi yang terdapat dalam beberapa referensi tersebut, akan penulis paparkan 

secara singkat dalam uraian tersebut: 

 

1. Agresivitas 

 

Tindakan agresi pada umumnya merupakan tindakan yang disengaja oleh pelaku untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ada dua tujuan utama agresi yang saling bertentangan satu 
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dengan yang lain, yakni untuk membela diri disatu  pihak dan di pihak lain adalah untuk meraih 

keunggulan dengan cara membuat lawan tidak berdaya. 

 

2. Kecemasan 

 

Kecemasan merupakan reaksi emosi sementara yang timbul pada situasi tertentu yang di 

rasakan sebagai suatu ancaman, pada anak rasa cemas biasanya terjadi pada anak berusia tiga 

tahun. Bentuknya dapat berupa rasa cemas kehilangan kasih saying orang tua, cemas akan 

mengalami rasa sakit, cemas karena berbeda dengan orang lain, atau mengalami kejadian tidak 

menyenangkan. 

 

3. Takut Berlebihan 

 

Takut yang berlebihan menurut Pluchik (2003), seringkali digambarkan sebagai kondisi 

yang di alami individu berupa perasaan tidak senang yang di ikuti dengan tanda-tanda fisik 

seperti berkeringat, detak jantung  yang meningkat,dan gemetar. 

 

Takut Berlebihan Yang Dirasakan Oleh Anak 

 

Takut yang berlebihan menurut Plutchik (2003), sering kali digambarkan sebagai kondisi 

yang dialami individu berupa perasaan tidak senang yang di ikuti tanda-tanda fisik seperti 

berkeringat, tingkat jantung yang meningkat dan gemetar. Perasaan takut yang biasa muncul 

adanya peristiwa atau situasi yang di anggap berbahaya.  

Takut dapat diamati dari gejala yang tampak seperti perilaku agresif terhadap sesuatu 

yang di takuti (menyerang, memukul, atau membunuh hewan) menarik diri, mencari 

kenyamanan atau perlindungan kepada orang tua, dan melarikan diri atau bersembunyi. 

Perasaan takut yang berlebihan pada anak akan menghambat anak dalam beraktivitas, sehingga 

perlu mendapat penanganan secara tepat. 

 

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi ketakutan yang berlebihan pada anak : 

a. Mengedentifikasi ketakutan anak dan tidak membebani anak dengan kecemasan-

kecemasan yang dirasakan oleh pendidik atau orang tua. 

b. Memberikan pengertian kepada anak tentang sumber rasa takut dan jika memungkinkan 

menerapkan prinsip desensitisasi sistematis, yaitu suatu teknik perubahan tingkah laku 

dengan pembiasaan-pembiasaan terhadap sumber rasa takut secara bertahap. 

c. Memberi antisipasi kepada anak dengan melatih mereka untuk mandiri dan mampu 

mengatasi rasa takutnya sendiri. 

d. Memberi contoh seperti; model agar ditiru anak untuk  mengatasi rasa takut anak. 

 

Emosi yang tidak terkontrol, 

 

Kerapkali ditandai dengan marah berlebihan pada saat individu merasa terhambat, frustasi 

karena tidak mencapai yang di inginkan, dicerca orang, diganggu, atau dihadapkan pada suatu 

tuntutan yang berlawanandengan keinginannya. Perasaan marah ini membuar anak, seperti ingin 
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menyerang “musuhnya”. Kemarahan membuat anak sangat bertenaga dan impulsif (mengikuti 

nafsu/keinginan). Marah membuat otot kencang dan wajah merah. Bartlet dan Izart ( Stewart, 

1985) menguraikan ekspresi wajah tatkala marah yang ditandai dengan dahi yang berkerut, 

tatapan tajam pada objek pencetus kemarahan, membesarnya cuping hidung, bibir ditarik 

kebelakang, memperlihatkan gigi yang mencengkram, dan seringkali ada rona merah dikulit. 

Cara mengatasi emosi tidak terkontrol pada anak usia dini sebagai berikut: 

a. Memberikan rasa aman kepada anak dengan menunjukan sikap yang tenang, menerima 

keadaan anak, dan tidak menambah beban psikologis pada anak dengan mengancam, 

menakur-nakuti, atau memarahi anak. 

b. Membantu anak mengatasi rasa cemasnya misalnya dengan menerapkan teknik 

desensitasi sistematis, yaitu secara bertahap membantu anak sedikit demi sedikit 

mengurangi rasa kecemasannya secara bertahap. 

c. Mengalihkan perhatian anak dari sumber cemas dengan melatih anak untuk relaksasi atau 

melakukan kegiatan lain yang menarik. 

d. Melakukan hal-hal yang menenangkan, seperti mendengarkan music, cerita atau 

menggambar. 

e. Membiasakan anak terbuka dan mampu mengekspresikan perasaannya 

f. Meminta bantuan ahli jika kecemasan anak berlarut-larut. 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

 

Jadi kesimpulan dari pembahasan diatas Berdasar uraian dalam buku yang di tulis oleh 

Plutchik (2003), permasalahan emosi dalam praktik klinis terdiri dari takut, kecemasan, marah 

atau agresi, dan bunuh diri. Perasaan takut yang berlebihan pada anak akan menghambat anak 

dalam beraktivitas, sehingga perlu mendapat penanganan secara tepat. Dan cara mengatasi 

emosi anak yang tidak terkontrol, yaitu: Memberikan rasa aman kepada anak dengan 

menunjukan sikap yang membuatnya merasa tenang; membantu anak dalam mengurangi rasa 

kecemasannya secara bertahap; dan melakukan hal-hal yang dapat menenangkan diri anak 

tersebut. 
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Abstrak 

 

Awal masa kanak-kanak terkenal dengan sebagai masa tukang ngobrol, karena sekali anak-anak 

dapat berbicara dengan mudah dia takkan putus-putusnya berbicara. Terlepas dari objek 

pembicaraannya anak lebih sering menyusun kata-kata dalam bentuk pertanyaan sehingga 

komunikasi berjalan. Salah satu bentuk pengoptimalan perkembangan berbicara ialah dengan 

metode permainan kartu bergambar. Adapun manfaat dari metode permainan kartu bergambar 

ialah pengucapan kata-kata, menambah kosa kata dan membentuk kalimat. 

 

Kata Kunci: perkembangan, berbicara 

 

Abstract 

 

Early childhood is famous for being a chattering man, because once the children can talk easily 

he will not talk at all. Regardless of the object of the conversation the child more often compose 

words in the form of questions so that communication is running. One form of speech 

development optimization is the picture card game method. The benefits of the picture card 

game method is the pronunciation of words, adding vocabulary and forming a sentence. 

 

Keywords: development, speech 
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PENDAHULUAN  

 

 Awal masa kanak-kanak merupakan masa yang ideal untuk mempelajari keterampilan 

tertentu. Awal masa kanak-kanak dapat dianggap sebagai masa belajar untuk mempelajari 

keterampilan. Meskipun dasar dari tugas perkembangan yang diharapkan sudah dikuasai anak 

sebelum masa sekolah diletakan selama masa bayi akan tetapi masih banyak yang harus 

dipelajari selama dalam waktu empat tahun masa awal kehidupannya yaitu berumur antara 2 

hingga 6 tahun. 

Dalam Fitriani dkk, (2016) menurut santrock tingkat perkembangan berbicara pada anak 

usia dini ditentukan oleh beberapa faktor diantarnya adalah keluarga sebagai pondasi 

perkembangan anak selanjutnya pada usia sekolah dasar 

Salah satu ciri tertentu masa kanak-kanak merupakan ciri khas dari kemampuan 

pertumbuhan dan perkembangan demi meningkatkan keterampilan tertentu demi menunjang si 

anak kepada kematangan yang akan dialami si anak tersebut. 

Pada saat masa bayi akhir semua bayi normalnya telah belajar tentang tentang 

keterampilan-keterampilan demi menunjang kemapuannya dalam masa periode 

perkembangannya. Meskipun sebagian besar bayi telah menambah kosa kata yang berguna, 

telah dapat mengucapkan kata-kata yang mereka gunakan, dapat mengerti arti pernyataan dan 

perintah sederhana dan dapat menggabungkan beberapa kata menjadi kalimat yang berarti 

namun kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain dan mengerti apa yang 

dikatakan orang lain masih dalam taraf yang rendah. 

Secara umum keterampilan berbicara adalah suatu bentuk mengkomunikasikan atau 

menyampaikan maksud sehingga seseorang atau orang lain memahami maksud yang ingin 

disampaikan menurut slamat dalam Fitriani dkk, (2016) 

Menurut Fitriani dkk, (2016) Hasil penelitian mereka yang dilakukan disalah satu lokasi 

diindonesia yang lebih tepatnya di banda aceh pada Lembaga PAUD yang ada disana mereka 

mendapati banyak Faktor yang mempengaruhi anak terlambat berbicara diantaranya kecerdasan, 

penggunaan bahasa kedua, gaya berbicara, kesehatan dan hubungan keluarganya. Sehingga anak 

disana belum optimal dalam keterampilan berbicara. Begitu juga di berbagai wilayah 

diindonesia. 

 

PEMBAHASAN 

  

Pada dasarnya setiap anak akan melewati periode dan peroses tumbuh kembang sesuai 

dengan tahapan usianya. Tumbuh kembang anak yang optimal akan membantu kepada si anak 

dalam melewati periode dan proses anak tersebut sehingga dapat membantu dalam tugas 

perkembangan kearah yang lebih baik demi menunjang kepada anak tersebut. 

Menurut Van Den Daele dalam Elizaberth (2008) perkembangan berarti serangkaian 

perubahan progratif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. 

Perkembangan bukan sekedar penambahan beberapa sentimeter tinggi badan atau peningkatan 

kemampuan seseorang melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang 

kompleks. 
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Meskipun dasar dari tugas dalam perkembangan yang diharapkan sudah dikuasai anak 

sebelum masuk sekolah diletakan selama masa bayi tetapi masih banyak yang harus dipelajari 

dalam waktu empat tahun. 

Dalam Siska (2010), menurut Yudian Awal masa kanak-kanak merupakan masa yang 

ideal untuk mempelajari keterampilan tertentu. Awal masa kanak-kanak dapat dianggap sebagai 

masa belajar untuk belajar keterampila. Selama masa kanak-kanak anak tersebut memiliki 

keinginan kuat untuk belajar berbicara. Hal ini disebabkan karena dua hal. Pertama belajar 

berbicara merupakan sarana pokok dalam sosialisasi. 

Anak-anak yang lebih mudah berkomunikasi dengan teman sebaya akan mudah 

mengadakan kontak sosial dan lebih mudah diterima dalam kelompok daripada anak yang 

kemampuan berkomunikasi terbatas. Dalam berkomunikasi dengan orang lain anak harus 

mengerti apa yang dikatakan orang lain. 

Awal masa kanak-kanak umumnya merupakan saat berkembang pesatnya penguasaan  

tugas pokok dalam belajar bicara yaitu menambah kosa kata, menguasai pengucapan kata-kata 

menjadi kalimat dan keterampilan lain demi menunjang kemampuan anak dalam berbicara. 

Dalam kemampuan berbicara seorang anak harus mendapatkan bantuan dari lingkungan 

seperti orang tua, guru dan masyarakat demi menunjang si anak dalam mengoptimalkan 

kemampuan berbicara. Salah satu metode yang digunakan dalam mengoptimalkan kemampuan 

berbicara adalah dengan permaian kartu bergambar. 

Dalam Novianti (2013) menurut Neugaruen permainan karu adalaha permaianan yang 

menggunakan beberapa buah kartu yang bisa dimainkan oleh 2 orang atau lebih dan biasanya 

dimainkan dengan cara mencocokkan angka, gambar, warna dan pada akhirnya membuat 

seorang pemain yang memainkannnya menang. 

Permaian kartu bergambar adalah sesuatu permain yang sederhana yang terdiri dari 

beberapa kartu-kartu yang ada gambarnya didalamnya. Gambar tersebut bisa berupa gambar 

hewan, tumbuhan, alat-alat, warna dan sebagainya. Didalam permainan kartu ini terdapat 

keterangan akan objek yang ada di gambar tersebut sehingga memudahkan anak tersebut 

memahami apa yang ada di dalam kartu tersebut. 

Untuk cara memainkan permainan ini anak tersebut harus ditemani oleh orang dewasa 

sehingga anak tersebut dapat terbantu dalam menggunakan kartu tersebut. Di dalam permainan 

ini orang tua atau orang dewasa tersebut harus menyusun kartu-kartu tersebut memanjang 

kesamping secara horizontal membentuk barisan-barisan kartu yang ada gambarnya dan dibalik 

kartu tersebut ada keterangan tentang nama hewan, tumbuhan, alat-alat dan sebagainya sehingga 

anak tersebut dapat bila ada kesalahan dalam menyebutkan gambar yang ada didalam kartu 

tersebut oarang tua atau orang dewasa akan menjelaskan apa yang telah salah tadi. 

Adapun cara atau langkah memainan kartu bergambar ini 

1. Kartu terdiri dari 49 buah kartu 

2. Kocok lah kartu tersebut hingga teracak semua 

3. Letakan kartu-kartu itu ditempat yang telah disediakan 

4. Balik lah gambar tersebut sehingga gambar menghadap keatas sehingga anak dapat 

melihat gambar tersebut. 

5. Balik lagi kartu tersebut sehingga gambar tidak terlihat. 

6. Perintahkan anak untuk mengambil satu atau beberapa gambar oleh anak tersebut 

7. Perintahkan anak untuk untuk menyebutkan gambar apa yang dia ambil. 
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8. Orang tua membantu anak untuk bagaimana cara menyebutkan kata-kata 

 Disini anak secara langsung dan tidak langsung akan mengalami pembelajaran secara 

sadar atau tidak sadar kemampuannya dalam berbicara akan meningkat seiring dengan 

kemampuannya dalam pengucapan kata, penyusunan kalimat. 

Dengan seiring berjalannya anak dalam mempermainkan permainan kartu dengan 

gambar-gambar yang berbeda anak tersebut akan terbentuk perkembangannya dalam mengelola 

kualitatif kata demi kata sehingga anak tersebut faseh dalam melafalkan kalimat tersebut. 

Adapun tujuan permainan kartu adalah untuk membantu perkembangan berbicara anak 

yang mana antara lain : 

1. Pengucapan kata 

Anak-anak sulit belajar dalam mengucapkan bunyi tertentu dan kombinasi bunyi. Seperti 

huruf mati Z, W, D, S dan G dan kombinasi huruf mati ST, SR,  DR, FL. Dengan bantuan orang 

tua atau orang dewasa dapat membantu belajar mengucapkan kata-kata dengan benar. 

2. Menambah kosa kata 

Kosa kata anak akan meningkat pesat ketika ia belajar kata-kata baru dan arti-arti baru. 

Peningkatan kosa kata yang pesat selama dalam menambah kosa kata “baik” dan “buruk”, 

“memberi” dan “menerima” dan juga banyak kata-kata dengan penggunaan khusus seperti 

hewan, tumbuhan, alat-alat dan sebagainya. 

3. Membentuk kalimat 

Kalimat yang biasanya terdiri dari tiga atau empat kata sudah mulai disusun oleh anak usia dua 

tahun dan biasanya oleh anak usia tiga tahun.kalimat ini banyak tidak lengkap terutama 

terdiri dari kata benda dan kurang kata kerja, kata depan dan kata penghubung. Sesudah 

usia tiga tahun anak membentuk kalimat yang terdiri enam sampai delapan kata 

 

PENUTUP 

 

Pada dasarnya setiap anak akan melewati periode dan peroses tumbuh kembang sesuai 

dengan tahapan usianya. Tumbuh kembang anak yang optimal akan membantu kepada si anak 

dalam melewati periode dan proses anak tersebut sehingga dapat membantu dalam tugas 

perkembangan kearah yang lebih baik demi menunjang kepada anak tersebut. 

Salah satu ciri tertentu masa kanak-kanak merupakan ciri khas dari kemampuan 

pertumbuhan dan perkembangan demi meningkatkan keterampilan tertentu demi menunjang si 

anak kepada kematangan yang akan dialami si anak tersebut. 

Anak-anak yang lebih mudah berkomunikasi dengan teman sebaya akan mudah 

mengadakan kontak sosial dan lebih mudah diterima dalam kelompok daripada anak yang 

kemampuan berkomunikasi terbatas. Dalam berkomunikasi dengan orang lain anak harus 

mengerti apa yang dikatakan orang lain. 

Permaian kartu bergambar adalah sesuatu permain yang sederhana yang terdiri dari 

beberapa kartu-kartu yang ada gambarnya didalamnya. Gambar tersebut bisa berupa gambar 

hewan, tumbuhan, alat-alat, warna dan sebagainya. Didalam permainan kartu ini terdapat 

keterangan akan objek yang ada di gambar tersebut sehingga memudahkan anak tersebut 

memahami apa yang ada di dalam kartu tersebut. 

Adapun perkembangan berbicara anak yang terbantu dengan permaian kartu bergambar 

ini antara lain ialah pengucapan kata, menambah kosa kata dan membentuk kalimat. 
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abstrak 

 

Masa kanak-kanak merupakan masa yang cukup panjang dalam kehidupan manusia dimana 

pada saat seorang individu biasanya tidak mampu dan ketergantungan kepada orang lain. Masa 

awal kanak-kanak pun merupakan masa dimana seorang individu atau anak manusia memulai 

dan mengetahui suatu hal yang masih baru dalam kehidupannya, rasa ingin tahu sesuatu, 

penasaran akan hal baru, dan mencontoh apa yang mereka lihat merupakan hal-hal yang sering 

terjadi pada anak usia dini. Pada masa ini juga pertumbuhan dan perkembangan seorang anak 

harus sangat di perhatikan, karna pada masa ini ada beberapa proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang berlangsung seperti motorik, kognitif, sensorik, fisik dan lain sebagainya. 

Pada masa ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi bahaya-bahaya pada awal masa kanak-

kanak. Bahaya pada awal masa kanak-kanak dapat bersifat fisik atau psikologis dan bisa juga 

keduanya. Misalnya, Gizi yang kurang baik pada masa ini akan menghalangi pertumbuhan fisik 

pada anak itu sendiri. Bahaya fisik pada awal masa kanak-kanak akan menimbulkan reaksi 

psikologis maupun fisik terutama penyakit, kecelakaan, tangan kidal atau pun kejanggalan. 

Tentunya bahaya-bahaya tersebut akan membuat anak merasa berbeda dari teman- teman 

sebayanya. Langkah  yang di ambil dalam menangani hal seperti ini harus di lakukan dengan 

hati-hati karena, jika terlalu banyak ikut campur dan melakukan pemaksaan hal ini juga akan 

berbahaya bagi anak tersebut. Adapun tujuan dari penulisan artikel adalah (1) Mengurangi 

bahaya-bahaya fisik yang terjadi pada anak usia dini (2) Mengetahui apa yang harus di lakukan 

untuk menangani bahaya fisik tersebut. 

 

Kata kunci : awal masa kanak-kanak ; pertumbuhan dan perkembangan ; bahaya fisik ;  
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Abstract 

 

Childhood is a fairly long period in human life where at the time an individual usually can not 

afford and dependence on others. Early childhood is the time when an individual or a human 

child begins and knows something new in life, curiosity, curious about something new, and 

imitates what they see are things that often happen to children early age. At this time also the 

growth and development of a child should be very noticed, because at this time there are some 

processes of growth and development that take place such as motor, cognitive, sensory, physical 

and so forth. At this time did not rule out the possibility of danger in the early childhood. 

Dangers early in childhood can be physical or psychological and can be both. For example, 

poor nutrition during this period will hinder physical growth in the child itself. Physical 

dangers in early childhood will cause psychological and physical reactions, especially illnesses, 

accidents, left-handedness or irregularities. Surely these dangers will make the child feel 

different from his peers. The steps taken in handling this kind of thing should be done with 

caution because, if too much interference and coercion it will also be dangerous for the child. 

The purpose of writing the article is (1) Reduce the physical hazards that occur in early 

childhood (2) Know what to do to deal with the physical dangers. 

 

Keywords: early childhood; growth and development; physical harm; 

 

PENDAHULUAN 

 

Fisik atau tubuh seorang individu merupakan sistem organ yang sangat mengagumkan, 

perkembangan fisik seorang individu biasanya meliputi beberapa aspek, yakni : Sistem syaraf 

yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi individu. Otot- otot yang 

mempengaruhi perkembangan motorik. Kelenjar endokrin yang dapat menyebabkan munculnya 

tingkah laku struktur fisik individu seperti tinggi, berat, dan otak. Secara langsung 

perkembangan fisik seorang individu atau anak akan mempengaruhi keterampilan anak dalam 

bergerak. Sedangkan secara tidak langsung pertumbuhan dan perkembangan fisik akan 

mempengaruhi cara anak tersebut memandang dirinya sendiri dan orang lain. Pada awal masa 

kanak-kanak bahaya fisik yang terjadi pada anak seperti kematian, kecelakaan, tidak menarik, 

ataupun gizi yang kurang memadai. 

Bahaya fisik itu sendiri adalah bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan 

kesehatan. Pentingnya memahami bahaya fisik pada awal masa kanak-kanak memang sangat 

perlu di pahami sejak dini, karena tidak hanya satu atau dua yang menjadi bahaya pada masa ini. 

 Bahaya fisik pada awal masa kanak-kanak ini sangat perlu di pahami agar orang tua 

dapat mencegah sejak dini guna mengantisipasi permasalahan-permasalahan lebih lanjut yang 

akan tejadi jika bahaya fisik ini di anggap biasa. 

Latar belakang penulisan ini adalah bahwa setiap orang tua pasti mengingikan anaknya 

tumbuh dan berkembang sesuai usianya masing-masing tanpa ada hambatan atau bahaya-bahaya 

yang dapat menggangu tumbuh kembang bahkan pola kepribadiannya. Studi yang berkenaan 

dengan perkembangan fisik mengatakan bahwa bahaya paling besar adalah pengaruh penyakit. 

Bentuk gangguan seperti apapun sudah sangat jelas akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. 

Penyakit tersebut bisa berupa penyakit singkat atau jangka lama. Pada usia anak dini atau pada 
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awal masa kanak-kanak, anak sangat mudah terkena semua jenis penyakit, akan tetapi penyakit 

paling sering terjadi adalah penyakit pernafasan. Sebagian besar penyakit di sebabkan karena 

sebab-sebab fisiologis tetapi ada juga yang penyebab psikosomatis dan akibat dari ketegangan 

keluarga anak. Karena banyaknya obat-obatan dan imunisasi dari pemerintah penyakit anak saat 

ini tidak belangsung lama 

Namun, kebanyakan orang tua berpikir bahwa sebuah bahaya fisik seperti penyakit yang 

terjadi pada anak adalah sebagai suatu bencana keluarga dan menyalahkan anak karena 

menimbulkan kerepotan dan menambah pengeluaran biaya, maka keadaan seperti ini justru 

membuat anak menjadi tegang dan gelisah atau bahkan lebih buruk karna dapat merusak 

hubungan anak dengan orang tua. 

 

PEMBAHASAN 

 

Bahaya fisik merupakan potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan 

terhadap individu, bahaya fisik dapat di sebabkan karena aktivitas fisik yang berlebihan karena 

gerakan yang di buat otot dan sistem yang menunjang ( Almatsier: 2003). Selain itu bahaya fisik 

adalah keadaan yang mempunyai potensi untuk menyebabkan cedera pada manusia. ( Gunawan, 

dan Martowiyoto, 2015). 

Berbagai bahaya fisik pada anak usia dini terutama pada awal masa kanak-kanak 

merupakan hal yang sering terjadi bahaya tersebut jika tidak di tanggulangi maka akan sangat 

besar dampaknya bagi tumbuh kembang bahkan pola kepribadian anak. Bahaya-bahaya fisik 

pada awal masa kanak-kanak biasanya meliputi : 

  

1. Kematian 

 

Kematian merupakan hal yang paling besar terjadi apalagi pada tahun-tahun pertama 

kehidupan,  kematian dalam awal masa kanak-kanak lebih sering terjadi di sebabkan karena 

kecelakaan dari pada penyakit. Untuk mengurangi kematian akibat dari kecelakaan dapat di 

lakukan cara dengan selalu melakukan pengawasan kepada anak, karena kecelakaan biasanya 

terjadi karena kelalaian dari orang tua. 

 

2. Kecelakaan 

 

Pada anak usia dini umumnya kecelakaan yang di alami seperti luka iris, memar, radang, 

terbakar, patah tulang, otot kaku, atau gangguan- gangguan lainnya. Meskipun kebanyakan 

kecelakaan dalam awal masa kanak – kanak tidak terlalu bersifat fatal, akan tetapi hal tersebut 

tidak menutup kemungkinan akan berdampak atau meninggalkan cacat fisik dan bahkan 

psikologis untuk selamanya. Kecelakaan dapat menyebabkan ketidakmampuan pada masa 

kanak-kanak,  ketidakmampuan ini dapat menyebabkan anak mempunyai perasaan rendah diri 

atau menyerah dan hal ini pula akan menganggu pola kepribadian anak tersebut. Perlunya 

pengawasan lebih dari orang tua apalagi setelah fase-fase anak sudah mulai aktif. 
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3. Tidak menarik 

 

Ketidak menariknya seorang anak atau tidak menarik juga merupakan bahaya pada fisik 

pada awal masa kanak – kanak, hal ini akan terjadi dari awal hingga akhir masa kanak – kanak.  

Tidak menarik ini di karenakan berubahnya bentuk tubuh, anak-anak mulai terlihat kurus 

dan janggal serta rambutnya menjadi lebih kasar sulit di atur sehingga membuat kurang rapi, 

selanjutnya terdapat celah-celah di mulut dimana gigi tetap tumbuh menggantikan gigi- gigi 

bayi dan yang terakhir, anak-anak lebih memperhatikan waktu- waktu yang menyenangkan dari 

pada memperhatikan kerapihan dan kebersihan.  

Dengan demikian hal ini tentu saja membuat anak menjadi anak yang terlihat kotor dan 

tidak terawat. Sebagai orang tua atau guru di sekolah kita memang tidak bisa langsung 

memberikan teguran dan memaksa anak untuk lebih memperhatikan kebersihan karena hal 

tersebut justru akan membuat anak tertekan karna memang pada masa ini anak lebih senang 

bermain. 

 

4. Kejanggalan 

 

Pada saat bermain anak-anak pasti merasakan kebahagiaan karna dapat bermain bersama 

teman sebayanya, seperti yang di jelaskan oleh Dare dan Gordon “anak-anak dari kodratnya 

tidak kagok atau tidak kikuk dan setelah tahap anak kecil di lampaui, gerakan yang anggun dari 

anak terlihat menakjubkan. Sehingga anak yang gerakannya kikuk dan tidak terkoordinasi akan 

merasa tidak bahagia”. Hal ini di sebabkan karena adanya kejanggalan yang terjadi pada anak 

tersebut, ketika ada suatu kejanggalan yang terjadi pada diri anak akan merasa kan tidak bahagia 

dan berbeda dari teman sebayanya bahkan muncul rasa rendah diri. Kejanggalan yang di alami 

oleh anak pada masa ini dapat di sebabkan dari adanya kerusakan otak, bisa dari faktor proses 

kehamilan, kelahiran, atau faktor bawaan seperti keterbelakangan mental.  

Tetapi hal ini lebih sering terjadi karena sikap orang tua yang sangat melindungi anaknya, 

rasa takut yang di sebabkan kecelakaan membuat orang tua terlalu protektif terhadap anaknya 

dan anak mengalami hambatan lingkungan atau kurangnya kesempatan untuk berlatih. 

Akibatnya, perkembangan motorik terlambat dan anak-anak menampilkan kesan “kaku” di 

bandingkan teman sebayanya sehingga tidak di ikut sertakan dalam bermain. Dalam hal ini 

orang tua memang harus memberikan perlindungan kepada anak untuk menghindari bahaya 

kecelakaan kepada anak, akan tetapi bukan berarti orang tua harus membatasi ruang gerak anak 

yang membuat anak tersebut mengalami kekuan terhadap lingkungannya. Memberikan 

kesempatan kepada anak untuk bebas bermain namun masih dalam pengawasan dapat di 

lakukan untuk menghindari kejanggalan pada anak. 

 

5. Gizi Kurang Memadai 

 

Anak usia dini adalah fase dimana anak membutuhkan gizi yang baik untuk tumbuh 

kembang yang baik pula. Namun pada awal masa kanak-kanak terdapat bahaya fisik gizi yang 

kurang memadai, biasanya penyebab gizi kurang baik atau gizi buruk ini adalah kemiskinan, 

akan tetapi bukan hanya itu saja. Cara dan kebiasaan di dalam keluarga dalam hal makan yang 

jelas sangat berpengaruh dalam gizi anak. Akibat kurangnya gizi sudah jelas akan sangat 

berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak misalnya, pembentukan tubuh, besar kecilnya 

tenaga, kesehatan dan keadaan emosional anak itu sendiri. Dimana hal ini akan membuat si anak 



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era                             457 
 

sangat mengalami perbedaaan dengan teman sebayanya yang mendapatkan gizi yang baik. 

Menangani bahaya seperti anak hal yang perlu di lakukan sudah sangat jelas adalah 

memperbaiki gizi pada makanan anak.  

 

6. Tangan Kidal 

 

Pada masa awal kanak-kanak tidak sedikit anak-anak menggunakan tangan kidal hal ini 

pun di anggap menjadi bahaya pada awal masa kanak-kanak. Alasan mengapa tangan kidal di 

anggap menjadi bahaya karena anak-anak pada umumnya memakai atau menggunakan tangan 

kanan dalam melakukan sesuatu, maka anak-anak tangan kidal akan bingung bagaimana cara 

meniru dan mempelajari keterampilan yang berbeda dari dirinya. Karena perkembangan 

keterampilan dan belajar sangat penting dalam perkembangan anak di masa yang akan datang. 

Banyak orang tua yang mempercayai bahwa tangan kidal merupakan bahaya, dan 

berusaha memaksa anak-anak mereka yang bertangan kidal untuk menggunakan tangan kanan. 

Hal ini dapat juga berbahaya karena pemaksaan ini semakin menekankan perbedaan antara 

mereka yang sering di tafsirkan sebagai rendah diri terutama kalau orang tua menggunakan 

hukuman untuk untuk mmaksa anaknya menggunakan tangan kanan. Jika pun tujuan untuk 

melatih anak agar menggunakan tangan kanannya sebaiknya menggunakan cara yang tidak 

memaksa anak apalagi sampai memberikan hukuman. Membiasakan menggunakan tangan 

kanan tanpa pemaksaan setiap hari pasti sejalannya waktu akan membuat anak mahir 

menggunakan tangan kanannya. 

 

Faktor Penyebab Bahaya Fisik 

 

Faktor yang menyebabkan  bahaya fisik pada anak bisa terjadi karena faktor lingkungan 

dan keturunan. 

a. Faktor Lingkungan/ luar anak 

Biasanya bahaya fisik dapat di sebabkan oleh pengaruh aktivitas fisik pada anak, 

lingkungan keluaga yang tidak mendukung, lingkungan bermain, gizi yang kurang 

memadai sehingga tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan usianya.  

b. Faktor Keturunan/dalam anak 

Bahaya fisik juga dapat di sebabkan karena faktor dari keturunan atau bawaan dari lahir, 

serta bagaimana kebiasaan sehari-hari dari anak tersebut. 

 

Perlunya pengawasan lebih dari orang tua terhadap anak usia dini terlebih lagi pada masa 

awal kanak-kanak bahaya-bahaya fisik yang terjadi pada anak rentan sangat mudah terjadi 

apalagi jika tidak ada pengawasan dan tidak adanya pemahaman tentang bahaya fisik itu seperti 

apa. Bahaya fisik dapat di anggap hal yang biasa terjadi di masa awal anak-anak jika orang tua 

tidak mengetahui dan memahami apa dan bagaimana cara mencegah bahaya fisik tersebut. 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

 

Masa awal kanak-kanak adalah masa dimana seorang individu mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan dimana hal ini harus sangat di perhatikan karena pada masa ini ada beberapa 
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hal pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung. Dalam tumbuh kembang seorang anak 

pada awal masa kanak-kanak terdapat beberapa bahaya yang dapat mengganggu tumbuh 

kembang seorang anak. Bahayayang terdapat pada masa ini adalah bahaya fisik dan bahay 

psikologis. Bahaya fisik itu sendiri adalah bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan 

kesehatan yang berdampak sementara atau bahkan selamanya. Bahaya fisiki tersebut di 

antaranya berupa kematian, kecelakaan, kejanggalan, gizi kurang memadai, dan tangan kidal.  

Beberapa bahaya tersebut dapat terjadi di karenakan beberapa faktor di antaranya bawaan sejak 

lahir atau pun dari lingkungan anak tersebut. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya 

tumbuh dan berkembang sesuai usianya masing-masing tanpa ada hambatan atau bahaya. 

Oleh karena itu di butuhkan kesadaran dalam menangani setiap bahaya yang terjadi pada 

anak. Perlunya pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya fisik yang mungkin saja bisa 

terjadi pada awal masa kanak-kanak sangat perlu di lakukan. Dan Tidak memaksakan 

perubahan pada si anak walaupun demi kebaikan dan menangani bahaya tanpa harus membuat 

anak menjadi tertekan dan gelisah. 

 

Saran 

 

a. Orang tua harus memperhatikan tumbuh kembang pada anak 

b. Tidak melakukan pemaksaan yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak 

langsung untuk anak. 

c. Memberikan kebebasan akan tetapi tetap melakukan pengawasan agar dapat mengurangi 

potensi terjadinya bahaya fisik pada awal masa kanak-kanak. 
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PEMBENTUKAN KARAKTER BERBASIS PERMAINAN 

TRADISIONAL PADA MASA KANAK-KANAK  

 

Husnul Khatimah 

 

Prodi Bimbingan dan Konseling Uniska MAB 

 

Abstrak 

 

Suatu bangsa dapat dikatakan besar jika bangsa tersebut memiliki karakter baik dan kuat yang 

bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakatnya. Sehingga penggalian nilai-nilai 

kearifan lokal merupakan langkah strategis dalam upaya membangun karakter bangsa. Salah 

satunya media yang tepat untuk membangun dan mengembangkan karakter bangsa Indonesia 

agar memiliki karakter baik, kuat, unggul, dan mulia adalah melalui jalur pendidikan yang harus 

dimulai sejak sekolah dasar. Namun dalam praktek pendidikan karakter seringkali menemukan 

persoalan. Persoalan yang tampak salah satunya terdapat pada efektivitas penggunaan media 

pembelajaran. Sehingga perlu adanya suatu media pembelajaran yang inovatif, menyenangkan 

serta sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Dalam budaya masyarakat terdapat 

banyak unsur yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran, salah satunya permainan 

tradisional masyarakat. Permainan tradisional merupakan salah satu media yang efektif dan 

menyenangkan dalam penerapan pendidikan karakter berbasis budaya.  

 

Kata kunci: Pendidikan karakter; permainan tradisional. 

 

PENDAHULUAN     

 

Abad ke 20 memberikan penekanan kepada zaman kanak-kanak. zaman kanak-kanak 

dianggap sebagai tahap penting di mana ibu, bapak, guru, komuniti dan masyarakat seluruhnya 

perlu menjaga kepentingan mereka dan melayani mereka sebaik mungkin. Malah bermain 

dilihat seperti kebahagiaan dari pada pembelajaran yang penting. Ahli psikologi seperti gotsky 

berpendapat bahwa bermain membantu perkembangan personaliti kanak-kanak. Melalui 

aktivitas tersebut kanak-kanak dapat mengembangkan konsep sendiri, melatih mereka bersabar, 

bekerjasama dan saling bantu membantu malah meyakini diri mereka sendiri (Santrock 2004). 

 Walau bagaimanapun perubahan yang berlaku dalam kehidupan masa kini 

menyebabkan pola bermain kanak-kanak telah turut berubah daripada bermain dengan kawan-

kawan. Perubahan ini ada kaitannya dengan perubahan disekitar lingkungan dan perubahan 

zaman yang mengakibatkan perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam masyarakat. Ada 

di antaranya kajian yang menunjukkan perubahan itu boleh dikaitkan dengan kemerosotan taraf 

kesehatan dan kesejahteraan kanak-kanak. Laporan-laporan memperlihatkan kanak-kanak 

banyak yang obes dan mengidap diabetes yang semakin meningkat dan insiden ini kerap 

dikaitkan dengan aktivitas fisik yang semakin kurang akibat perubahan pola bermain dan 

aktivitas masa lapang.   

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Ida Purnomo (Teviningrum, 2005), dikatakan 

bahwa mainan modern selain berbiaya tinggi, juga rentan terhadap masalah. Selain itu mainan 

modern seperti video game dan game wacth lebih banyak bermain statis. Anak lebih banyak 
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bermain sendiri sehingga sering membuat mereka tidak peduli pada lingkungan, akibatnya 

aspek sosial anak kurang atau tidak berkembang. Akibat lain adalah menyerang aspek fisik, 

karena selama bermain anak hanya duduk diam, sementara yang bergerak hanya jari jemarinya. 

Permainan statis ini juga membentuk anak untuk cenderung selalu ingin menang, dan akan 

sangat kecewa jika mengalami kekalahan. Idealnya anak tetap perlu diperkenalkan dengan 

berbagai jenis permainan baik yang lama atau yang baru, hal ini berfungsi untuk melatih 

kemmapuan memilih dan membedakan apa yang ia butuhkan. Sebaiknya permainan modern 

dapat divariasikan dengan jenis pemainan sederhana seperti bekel, congklak, gobak sodor.

 Kekuatan karakter akan terbentuk dengan sendirinya jika ada dukungan dan dorongan 

dari lingkungan sekitar. Peran keluarga,sekolah, dan masyarakat sangat dominan dalam 

mendukung dan membangun kekuatan karakter . Karakter tidak bisa diwariskan, Karakter harus 

dibangun dan dikembangkan secara sadar hari demi hari dengan melalui suatu proses yang tidak 

instan. Karakter bukanlah sesuatu bawaan sejak lahir yang tidak dapat diubah lagi seperti sidik 

jari.  

 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan uraian di atas (pendahuluan), dapat dipahami bahwa tingkat kecanduan anak 

terhadap games online di Indonesia saat ini berada pada level sangat tinggi. Dampak yang 

ditimbulkannya pun sangat memprihatinkan karena berpengaruh pada prestasi belajar, 

menyebabkan anak berperilaku agresif, bahkan menjerumuskan anak dalam tindak kriminal 

seperti pencurian dan pemerkosaan, serta menyebabkan anak mengalami kepribadian ganda 

yang bisa berujung pada kematian.     

Pada dasarnya dari berbagai teori perkembangan dapat disimpulkan bahwa masa anak 

adalah masa yang identik dengan bermain.Dalam bermain pada umumnya anak terlibat dalam 

suatu permainan. Misbach (2006: 5) menyimpulkan bahwa permainan adalah situasi bermain 

yang terkait dengan beberapa aturan atau tujuan tertentu, yang menghasilkan kegiatan dalam 

bentuk tindakan bertujuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam bermain terdapat 

aktivitas yang diikat dengan aturan untuk mencapai tujuan tertentu.  

Rogers & Sawyer’s (Iswinarti, 2010: 6) mengemukakan bahwa hingga pada anak usia 

sekolah bermain bagi anak memiliki arti yang sangat penting. Adapun nilai-nilai penting dalam 

bermain bagi anak, yaitu sebagai berikut: 1. Meningkatkan kemampuan problem solving pada 

anak. 2. Menstimulasi perkembangan bahasa dan kemampuan verbal. 3. Mengembangkan 

keterampilan sosial. 4. Merupakan wadah pengekspresian emosi.    

Permainan dan aktivitas bermain seharusnya berdampak positif bagi anak. Oleh karena 

itu, jika bermain menimbulkan bahaya bagi anak, seperti fenomena games online yang marak 

terjadi pada anakanak Indonesia saat ini, maka sudah seharusnya dilakukan berbagai tindakan 

untuk mengatasinya dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Sebenarnya, berbagai 

dampak yang timbul akibat kecanduan games online pada anak, khususnya tindak agresif, 

seperti berkata kasar hingga membacok teman dapat dijelaskan berdasarkan pendapat yang 

dikemukakan oleh Purnomo (Kurniati, 2011: 3).      

Cahyono (2011: 1) dan Misbach (2006: 3) mengemukakan bahwa permainan digital 

seperti video games dan games online, lebih banyak dimainkan secara statis, anak bermain 

dalam keadaan pasif. Mereka duduk dan diam, yang bekerja hanya jemarinya saja. Hal ini 

menyebabkan anak menjadi tidak peduli pada lingkungan yang akan mempengaruhi interaksi 

sosial anak, akibatnya, anak berkembang menjadi pribadi yang pemalu, penyendiri, dan 
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individualistis, disamping itu, permainan ini juga menciptakan suasana tegang dan 

menimbulkan agresi yang kuat, yang membentuk anak untuk cenderung selalu ingin menang 

dan akan sangat kecewa bahkan tidak bisa menerima kekalahan.    

 Di sisi lain, permainan tradisional yang juga merupakan budaya bangsa Indonesia telah 

terbukti dapat menumbuhkan karakter positif pada anak. Berikut ini akan diuraikan tentang 

manfaat permainan tradisional pada anak sebagai pembanding dengan permainan digital yang 

telah banyak dibahas pada poin sebelumnya. sejumlah karakter yang dimiliki oleh permainan 

tradisional yang dapat membentuk karakter positif pada anak sebagai berikut: Pertama, anak 

mudah beradaptasi, imajinatif dan kreatif. Bahan-bahan yang digunakan untuk bermain 

permainan tradisional umumnya adalah benda-benda yang terdapat di lingkungan alam 

sekitarnya. Mereka harus membuat benda itu menjadi sesuatu (ingat nggak Ma, mobil-mobilan 

dari kulit jeruk Bali?) atau berimajinasi bahwa benda-benda tersebut adalah peralatan dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya ingin bermain masak-masakan, anak perempuan akan 

menggunakan batu, genteng dan ranting sebagai alat masak, daun-daunan sebagai piring saji, 

bunga dan biji-bijian sebagai ‘bahan masakan’. Kedua, melatih ketrampilan sosialisasi dan 

negosiasi. Permainan rakyat umumnya dimainkan secara berkelompok. Saat seorang anak ingin 

bermain gobak sodor misalnya, ia harus mengajak 5 orang kawan atau lebih agar bisa 

membentuk 2 regu pemain. Artinya ia harus pandai bersosialisasi dan ‘mengumpulkan massa’. 

Ketiga, membiasakan aktivitas fisik. Bermain gobak sodor, benteng, kasti, dampu, dan 

sebagainya mengharuskan pemainnya berlari, melompat, melempar dan memukul. Bersenang-

senang sekaligus melatih kekuatan dan ketangkasan fisik si kecil. Keempat, belajar menerima 

kekalahan dengan lapang dada. Karena peraturan permainan umumnya sudah disepakati 

sebelumnya, regu atau pemain yang kalah bisa menerima dengan sportif. Pemain bahkan 

terkadang mendapat ‘hukuman’. Misanya permainan kelereng.  Misbach (2006: 7) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa permainan tradisional dapat menstimulasi berbagai aspek 

perkembangan anak yang dapat meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Aspek motorik dengan 

melatih daya tahan, daya lentur, sensorimotorik, motorik kasar, dan motorik halus. 2. Aspek 

kognitif dengan mengembangkan imaginasi, kreativitas, problem solving, strategi, kemampuan 

antisipatif, dan pemahaman kontekstual. 3. Aspek emosi dengan menjadi media katarsis 

emosional, dapat mengasah empati dan pengendalian diri. 4. Aspek bahasa berupa pemahaman 

konsep-konsep nilai. 5. Aspek sosial dengan mengkondisikan anak agar dapat menjalin relasi, 

bekerjasama, melatih kematangan sosial dengan teman sebaya dan meletakkan pondasi untuk 

melatih keterampilan sosialisasi  dengan berlatih peran dengan orang yang lebih dewasa dan 

masyarakat secara umum. 6. Aspek spiritual, permainan tradisonal dapat membawa anak untuk 

menyadari keterhubungan dengan sesuatu yang bersifat Agung (transcendental). 7. Aspek 

ekologis dengan memfasilitasi anak untuk dapat memahami pemanfaatan elemen elemen alam 

sekitar secara bijaksana. 8. Aspek nilai-nilai/moral dengan memfasilitasi anak untuk dapat 

menghayati nilai-nilai moral yang diwariskan dari generasi terdahulu kepada generasi 

selanjutnya. 

 

PENUTUP 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional memang 

berbeda dengan permainan digital. Tidak hanya dari kesan yang ditimbulkannya, tetapi juga dari 

makna dan pengaruhnya pada anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa 

pemilihan permainan dalam hal ini apakah permainan digital yang kesannya modern dan 
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canggih, tetapi berdampak buruk atau permainan tradisional yang kesannya kampungan dan 

ketinggalan zaman, tetapi berdampak baik akan menentukan karakter yang tercipta pada anak-

anak Indonesia, generasi penerus dan harapan bangsa. 
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Abstrak 

 

Perilaku kekerasan pada anak-anak sering dilakukan oleh orang terdekat mereka. Seperti 

lingkungan keluarga dan sekolah. Ada 4 kategori tindakan kekerasan pada anak-anak kelalaian 

serangan fisik, fisik dan emosional dan hasrat seksual, artikel ini mengekplorasi konseling 

pendukung terhadap anak-anak yang mengalami prilaku kekerasan, mengatasi trauma pada anak 

yang mengalami kekerasan dan keluarga yang mengatasi tindak kekerasan. Anak adalah karunia 

atau titipan yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Menumbuhkan anak  yang menjadi 

generasi yang berbudi luhur, berakhlakul karimah menjadi anak sholih sholihah merupakan pr 

bagi setiap orang tua.  Orang tua senantiasa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak-

anak mereka mulai dari pendiddikan agamanya, pendidikan formalnya, dan kebutuhan lainnya.  

Peran orang tua disini tidak hanya mendidik saja tetapi mereka juga berperan sebagai panutan 

anak-anak mereka, orang tua memberikan contoh kepada anal-anak mereka, tidak hanya itu juga 

sebagai orang tua harus memberi kenyamann untuk anak-anaknya . mereka berperan juga 

sebagai teman, sahabat bagi anak-anaknya. Sebagai orang tua terkadang juga sebagai teman 

curhat bagi anaknya. Disini orang tua juga harus memperhatikan pergaulan anak-anak mereka.  

 

Kata kunci: konseling,  anak-anak, kekerasan 

 

Abstrack 

 

Violent behavior in children is often done by people closest to them. Such as family and school 

environment. There are four categories of violent acts in children for neglect of physical, 

physical and emotional attacks and sexual desires, this article explores supportive counseling of 

children who experience violent behavior, overcome trauma in children who experience 

violence and families who overcome violence. The child is a gift or gift that God gives to every 

parent. Growing a child who becomes a virtuous generation, berakhlakul karimah become a 

child sholih sholihah is a pr for every parent. Parents always pay attention to what their 

children need from their religious education, formal education, and other needs. The role of 

parents here not only educate them but they also act as role models of their children, parents 

give an example to their children's anal, not only that as well as parents should provide comfort 

for their children. they also act as friends, friends for their children.As a parent sometimes also 

as a friend vent for her child. Here parents also have to pay attention to the association of their 

children. 

Keywords: counseling, children, violence  
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PENDAHULUAN 

   

Anak merupakan dambaan setiap pasangan yang telah menikah. Bagi pasangan yang 

tidak bisa atau belum dikarunia anak, pasti sangat berharap hadirnya seorang anak dalam 

kehidupan mereka. Melalui berbagai cara dan usaha dilakukan untuk memperoleh anak. 

Berbeda dengan pasangan yang telah memiliki anak, berbagai cara memperlakukan anak, ada 

yang otoriter dengan alasan sangat menyayangi anak-anak mereka, ada yang tipe otoritatif, anak 

diperlakukan bebas,terbatas dan bertanggung jawab ada lagi tipe yang selain kedua diatas yaitu 

tipe permisif, tipe ini biasanya membiarkan anak-anak mereka mengatur hidup mereka sendiri, 

mungkin karena kesibukan orang tua atau tidak mengetahui cara mengasuh anak. Anak adalah 

amanah atau titipan Allah swt kepada kita. Untuk itu diperlukan ilmu dan kesabaran dalam 

mengasuh, mendidik, dan merawat anak. 

Keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak (masyur:2005). Berawal 

dari keluarga, anak belajar berbagai hal. Namun, terkadang melallui keluarga dan orang-orang 

terdekat, anak memperoleh prilaku kekerasan. Kekerasan terhadap anak (menurut 

wikipedia;2015). Adalah tindak kekerasan secara fisik,seksual,penganiayaan emosional, 

pengabayan terhadap anak. Di amerika serikat, pusat pengendalian dan pencegahan penyakit 

(cdc) mendefinisikan penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali 

atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau 

berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar 

terjadi kekerasan terhadap anak  dirumah, anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil 

terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada 4 kategori utama 

tindak kekerasan terhadap anak: pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, 

dan pelecehan seksual anak. Beberapa kasus yang memiliki kategori kekerasan pada anak 

anatara lain:  kasus yang dialaami DA (10) anak yang disetrika oleh ibu tirinya berinisial S ( 33) 

hingga mengakibatkan luka melepuh dibagian pipi. (23 maret 2015) komisi perlindungan anak 

indonesia (KPAI) menganggap kalo sekolah kini tempat yang aman bagi anak.  

Anak sering dijadikan objek kekerasan karena pada anak usia dini mereka belum bisa 

untuk menghindar dari kekekrasan yang ada didepan matanya pada saat mengalami kekerasan 

anak pun Cuma bisa menangis, maka dari itulah anak pada usia dini menjadi target kekerasan 

seksual atau pun kekerasan lainnya. Anak yang mengalami trauma akan menjauhkan diri dari 

orang yang ada disekitarnya karena dia merasa takut.  

 

PEMBAHASAN 

 

1. Esensi trauma  

 

Trauma biasanya sering dikaitkan dengan teknan emosional maupun psikologis, trauma 

biasanya terjadi karena pengalaman seseorang yang terkait dengan kekerasan.  

Trauma jika tidak ditangani secara cepat akan mengalami dampak psikologis pada anak 

tersebut. 
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2. Faktor-faktor penyebab trauma  

 

 Kekerasan terhadap anak Terjadinya trauma pada anak usia dini pastinya tidak lepas dari 

faktor-faktor penyebab trauma itu. Macam-macam faktor penyebab trauma sebagai berikut 

seperti kekerasan fisik, pelecehan emosional atau psikologis, dan pelecehan seksual pada anak, 

 

3. Penanganan trauma terhadap kekerasan pada anak  

 

Ketika seorang anak kecil mengalami trauma, respon alami yang pertama dirasakan anak 

adalah mencari aman dan kenyamanan dari orang dewasa yang dekat dengannya, orang dewasa 

yang yang paling penting bagi seorang anak adalah keluarga dan walinya, umumnya tentu saja 

orang tua. Para orang dewasa dapat membantu membangun kembali rasa aman dan stabilitas 

bagi anak yang mengalami trauma sebagai cara menghilangkan trauma pada anak dengan 

melakukan beberapa hal berikut:  

 

Peran orang tua  

 

1. ambil inisiatif untuk membicarakannya  

 

Jika anak tidak membicarakan tentang tragedi yang dialami, bukan berarti mereka tidak 

memikirkannya. Mungkin saja anak merasa ketidak nyamanan orang tuanya dan tidak ingin 

membuat anda kesal dengan membicarakan hal teersebut, bisa juga mereka sendiri kewalahan 

dengan perasaan yang diaalami. Tanpa informasi akurat, yang bisa terjadi hanyalah spekulasi 

belaka. Dalam kebanyakan kasus khayalan dan pikiran seorang anak bisa lebih menakutkan 

daripada kenyataannya. Karena itulah sebagai orang tua anda harus menyempatkan untuk 

mengadakan pembicaraan dengan anak.  

 

2.   yakinkan anak  

 

Tragedi dapat mengikis rasa aman anak, dan juga rasa aman pada anak-anak. 

Usahakanlah untuk meyakinkan anak bahwa  keadaan akan membaik, anda akan selalu ada 

untuknya sebagai orang tua, anak-anak dapat berbicara mengenai apa saja dengan anda dan 

kapan saja, dan juga bahwa mereka aman serta begitu juga orang tua yang mereka sayangi. 

Tunjukkanlah kepada anak apa saja langkah yang telah dilakukan untuk memastikan keamanan 

anak dan bagaimana cara menciptakan keamanan tersebut.  

 

3. dengarkan mereka   

 

Galilah apa yang diketahui anak dengan mendengarkan apa yang diungkapakn oleh 

mereka. Kemampuan untuk mendengarkan sangat penting terutama dalam sesuatu peristiwa 

traumatis. Ini berarti memberikan anak perhatian penuh kita, tanpa terburu-buru menghakimi 

atau mengecilkan perkataan anak, betapa pun konyol ataupun tidak logisnya hal tersebut. 

Tunjukkan jika anda dapat memahami perasaan anak, dengan demikian anda juga dapat 

memberikan kesan bahwa ketakutan anak bukanlah sesuatu hal yang sulit untuk dimengerti dan 

diselesaikan.  
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4. dorong anak untuk mengungkapakn perasaannya 

  

Dengan mendorong anak untuk mengungkapkan perasaan nya, orang tua akan dapat 

mengetahui sejauh mana pemahaman anak mengenai peristiwa yang telah dilaluinya. 

Diperlukan rasa empati yang besar agar anak dapat merasakannya dan mau mengungkapkan isi 

hati mereka kepada orang lain mengenai suatu kejadian yang membuat mereka trauma. 

Mengetahui apa yang dipahami anak secara keseluruhan berguna untuk meluruskan segala 

kesalah pahaman dan pengertian yang salah yang ada dibenak anak, dan juga memberi mereka 

informasi yang benar. Anak mungkin akan merasa sedih, gelisah, takut dan stres. Tekankan 

kepada anak bahwa tidak apa-apa untuk merasakan hal tersebut, dan akan mencari jalan keluar 

untuk mengatasinya.  

 

5. tunjukkan kasih sayang anda 

 

Bukan hanya anak yang harus mengungkapkan perasaannya, namun anda sebagai orang 

tua juga, anak-anak dapat melihat bahwa walaupun peristiwa ini meresahkan, anda tetap 

memiliki kekuatan untuk bangkit dan mengatasinya. Orang tua harus menjadi panutan bagi anak 

dalam segala hal, termasuk dalam hal emosional. Pastikan untuk bicara dengan anak sat anda 

merasa siap dan dapat mengendalikan diri.  

 

6. fokus pada hal yang positif  

 

Ketika suatu tragedi terjadi, dibaliknya pasti tetap ada hal yang positif. Sampaikanlah hal 

ini kepada anak, bahwa dibalik segala yang terjadi pasti akan tetap ada hal yang baik yang akan 

muncul. Ajak anak untuk berpikir positif dari setiap peristiwa, bahkan kejadian yang traumatis 

sekalipun.  

 

7. jawab pertanyaan anak dengan sederhana 

 

Jika sedang berdiskusi dengan anak, kemungkinan ia akan memiliki banyak pertanyaan 

yang akan diajukan kepada anda, usahakanlah untuk menjawabnya dengan sederhana mungkin, 

gunakan juga bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit sesuai dengan tingkat pemahaman 

anak. Jika anda belum tau jawabannya, katakan pada anak bahwa anda akan mencarinya terlebih 

dahulu.  

 

8. temukan cara bersantai bersama anak  

 

Menyediakan waktu untuk membangun ikatan secara emosional dengan anak juga akan 

dapat mengurangi keresahan anak akibat peristiwa yang traumatis. Cobalah untuk menyusun 

rencana kegiatan dengan anak, lebih baik lagi jika kegiatan tersebut adalah hal yang sangat 

disenangi anak dan membuatnya santai.  

 

9. bangun kembali rasa aman dan percaya anak 

 

trauma berarti kehilangan sedikit atau banyak perasaan percaya pada anak akan keamanan 

dirinya. Hal ini lah yang menjadi tugas bagi orang-orang dewasa disekeliling anak untuk 
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menjamin dan meyakinkan anak bahwa ia tidak akan berada dalam bahaya lagi, dan bahwa ia 

akan selalu dijaga serta disayangi sebagai pola asuh anak usia dini dalam mengahadapi trauma.  

 

10. jangan mengkritik anak  

 

Hindari sikap mengkritik atau meremehkan ketika menghadapi anak yang sedang trauma. 

Sikap tersebut hanya akan membuat anak makin merasa trauma dan sulit memulihkan diri, 

bahkan merasa kehilangan kepercayaan dirinya, tunjukkanlah sikap mendukung dan penuh 

empati kepada anak.  

Jadi sebagai seorang orang tua atau mengatasi anak yang mengalami trauma kita harus 

pendekatan dengan anak tersebut jangan kita menjauhi atau memarahi anak yang mengalami 

kekerasan karena itu semua akan membuat anak tersebut mengalami gangguan pada 

psikologisnya dan dapat mengubah pola pikir sang anak jika kita mengkritik dengan bahasa 

yang terbilang keras dan menyudutkan sang anak.  Kita harus membimbing anak dengan baik 

dan sabar dengan memberikan masukan tentang keagamaan serta sering mengajak anak 

berbicara tidak membiar anak untuk sendirian karena apabila dibiarkan sendrian anak akan 

teringat yang telah terjadi pada dirinya jadi sebagai orang tua kita harus terus menemani anak 

biar dia merasakan kasih sayang dan perhatian jadi dia merasa dirinya tidak sendirian , itu akan 

mengubah pola pikir anak secara perlahan. Disaat waktunya shola tkita ajak juga anak biar dia 

merasakan ketenangan.  

 

Peran guru  

 

1. Membuat rasa aman dilingkungan sekolah dalam hal ini dapat membuat siswa tidak 

merasa takut saat berada dilingkungan sekolah  

2. Membangun komunikasi yang baik kepada siswa agar siswa merasa dekat dengan 

konselor/guru pembimbing.  

 

 

PENUTUP 

 

Demikianlah uraian tentang konseling terhadap prilaku anak yang mengalami trauma 

kekerasan pada anak usia dini, melalui proses konseling yang berkali-kali, serta peran peran 

orang tua dan keluarga, anak dapat mengalami perubahan dan penyembuhan, namun 

kesembuhan anak yang terjadi tidak berarti 100% sehat, akan tetapi harus terus dibarengi 

dengan mengkondisikan hubungan dan lingkungan yang sehat, tetap memberikan perhatian dan 

kasih sayang secara optimal  
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ABSTRAK 

 

Gedget adalah alat yang sering digunakan baik orang dewasa, remaja, tetapi sering kita 

perhatikan juga digunakan oleh anak-anak. Gadget memang memiliki dampak yang positif 

untuk sebagian orang, tetapi di balik itu juga pasti ada dampak buruknya. Salah satu dampak 

buruk gedget adalah nomophobia merupakan penyakit yang menyebabkan pengguna gedget 

kecanduan dalam pemakaiannya, tentunya menyebabkan anak usia dini malas dalam belajar, 

dan terlalu asik bermain gedget dan tidak memperdulikan lingkungan sekitarnya membuat anak 

tersebut tidak terbiasa dalam bersosialisasi dengan teman-temannya. Serta perilaku lain yang 

merugikan mereka, mengganggu waktu tidur anak sehingga mengurangi konsentrasi dalam 

belajar disekolah, menurunkan kemampuan kognitif, motorik dan merusak otak anak. Tindakan 

pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah anak usia dini menjadi nomophobia terhadap 

gedget adalah memberikan pembelajaran yang berhubungan dengan permainan tradisional. 

 

Kata Kunci: nomophobia; pencegahan; permainan tradisonal 

 

ABSTRACT 

 

Gedget is a tool that is often used both adults, teenagers, but often we note also used by 

children. Gadgets do have a positive impact for some people, but beyond that there must also be 

a bad impact. One of the bad effects of gedget is nomophobia is a disease that causes gedget 

users addicted in its use, of course, cause early childhood lazy in learning, and too cool to play 

gedget and do not care about the surrounding environment to make the child is not accustomed 

in socializing with his friends. As well as other behaviors that are detrimental to them, interrupt 

the child's sleep time so as to reduce concentration in school learning, decrease cognitive 

abilities, motor and damage the child's brain. Precautions that can be done to prevent early 

childhood into nomophobia against gedget is to provide learning related to traditional games. 

 

Keywords: nomophobia; prevention; traditional game 
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PENDAHULUAN  

 

Di Indonesia penggunaan teknologi terus meningkat jumlah penggunanya, khususnya 

dikalangan orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak (usia dini). Teknologi adalah sebagai alat 

bantu yang sering kita gunakan sehari-hari, selain mempermudah kita dalam mencari 

pengetahuan, mempermudah pekerjaan kantor, mengerjakan sesuatu kegiatan, dan 

berkomunikasi dengan orang-orang diberbagai wilayah di dunia. 

Penggunaan teknologi memiliki dampak positif dan negatif, tergantung bagaimana 

penggunanya tersebut bijak dalam memilih mana yang bermanfaat mana yang tidak. Di antara 

dampak positif penggunaan teknologi ialah memudahkan mencari informasi dari berbagai 

tempat, berkomunikasi dengan orang banyak, dan lain sebagainya. Namun teknologi juga 

berdampak buruk salah satunya nomophobia, penyakit nomophobia bisa menimpa baik orang 

dewasa, remaja, bahkan anak-anak yang menggunakan gedget secara berlebihan. Tentunya ini 

menjadi masalah yang perlu kita tangani, karena apabila kita biarkan akan menyebabkan 

masalah yang berkelanjutan contohnya anak-anak yang seharusnya belajar dan bermain dengan 

teman-teman sekelasnya, akan sibuk dengan gedgetnya bahkan tidak memperdulikan 

lingkungan sekitarnya. 

Jumlah pengidap nomophobia di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, pada 

tahun 2013 sekitar 75 % dengan rentang usia 18-24 tahun. Menurut Mahendra, dkk., (2013) 

dalam Prasetyo & Ariana). Untuk tahun 2014 pengidap nomophobia sekitar 84 % direntang 

waktu 19-24 tahun. Mayangsari, (2014) dalam Prasetyo & Ariana. Penelitian Mayangsari (2014) 

menunjukan nomophobia pada wanita sekitar 56 % dibandingkan 47 % laki-laki dan rentang 

usia 18-24 tahun. Selain itu, studi lain menemukan bahwa perempuan lebih rentan terhadap 

nomophobia, dengan 70 % dari wanita dibandingkan dengan 61 % dari pria, pengidap 

nomophobia terbanyak berada dalam kategori dengan rentang usia 18-24 tahun, sebanyak 77 % 

dan disusul oleh responden berusia 25-34 tahun sebanyak 68 %. Securenvoy, (2012) dalam 

Prasetyo & Ariana. 

Untuk itu saya membahas permasalahan nomophobia di artikel ini agar bertujuan dan 

berkepentingan mengetahui apa itu nomophobia mengetahui ciri-ciri atau karakteristiknya serta 

pencegahan dan mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan, khusus anak usia dini dengan 

mengalihkannya kepermainan tradisional yang lebih baik untuk diri mereka, dan agar masalah 

nomophobia seperti di atas tidak terulang. 

 

PEMBAHASAN 

 

Pada usia anak-anak gedget sangat mereka suka, terlebih lagi gedget sangat berbeda dari 

awal pembuatannya yang hanya digunakan untuk telepon, mengirimkan pesan singkat, dan 

penampilannya yang biasa-biasa saja. Mobile phone telah membuat perubahan dari alat 

komunikasi sederhana menjadi perangkat nirkabel canggih yang sering disebut sebagai 

smartphone. Cheever, dkk (2014) dalam Widyastuti & Muyana. 

 Namun dengan perkembangan teknologi saat ini mengubah telepon menjadi barang yang 

menarik, memiliki berbagai macam aplikasi didalamnya, dilengkapi dengan layar sentuh 

(touchscreen), dan paling disukai anak-anak adalah permainannya yang menarik.  

Tentunya mereka tidak menyadari saat penggunaan gedget yang mereka miliki sangat 

berbahaya dan mempengaruhi perkembangan mereka disekolah, orang tua mereka membiarkan 
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anaknya menggunakan telepon, dan kurang mengawasi anak-anak mereka dalam penggunaan 

gedget yang menyebabkan penyakit nomophobia. 

Pengertian Nomophobia beberapa ahli dianataranya. Istilah nomophobia dikenal pasti 

pada tahun 2008 dan telah didefinasikan sebagai “ketakutan apabila berjauhan dengan telefon 

mudah alih”. SecurEnvoy (2012) dalam Wahyuni. 

Adapun menurut Davidson, dkk (2006) dalam Dasiroh. Orang yang menderita 

Nomophobia akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan mobile phone nya dibandingkan 

berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya.  

Menurut Securenvoy (2012) dalam Wahyuni. Rasa takut yang berlebihan saat kehilangan 

handphone disebut dengan nomophobia. Nomophobia adalah jenis fobia yang ditandai dengan 

kecemasan dan ketakutan yang berlebihan jika seseorang kehilangan atau jauh dari ponselnya. 

Orang-orang, terutama remaja, bahkan anak-anak yang menderita nomophobia selalu hidup 

dalam kekhawatiran dan selalu was-was atau cemas dalam meletakkan ponselnya, kehabisan 

baterai atau pulsa, atau pun karena tidak memiliki jaringan internet. 

Menurut Bragazzi (2014) dalam Pradana. Ciri-ciri dan karakteristik orang menderita 

penyakit nomophobia, yaitu : 

1. Menghabiskan waktu menggunakan telepon genggam, mempunyai satu atau lebih gadget 

dan selalu membawa charger handphone, 

2. Merasa cemas dan gugup ketika telepon genggam tidak tersedia dekat atau tidak pada 

tempatnya. Selain itu juga merasa tidak nyaman ketika gangguan atau tidak ada jaringan 

serta saat baterai lemah, 

3. Selalu melihat dan mengecek layar telepon genggam untuk mencari tahu pesan atau 

panggilan masuk, 

4. Tidak mematikan telepon genggam dan selalu menggunakan 24 jam, selain itu saat tidur 

telepon genggam diletakkan di tempat tidurnya, 

5. Kurang nyaman berkomunikasi secara tatap muka dan lebih memilih berkomunikasi 

menggunakan teknologi, dan 

6. Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan telepon genggam cukup besar. 

Dari ciri-ciri tersebut maka dapat disimpulkan bahwa orang dewasa, remaja, dan anak-

anak yang menderita nomophobia kemungkinan besar cenderung akan lebih intensif 

menggunakan mobile phone dengan kurang memperdulikan dunia nyata disekitarnya. 

Dibandingkan dengan anak-anak pada zaman dahulu yang lebih sering bermain dengan 

temannya, dengan menggunakan permainan yang terkenal pada masanya, mungkin yang tidak 

dikenal pada saat ini dan sudah memudar. Permainan tradisional mungkin bisa dianggap 

permainan kuno dan ketinggalan zaman, namun bagi beberapa orang permainan itu lebih seru 

dan menyehatkan tubuh dari pada penggunaan gadget.  

Bandingkan saja anak-anak lebih suka berlari-lari dengan temannya, dan berkerja sama, 

sekarang anak lebih suka menyendiri dan berdiam diri dengan gedgetnya. Untuk itu kita perlu 

pencegahan agar dampak teknologi tidak menyebar dan terus membuat anak-anak bangsa 

menjadi malas dan tidak berkembang. Diantara solusi yang saya sarankan agar mengembangkan 

beberapa ketempilan anak didik kita berupa mengaplikasikan permainan tradisional dalam 

media pembelajaran di sekolah atau pun dirumah : 
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1. Meningkatkan Perkembangan Keterampilan dengan Mengaplikasikan Permainan 

Asinan 

 

Meningkatkan perkembangan keterampilan pada anak usia berupa melatih anak terampil 

dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan minat anak agar termotivasi dalam belajar. 

Pengenalan ini bisa kita menggunakan permainan asinan. Bertujuan agar anak bersemangat dan 

melatih kerjasama dalam mengatasi masalah, dan terampil dalam gerakan-gerakan pada masa 

usia dini. 

 
2. Mengutamakan Pertumbuhan Kognitif dengan Mengaplikasikan Permainan 

Dakuan 

 

Perkembangan kognitif atau kecerdasan pada anak usia dini berupa pembelajaran 

pengalaman baru yang sesuai dengan mereka bisa berupa, pengenalan pembelajaran yang 

berupa permainan dakuan, biasa digunakan dalam pembelajaran mengasah pikiran anak-anak. 

Bisa kita terapakan dalam pembelajaran pada anak usia dini. 

 

 
 

3. Perkembangan Sikap Afektif dengan Mengaplikasikan Permainan Bakiak 

 

Perkembangan sikap afektif pada anak usia dini berupa mengembangkan keterampilan 

dalam berkomunikasi dan melakukan pembicaraan dengan baik dengan teman sekelas mereka 

untuk bekerjasama dalam mengatasi masalah, pengembangan sikap afektif bisa di aplikasikan 

dalam permainan bakiak, dalam artian bertujuan melatih cara berkomunikasi dan bekerja sama 

antar sesamanya. 
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Tentunya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut sangat sulit saat ini, perlunya 

kerjasama antara guru bimbingan dan konseling serta guru-guru dalam memberikan 

pembelajaran yang menarik minat anak didiknya serta membuat inovasi baru, peserta didik agar 

sadar bahwa penggunaan teknologi atau gedget yang berlebihan dapat berbahaya bagi mereka 

salah satunya nomophobia tentunya hal tersebut yang tidak mereka dari. Perlunya kesadaran 

dari dalam diri mereka untuk memiliki tanggung jawab dan menjunjung nilai dan norma bangsa 

Indonesia, dan orang tua agar berperan aktif agar tidak membiarkan anaknya menggunakan 

gadget tanpa pengawasan dan bagi yang telah terjadi biasa membatasi penggunaannya.  

Peran segala aspek sangat berpengaruh dalam membantu anak-anak menjalani hidupnya 

baik itu bermanfaat dan atau tidak, kita hanya bisa berharap dan berdoa yang terbaik dari para 

anak didik kita. 

 

PENUTUP 

 

Gedget sebenarnya sangat bermanfaat dan mempermudah dalam berbagai hal dan 

mengasah kreativitas dan kecerdasan anak. Seperti adanya aplikasi mewarnai, belajar, 

membaca, dan menulis tentunya dampak ialah itu sangat berperan dalam memotivasi anak. 

Anak-anak tidak memerlukan waktu dan tenaga yang lebih untuk membaca dan menulis di buku 

atau kertas. Anak-anak juga akan lebih bersemangat untuk belajar karena aplikasi semacam ini 

biasanya dilengkapi oleh gambar-gambar yang menarik. Selain itu, kemampuan berimajinasi 

anak juga semakin terasah. 

Namun dilihat dari apa yang terjadi sekarang penggunaan gadget yang berlebihan adalah 

penyakit nomophobia yang membuat pengguna gedget tidak bisa lepas dari teknologi tersebut.  

khususnya anak-anak sering menggunakannya untuk bermain, dan membuang-buang waktu 

demi sebuah permainan dan membuang uangnya untuk membeli barang-barang dalam 

permainannya tersebut tentunya sangat merugikan.  

Diharapkan pembelajaran yang menarik minat anak didik, saya menyarankan agar 

pembelajaran menggunakan permainan tradisional, yang lebih menarik dan bermanfaat. Juga 

agar permainan tradisional tidak terlupakan dan memudar pada masa kejayaannya 
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Abstrak 

 

Dunia anak adalah bermain, karena bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi 

anak. Bermain juga merupakan tuntutan dan kebutuhan bagi anak TK. Dengan bermain anak 

dapat memuaskan tuntutan dan perkembangan anak dalam dimensi  sosial dan sikap hidup. 

Kondisi belajar yang optimal dapat terjadi jika guru mampu mengatur siswa dan sarana 

pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan. Untuk mencapai 

tujuan pengajaran . Juga hubungan inter personal antara guru dan peserta didik merupakan sarat 

kenerhasilan pengelolaan kelas. Tujuan pembahasan : Untuk disiplin pada anak-anak. Manfaat 

pembahasan : 1) bagi siswa, dapat meningkatkan disiplin 2) bagi guru, sebagai bahan 

pertimbangan dalam memilih pendekatan mengajar yang efektif dan efisien sehingga siswa 

lebih disiplin dalam belajar. 

 

Kata Kunci: Peningkatkan; disiplin 

 

Abstract 

 

Children's world is playing, because playing is a fun activity for children. Play is also a demand 

and need for kindergarten children. With child play can satisfy the demands and development of 

children in the social dimension and attitude of life. Optimal learning conditions can occur if 

teachers are able to organize students and teaching facilities and control it in a pleasant 

atmosphere. To achieve the purpose of teaching. Also the inter-personal relationship between 

teachers and learners is full of classroom management success. Purpose of discussion: For 

discipline in children. Benefits of discussion: 1) for students, can improve the discipline 2) for 

teachers, as a material consideration in choosing an effective and efficient teaching approach 

so that students are more disciplined in learning. 

 

Keywords: Improve; discipline 
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PENDAHULUAN  

  

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang yang ditunjukan kepada 

anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendididkan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  

Pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk orang yang lebih 

dewasa dengan pengaruhnya meningkatkan si anak kedewasaan agar mampu memikul tanggung 

jawab moril dari, salah satu yang dilihat dilapangan masih banyak anak yang belum disiplin 

seperti belum terbiasa memberi salam , membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan, tepat 

waktu disaat datang  kesekolah ,menyusun permaianan setelah bermain. Dalam hal ini guru BK 

berperan penting untuk meningkatkan kemampuan perilaku disiplin yang baik pada anak. Daya 

ingat anak sangat tinggi dan ahli meniru, mereka dengan sangat mundah mengingat hal-hal yang 

ada dilingkungan kehidupan sekitar. 

Manfaat kedisplinan bagi anak usia dini, yaitu : 1) bagi siswa, dapat meningkatkan 

disiplin dalam belajar, 2) bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dalam memilih pendekatan 

mengajar yang efektif dan efisien sehingga siswa lebih disiplin dalam belajar. 

 

PEMBAHASAN 

 

Pengertian lain disiplin adalah sejenis perilaku taat atau patuh yang sangat terpuji. 

Menurut 

Elizabeth B. Hurlock disiplin adalah berasal dari kata yang sama dengan "discipline" yakni 

seorang 

yang belajar dari atau secara sukarela mengikuti seorang pemimpin. 

Peranan disiplin dalam perkembangan moral 

disiplin berperan penting dalam perkembangan kode moral. Meskipun anak memerlukan 

disiplin, merupakan masalah yang serius bagi anak yang lebih besar. Pengunaaan secara 

berkelanjutan teknik-teknik disiplin yang ternyata efektif ketika anak masih kecil, cendrung 

menyebabkan kebencian pada anak yang lebih besar. Kalau disiplin di butuhkan dalam 

perkembangan anak.  

Pengembangan umumnya terdiri atas 4 tahap, yaitu: Tahap Sensori Motorik (0-2 tahun), 

Anak belajar untuk mengetahui dunianya hanya mengandalkan indera yaitu melalui mengisap, 

mendengar, dan merasakan. Tahap Praoperasional (2-7 tahun), Tahap Praoperasional (early 

childhood) yang membentang selama usia 2 hingga 7 tahun, perubahan paling jelas yang terjadi 

adalah peningkatan luar biasa dalam aktivitas representasi atau simbolis. 

1. Adapun cara mengajarkan disiplina anak usia dini menurut Wanta adalah sebagai beriku:  

Guru menggunakan konsekuensi ataua kabiat sebagai suatu bentuk  disiplin, salah satu 

teknik disiplin yang efektif adalah dengan menggunakan konsekuensi dari suatu tindakan. 

Salah satu cara yang mudah untuk  mendisiplinkan anak adalah membiarkan anak 

merasakan akibat dari keputusannya. Artinya anak diberikan kesempatan untuk belajar 

dari pengalaman seperti halnya orang dewasa. Dengan demikian anak dapat memahami 

bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan  mempunyai konsekuensi yang harus di 

tanggungnya. 
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2. Keluar dari situasi tertentu guru mengajarkan anak untuk mundur dari suatu persoalan 

merupakan strategi disiplin yang efektif. Agar anak dapat keluar dari situasi tertentu saat 

diperlukan, dibutuhkan suatu keterampilan tertentu yang dapat dipelajari.  

3. Mendorong anak agar dapat bertingkah laku dengan baik, cara-cara yang digunakan 

pendidik untuk membentuk prilaku disiplin pada anak adalah dengan memperhatikan 

tingkah laku dengan baik.    

Selain itu adapun cara untuk meningkatkan kedisiplinan pada anak usia dini diantaranya 

mengembangkan sikapnya  seperti anak akan mengembangkan konsep diri yang positif, 

Beberapa cara meningkatkan disiplin belajar baik untuk anak usia dini yaitu sebagai berikut : 

 

1. Tentukan Target 

 

Target akan mempengaruhi semangat dalam belajar sehingga bisa meningkatkan disiplin 

dalam belajar. Target merupakan beberapa hal yang ingin kita capai dari proses pembelajaran. 

Dengan menggunakan target belajar maka kita bisa mengukur kemampuan anak dalam belajar 

sudah seberapa berhasil. Buat target yang baik dan terperinci sehingga anak akan termotivasi 

untuk mencapainya. Dalam menentukan target belajar kita bisa menggunakan referensi buku 

pelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh anak. Cara memnentukan 

target belajar juga bisa dengan menentukan hasil misalnya harus bisa mendapat nilai 9 atau 

harus bisa menguasai 200 suku kata dalam seminggu.  

 

2. Berikan Hadiah Jika Berhasil 

 

Hadiah merupakan suatu yang menarik bagi semua orang. Dalam belajar pemberian 

hadiah dapat memacu meningkatkan disiplin belajar. Hadiah merupakan suatu tawaran yang 

menarik bahwa akan mendapatkannya jika berhasil mencapai suatu yang ditargetkan. 

Berikanlah hadiah atau janjikan hadiah pada anak jika berhasil mencapai target pembelajaran 

sehingga anak akan semakin semangat dan disiplin dalam belajar. 

  

3. Berikan Sanksi Jika Melanggar Aturan 

 

Sanksi seperti halnya hadiah yaitu akan menjadi pemacu untuk melakukan disiplin 

belajar. Tetapi sanksi akan memberikan hukuman yang bisa anak-anak terima karena telah 

melanggar aturan belajar atau tidak melakukan pembelajaran. Awal pemberian sanksi atau 

hukuman mungkin akan memaksa anda agar anda disiplin dalam belajar, tetapi setalah beberapa 

lama maka hal ini akan menjadi kebiasaan sehingga tidak akan lagi merasa terpaksa. Hukuman 

ini baik jika dilakukan pada anak-anak yang memang masih harus dipaksa belajar. Dengan 

awalnya paksaan maka anak-anak lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dan akan membentuk 

karakter disiplin dalam belajar.  

Perencanaan pembelajaran di dalam kelas guru dalam ruang kelas yang mengutamakan 

perkembangan sikap memperhatiakan kegiatan anak-anak dan karenanya menjadi pusat untuk 

kegiatan belajarnya. Melalui spotanitas, kesungguhan ,mengarahkan diri mempelajari 

kedisiplinan dan keterampilan maka memperoleh pengetahuan karena hal ini penting bagi 

mereka. Di saat anak-anak berinteraksi dengan guru dan lingkungan belajarnya , maka 

perencanaan, pelakasaan, dan proses penilaian menjdi intrumen yang dapat berperan penting. 

Anak-anak bebas untuk mengajukan ide-ide dan yang akan digunakan sebagian dari lingkungan 
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belajar, anak dibiarkan menilai dirinya terhadap pengalaman belajarnya yang pada 

mempegaruhi perencanaan belajar bagi aktivitas selanjutnya. 

Mendapatkan kesadaran tentang minat dan kebutuhan tiap anak maka guru akan siap 

untuk memicu dan memperkaya pengalaman-pengalaman belajar yang spontan dari anak-anak 

itu. agar dapat menjelaskan bagaimana guru melakukan semua ini dalam ruangan kelas, maka 

kita perlu hal-hal yang spesifik dalam berperilaku. 

Peran pembelajaran guru dan murid ialah sebagai guru dalam ruang kelas yang berbasis 

pada pengembangan sikap, memjadi orang yang memberikan kemudahan (fasilitator) dan 

bimbingan bagi murid di kelas, guru menilai kesiapan murid untuk belajar, pola murid 

mendekati suatu kegelisahan atau kesenangan untuk menyelesaikan pembelajarannya. 

Berdasarkan penilaian yang sistematik dan pengetahuannya tentang perkembangan anak, 

kemudian guru menyusun pengalaman belajar yang mempribadi baik tiap anak.  Maka guru 

dalam program pengembangan sikap menyatukan berbagai pengalaman belajar sesuai 

kebutuhan murid-murid.  

Guru-guru juga mempelajari untuk belajar yang inheren (kait-mengait yang tak 

terpisahkan ; penyadur) bagi tiap lingkungan yang tidak berhubungan dengan persekolahan , 

dengan dua tujuan yang perlu di perhatikan: 

(1) Untuk memperkuatkan motivasi dan pengalaman yang positif tentang kehidupan di 

rumah melalui perencanaan bersama dengan orang tua, dan 

(2) Untuk membangun lingkungan sekolah yang akan kira-kira mendekati dan melengkapi 

keseluruhan lingkungan belajar anak. 

  

PENUTUP 

 

Perencanaan pembelajaran di dalam kelas guru dalam ruang kelas yang mengutamakan 

perkembangan sikap memperhatiakan kegiatan anak-anak dan karenanya menjadi pusat untuk 

kegiatan belajarnya. Melalui spotanitas, kesungguhan , mengarahkan diri mempelajari 

kedisiplinan dan keterampilan maka memperoleh pengetahuan karena hal ini penting bagi 

mereka. Di saat anak-anak berinteraksi dengan guru dan lingkungan belajarnya, maka 

perencanaan, pelakasaan, dan proses penilaian menjdi intrumen yang dapat berperan penting. 

Anak-anak bebas untuk mengajukan ide-ide dan yang akan digunakan sebagian dari lingkungan 

belajar, anak dibiarkan menilai dirinya terhadap pengalaman belajarnya yang pada 

mempegaruhi perencanaan belajar bagi aktivitas selanjutnya. 

Peran pembelajaran guru dan murid ialah sebagai guru dalam ruang kelas yang berbasis 

pada pengembangan sikap, memjadi orang yang memberikan kemudahan (fasilitator) dan 

bimbingan bagi murid di kelas, guru menilai kesiapan murid untuk belajar, pola murid 

mendekati suatu kegelisahan atau kesenangan untuk menyelesaikan pembelajarannya.  
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ABSTRAK 

Pada masa kanak-kanak biasanya dikenal dengan masa aktif seperti bermain dan 

mengeksplorasi dengan lingkungan sekitarnya dan tentu pola perkembangan anak pada usia dini 

saat melakukan eksplorasi seperti perubahan peranan, perubahan pribadi yang saling berkaitan 

dalam hidupnya dan dia senang melakukan kontak sosial dengan lingkungan sekitar sepeti 

teman sebaya, hewan, tumbuhan dan hal yang membuatnya tertarik hingga membuat dia ingin 

tahu terhadap hal yang baru dia lihat, dan maka dari itu adapun pola perilaku sosial yang perlu 

diketahui orang tua untuk anak-anaknya diantaranya, meniru, persaingan, kerjasama, simpati, 

empati, dukungan sosial, membagi, dan perilaku akrab. Sedangkan pola tidak sosial 

negativisme, agresif, perilaku berkuasa, memikirkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, 

merusak, dan perasangka, agar membentuk anak meraka menjadi pribadi yang baik. 

 

Kata Kunci: Anak-anak; Perilaku sosial; Pola 

 

 

ABSTRACT 

In childhood it is usually known as active periods such as playing and exploring with the 

surrounding environment and of course the developmental pattern of children at an early age 

while doing exploration such as role change, personal changes are interrelated in life and he 

likes to make social contact with the surrounding environment like a friend peers, animals, 

plants and things that interest him to make him curious about what he has just seen, and 

therefore the social behavior patterns that parents need to know for their children, imitate, 

competition, cooperation, sympathy, empathy , social support, sharing, and familiar behavior. 

While the pattern is not social negativisme, aggressive, behavior in power, self-thinking, selfish, 

destructive, and prejudice, in order to form their children into a good person. 

 

Keywords: Children; Social behavior; Pattern 

  



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era                             480 

PENDAHULUAN  

 

Pada masa kanak-kanak biasanya dikenal dengan masa aktif seperti bermain dan 

mengeksplorasi dengan lingkungan sekitar. Menurut Hurlock (2008)  ciri-ciri anak usia dini 

adalah usia yang begitu aktif untuk proses berkembangnya kepribadian yang unik baik secara 

fisik dan mental usia penjelajah. 

Pola perkembangan anak pada usia dini saat melakukan eksplorasi seperti perubahan 

peranan, perubahan pribadi yang saling berkaitan dalam hidupnya dan dia senang melakukan 

kontak sosial dengan lingkungan sekitar sepeti teman sebaya, hewan, tumbuhan dan hal yang 

membuatnya tertarik hingga membuat dia ingin tahu terhadap hal yang baru dia lihat dan ada 

beberapa anak yang terkadang tidak mau melakukan kontak sosial karna mendapat tekanan dari 

lingkungan seperti dibatasi orang tua untuk berteman dan bermain dengan alam sekitar karna 

dianggap berbahaya. 

Dalam Diwitika (2012) menurut Soekanto sosialisasi adalah proses sosial tempat seorang 

individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-

orang di sekitarnya. Adapun sosialisasi pada masa kanak-kanak biasanya dibantu oleh orang tua 

karna orang tua adalah pembentukan sikap anak dari awal untuk kehidupan anak dimasa yang 

akan mendatang. 

 

PEMBAHASAN 

 

Menurut Keraf (2004), peran dan tanggung jawab sebagai orang tua, pada saat bergaul 

dengan anak, jadilah orang tua, kakak atau pun teman mereka, agar mereka merasa aman, juga 

akan merasa dimengerti dan mendapat dukungan. Mengajarkan hal-hal yang baik, pandangan 

dan perilaku yang benar kepada anak, dan harus menjadikan teladan yang baik. Tidak henti-

hentinya belajar dan memperbaiki cara mendidik anak. Menyediakan makanan yang sehat dan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat agar berguna untuk pertumbuhan anak.  

Menurut Irwan (2008), prinsip mengajar dan mendidik anak, mengekspresikan kasih 

sayang kepada anak pada waktu yang tepat. Menuntut secara tepat sesuai dengan kemampuan, 

kesukaan dan kebutuhan anak, tidak memberi kasih sayang atau perlindungan yang berlebihan, 

orang tua sendiri harus menjadi teladan terlebih dahulu, menjadi contoh teladan bagi anak-anak, 

pada saat anak masih kecil, sikap mendidik anak haruslah sama, sikap didikan orangtua itu 

janganlah terlalu bebas atau pun terlalu ketat, lebih banyak mendukung dan memuji dari pada 

marah-marah. 

Dalam Hurlock (2003) berpendapat bahwa perilaku sosial menunjukan kemampuan untuk 

menjadi orang yang bermasyarakat. Lebih lanjut lagi, perilaku sosial adalah istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan perilaku umum yang ditunjukkan oleh individu dalam 

masyarakat, yang pada dasarnya sebagai respons terhadap apa yang dianggap dapat diterima 

atau tidak dapat diterima oleh kelompok sebaya seseorang. Sedangkan perilaku tidak sosial 

ialah hal yang sebaliknya. 

Adapun pola perilaku sosial dan tidak sosial dalam Elizabeth (2008) menurut Hurlock, 

yang perlu diketahui oleh orang tua untuk anaknya, yaitu :  
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A. Pola Perilaku Sosial : 

 

1. Meniru, agar sama dengan kelompok, anak meniru sikap dan perilaku orang yang sangat 

ia kagumi 

2. Persaingan, keinginan untuk mengungguli dan mengalahkan orang-orang lain sudah 

tampak pada usia empat tahun. Ini dimulai dirumah dan kemudian dan kemudian 

berkembang dalam bermain dengan anak diluar rumah. 

3. Kerjasama, pada akhir tahun ketiga bermain kooeporatif dan kegiatan kelompok mulai 

berkembang dan meningkat baik dalam prokuensi maupun lamanya berlangsung, 

bersamaan dengan meningkatnya kesempatan untuk bermain dengan anak lain. 

4. Simpati, karena simpati membutuhkan pengertian tentang perasaan-perasaan dan emosi 

orang lain maka hal ini hanya kadang-kadang timbul sebelum tiga tahun. Semakin banyak 

kontak bermain, semakin cepat simpati akan berkembang. 

5. Empati, seperti halnya simpati,empati membutuhkan pengertian tentang perasaan dan 

emosi orang-orang lain tetapi disamping itu juga membutuhkan kemampuan untuk 

membayangkan diri sendiri ditempat orang lain.relatif hanya sedikit anak yang dapat 

melakukan hal ini sampai awal masa kanak-kanak berakhir. 

6. Dukungan sosial, menjelang berakhirnya awal masa kanak-kanak, dukungan dari teman-

teman menjadi lebih penting dari pada persetujuan orang-orang dewasa.anak beranggapan 

bahwa perilaku nakal dan perilaku mengganggu merupakan untuk memperoleh dukungan 

dari teman-teman sebaya. 

7. Membagi, dari pengalaman bersama orang-orang lain,anak mengetahui bahwa salah satu 

untuk memperoleh persetujuan sosial adalah dengan membagi miliknya terutama mainan 

untuk anak-anak lain.lambat lawun sifat mementingkan diri sendiri berupa menjadi sifat 

murah hati. 

8. Perilaku akrab, anak yang pada waktu bayi memperoleh kekuasaan dari hubungan yang 

hangat,erat,dan personal dengan orang lain berangsur-angsur memberikan kasih sayang 

kepada orang diluar rumah seperti guru taman indria,atau benda-benda mati seperti 

mainan kegemarannya benda ini disebut objek kesayangan. 

 

B. Pola Tidak Sosial 

 

1. Negativisme, atau melawan otoritas orang dewasa mencapai puncaknya antara usia 3 

sampai 4 tahun dan kemudian menurun. Perlawanan fisik lambat laun berubah menjadi 

perlawanan perbal dan pura-pura tidak mendengar atau tidak mengerti permintaan orang 

dewasa 

2. Agresif, perilaku agresif meningkat antara usia 2 dan 4 tahun dan kemudian menurun. 

Serangan-serangan fisik mulai,diganti dengan serangan-serangan perbal dalam bentuk 

maki-maki atau menyalahkan orang lain 

3. Perilaku berkuasa, perilaku berkuasa, atau “merajai” mulai sekitar usia dalam 3tahun dan 

semakin meningkat dengan bertambah banyaknya kesempatan untuk kontak sosial. Anak 

perempuan cenderung lebih merajai dari pada anak laki-laki. 

4. Memikirkan diri sendiri, karena cakrawala sosial anak terutama terbatas dirumah, maka 

anak seringkali memikirkan dan mementingkan dirinya sendiri. Dengan meluasnya 

cakrawala lambat laun perilaku memikirkan diri sendiri berkurang tetapi perilaku murah 

hati masi sangat sedikit. 
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5. Mementingkan diri sendiri, seperti halnya perilaku memikirkan diri sendiri,perilaku 

mementingkan diri sendiri lambat laun diganti oleh minat dan perhatian kepada orang-

orang lain. Cepatnya perubahan ini bergantung pada banyaknya kontak dengan orang-

orang diluar rumah dan berapa besar keinginan mereka untuk diterima oleh teman-teman. 

6. Merusak, ledakan amarah sering disertai dengan tindakan merusak benda-benda 

disekitarnya tidak perduli miliknya sendiri atau milik orang lain. Semakin hebat 

amarahnya semakin luas tindakan merusaknya. 

7. Perasangka, sebagian anak pera sekolah lebih suka bermain dengan teman-teman yang 

berasal ras yang sama,tetapi mereka jarang menolak bermain dengan anak-anak kelas 

lain. Perasangka sosial timbul pertama-tam dari prasangka agama atau sosial ekonomi 

tetapi lebih dari perasa sex. 

 

PENUTUP 

 

Perkembangan anak pada usia dini saat melakukan eksplorasi seperti perubahan peranan, 

perubahan pribadi yang saling berkaitan dalam hidupnya dan dia senang melakukan kontak 

sosial dengan lingkungan sekitar sepeti teman sebaya, hewan, tumbuhan dan hal yang 

membuatnya tertarik hingga membuat dia ingin tahu terhadap hal yang baru dia lihat dan 

adapun pola perilaku sosial yang perlu diketahui orang tua untuk anak-anaknya diantaranya, 

meniru, persaingan, kerjasama, simpati, empati, dukungan sosial, membagi, dan perilaku akrab. 

Sedangkan pola tidak sosial negativisme, agresif, perilaku berkuasa, memikirkan diri sendiri, 

mementingkan diri sendiri, merusak, dan perasangka, agar membentuk anak meraka menjadi 

pribadi yang baik. 
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ABSTRAK 

 

Anak usia dini adalah amanat dari Allah SWT dan memiliki karakterisitik yang khas serta 

memiliki potensi yang dapat berkembaang secara terus menerus melalui tahapan-tahapan 

tertentu. Karena perkembangannya yang sangat pesat dan sangat peka terhadap rangsangan, 

masa usia dini sesring dikatakan sebagai masa the golden age atau masa keemasan. Pada masa 

ini berbagai aspek perkembangan anak mengalami lonjakan yang sangat pesat, salah satunya 

adalah aspek perkembangan fisik motoric. Dimana salah satu bagian dari aspek perkembangan 

itu adalah kegiatan menggambar. Menggambar adalah kegiatan yang mengasyikan bagi anak-

anak, menggambar juga merupakan media bagi manusia untuk mencurahkan perasaan dan 

pikiran-pikirannya yang dituangkan dalam sebuah karya berbentuk dua dimensi. Konsep diri 

merupakan pandangan individu atas dirinya sendiri yang mengenai perasaan, kepercayaan dan 

penilaian terhadap diri sendiri.konsep diri tersebut meliputi konsep diri positif dan 

negative.Penulisan artikel ini di latarbelakangi oleh tiap anak harus memperhatikan 

kemampuan-kemampuannya sebagai seorang anak, sehingga ia dapat menggunakan 

kemampuan-kemampuannya dalam bekerja dan bermain dengan anak-anak sesamanya. 

Kesadaran dan penerimaan terhadap tiap keunikan individual anak sangat penting dalam 

perkembangan komunikasi antarpribadi. Dalam hal ini jua mencakup tumbuhnya 

kepekaan/sensitivitas perasaan tiap anak satu sama lain dan menggembirakan daripada hanya 

sekedar menoleransi perbedaan-perbedaan individual anak-anak. Komunikasi merupakan 

sumber pengertian kesamaan perasaan dan konflik antar manusia. Adapun yang menjadi tujuan 

dari penulisan artikel ini meliputi; (1) Anak akan mengembangkan konsep diri yang positif, (2) 

Anak akan mengembangkan kreativitas, (3) Anak akan mengembangkan kesadaran dan akan 

menerima perbedaan-perbedaan individual. Dalam hal ini tujuan-tujuan ini dapat mengetahui 

hubungan peran ibu dengan konsep diri anak. 

 

Kata kunci : anak usia dini; pengembangan sikap; konsep diri; terapi konseling; hubunga orang 

tua 

 

  

mailto:rizma804@gmail.com/


 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era                             484 

ABSTRACT 

 

Early childhood is a message from Allah SWT and has a unique characteristic and has the 

potential that can berkembaang continuously through certain stages. Because of its very rapid 

development and very sensitive to the stimulus, the early age sesring said as the golden age or 

the golden age. At this time the various aspects of child development experienced a very rapid 

spike, one of which is the aspect of physical development of motoric. Where one part of the 

development aspect is the drawing activity. Drawing is a fun activity for children, drawing is 

also a medium for humans to pour out their feelings and thoughts that are poured in a two-

dimensional work. Self-concept is an individual's view of himself that concerns feelings, beliefs 

and self-assessments. Such self-concept includes both positive and negative self-concepts. The 

writing of this article in the background of each child should take account of his abilities as a 

child, so he can use his abilities in working and playing with his fellow-children. Awareness and 

acceptance of each child's individual uniqueness is essential in the development of interpersonal 

communication. In this case it involves the growing sensitivity / sensitivity of each child's 

feelings to each other and encouraging rather than simply tolerating individual differences in 

children. Communication is the source of understanding the similarity of feelings and conflicts 

between humans. As for the purpose of writing this article include; (1) The child will develop a 

positive self-concept, (2) The child will develop creativity, (3) The child will develop 

consciousness and will accept individual differences. In this case, these goals can determine the 

relationship of mother's role to the child's self-concept. 

 

Keywords: early childhood; attitude development; self concept; counseling therapy; parent 

relationship 

 

PENDAHULUAN 

 

Anak usia dini mempunyai berbagai macam kecerdasan, salah satunya adalah kecerdasan 

emosional. Keceradasan emosional adalah kemampuan seseorang atau anak untuk menerima, 

menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain yang berada disekitarnya. 

Artinya emosi mengacu kepada perasaan terhadap informasi yang akan mempengaruhi suatu 

hubungan. 

Dalam suatu hal, factor pola asuh sangat berpengaruh bagi kehidupan anak-anak 

nantinya. Seperti bagaimana anak diperlakukan dirumah, bagaimana hubungannya dengan 

saudara-saudaranya yang lebih tua atau lebih muda darinya. Hal itu sangat berpengaruh besar 

bagi kondisi emosional dan perkembangan anak. 

Latar belakang penulisan diawali pemikiran bahwa anak adalah anugrah terindah yang 

dimiliki oleh setiap pasangan. Semenjak dilahirkan anak selalu menjadi pusat perhatian. Orang 

tua adalah yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara 

rohani, jasmani, maupun sosial. Setiap orang tua memberikan kasih saying, perhatian, 

perawatan, pendidikan serta bimbingan yang terbaik untuk anaknya. 

Anak adalah anugrah atau titipan yang sangat berharga untuk orang tua dari Tuhan, tak 

jarang sebagian orang tua yang tidak dikaruniai anak dan mereka sangat menginginkan hal itu. 

Tetapi bagi orang tua yang memiliki anak, sangat penting menjaga dan memastikan anak 

tumbuh dan berkembang dengan baik, mulia dari memperhatikan makanan, minuman, 

pendidikan, serta pergaulan dilingkungannya. 
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Pada masa anak-anak, saati itu adalah penentuan atau peletakan pondasi pertama yang 

akan meningkat menjadi suatu bangunan yang kokoh apabila pondasi pertamanya diletakan 

dengan benar. 

Konsep diri merupakan gambaran atau pandangan mengenai diri sendiri yang berasal dari 

satu kesatuan sikap dan keyakinan pada dirinya sendiri. Konsep diri terdiri atas dua bagian; 

konsep diri negative dan konsep diri positif. 

Pada umumnya konsep diri banyak ditanamkan melalui kegiatan pembiasaan seperti 

berbaris, berdoa, mebaca iqro, bermain berolahraga serta bercerita yang terangkum dalam 

kegiatan belajar mengajar selama di lingkungan sekolah. Melalui pembiasaan-pembiasaan 

tersebut, pengembangan konsep diri terlihat cukup efektif, sehingga dapat mengembangkan 

konsep diri positif anak. 

Namun pada pelaksanaannya, pengembangan konsep diri melalui pembiasaan tidak 

sepenuhnya berjalan dengan baik pada setiap anak, hal ini dikarenakan karakter atau latar 

belakang pola asuh orang tua anak yang berbeda-beda. Itu semua dapat di saksikan dengan 

adanya beberapa anak yang memiliki konsep diri negative. Karakter konsep diri negative 

biasanya terlihat ketika melakukan obeservasi yaitu terdapat anak yang bersikap pesimis 

terhadap kompetisi, peka terhadap kritik dengan kata lain jka mendapat kritikan ia merasa tidak 

senang, dan tidak dapat menempatkan diri dengan lingkungannya. 

Selain konsep diri negative, terdapat pula beberapa anak yang memiliki konsep diri 

positif dengan karakterisitk bersikap optimis terhadap kompetisi seperti sungguh-sungguh 

dalam mengerjakan kegiatan, dapat menempatkan diri dengan lingkungan, dll. 

Oleh karena itu selfconcept amat perlu ditempa sedini mungkinagar melekat atau menjadi 

bagian dari diri seseorang, dan langkah kecil untuk memulainya adalah melalui pendidikan 

dilingkungan keluarga, yaitu dengan masing-masing anggota keluarga terutama orang tua dapat 

menjadi figure yang baik baigi anak-anaknya karena apa yang anak lakukan adalah hasil dari 

apa yang dilihatnya dari orang tua. Selain itu orang tua dan orang dewasa lainnya harus selalu 

memberikan teladan bagi anak-anak baik ketika di lingkungan keluarga, sekolah maupun di 

lingkungan masyarakat. 

Hubungan anak dengan orangtua dan saudaranya mengenai cara-cara asuhan anak 

berlaku dalam keluarganya, semua ikut berperan dalam menentukan perkembangan konsep 

dirinya. Anak yang tinggal di lingkungan yang penuh dengan perilaku kekerasan dan tingkat 

criminal yang tinggi mepersepsi bahwa orang asing bisa melukai mereka jika mereka tidak hati-

hati. Hal ini membuat anak mengembangkan konsep diri yang cenderung kurang percaya diri 

dan berhati-hati yang termanifestasi dalam perilaku tidak berbicara dengan orang yang tidak 

dikenal. 

 

PEMBAHASAN/PEMECAHAN MASALAH 

 

Perencanaan pembelajaran, dalam hal ini guru harus sadar akan perkembangan kemajuan-

kemajuan dan minat-minta perhatian khusus anak-anak. Anak-anak lazimnya melakukan 

sesuatu yang berbeda dalam ruangan kelas. Mereka memilih sendiri apa yang yang mereka akan 

lakukan. Anak-anak ini akan belajar dari bahan-bahan belajar yang digunakan dan interaksinya 

dengan anak-anak yang lain dan dengan orang dewasa. Guru yang sadar akan dapat 

mengamati/mengobservasi dan menemukan sesuatu tentang tiap anak-anak, dan karenanya perlu 

memperkaya pengetahuan dan pengelaman-pengalaman tentang anak-anak yang menjadi siswa-

siswanya. 



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era                             486 

Disaat anak-anak berinteraksi dengan guru dan lingkungan belajranya, maka 

perencanaan, pelaksanaan, dan proses penilaian menjadi instrument yang dapat berperan 

penting. Anak-anak bebas untuk mengajukan ide-ide dan yang akan digunakan sebagai bagian 

dari lingkungan belajar. Anak-anak tetap dibiarkan menilai dirinya terhadap pengalaman 

belajarnya, yang pada gilirannya mempengaruhi perencanaan belajar bagi aktivitas selanjutnya. 

Mendapatkan kesadaran tentang minta dan kebutuhan tiap anak maka guru akan siap 

untuk memicu dan memperkaya pengalaman-pengalaman belajar yang spontan dari anak-anaik 

itu. Agar dapat menjelaskan bagaimana guru melakukan semua ini dalam ruang kelas, maka 

perlu hal-hal yang spesifik dalam berperilaku. 

Guru dalam ruang kelas yang berbasis pada pengembangan sikap, menjadi orang yang 

memberikan kemudahan (fasilitator) dan bimbingan bagi murid di kelas. Guru menilai 

kematangan/kesiapan murid untuk belajar, pola murid mendekati suatu permasalahan, serta 

kegelisahan atau kesenangan untuk menyelesaikan pembelajarannya. Berdasarkan penilaian 

yang sistematik dan pengetahuannya tentang perkembangan anak, kemudian guru menyusun 

pengalaman belajar yang mempribadi bagi tiap anak. 

Penilaian bagi program pembelajaran yang mengutamakan pengembangan sikap meliput 

juga penilaian diri oelh murid dan menganalisis danmengobservasi perubahan-perubahan yang 

terjadi pada diri siswa oleh guru-guru. Penilaian formatif dalam proses yang berkelanjutan 

dalam pengumpulan data-data yang dapat diobservasikan, menganalisis informasi-informasi dan 

perencanaan pengalaman belajar, yang dibuat berdasarkan hasil analisis. Guru mengobservasi 

perilaku anak dan tetap merekam secara yang kocak hasil-hasil observasi ini dalam system 

arsip/file yang baik. Tambahan bagi rekaman yang kocak, dua perangkat alat diagnosis juga 

digunakan. 

Pertama:termasuk teknik-teknik yang sistematik dan observasi yang dibeda-bedakan 

untuk pengumpulan informasi tentang perilaku anak. Instrument-instrumen ini termasuk juga 

butir-butir yang berkaitan dengan ranah/domain sikap/afektif, kognitif, dan 

perilaku/psikomotorik. Misalnya, sebuah instrument mungkin dapat digunakan untuk 

pengumpulan data tentang interaksi guru-anak dan pola-pola interaksi antara anak dengan anak 

dalam pola interaksi dalam ruangan kelas. Perangkat alat diagnosis yang kedua: adalah 

termasuk instrument-instrumen untuk skala peringkat, daftar pengecekan, termasuk jadwal 

interview yang telah didesain untuk melaksanakan belajar mandiri (self-study) di kalangan 

guru-guru, anggota staf proyek dan bahkan di kalangan orang tua. 

Penilaian sumatif dilaksanakan agar dapat menentukan bahwa program itu memang 

efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya. Selama bulan pertama dan bulan terakhir dari tahun 

sekolah, seorang guru mengobservasi perilaku anak dalam hubungannya dengan sasaran-sasaran 

dan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. 

Proses penilaian sumatif juga meliputi pengumpulan data tentang evaluasi diri anak-anak. 

Tes yang baku (standardized test) juga dibuat terhadap anak-anak sebagai bagian dari penilaian 

sumatif, tapi alat-alat/instrument ini harus dipilih dan ditafsirkan dengan sangat hati-hati. 

Penting bahwa tujuan-tujuan program dan perilaku-perilaku diukur dengan tes-tes adalah 

sama/serupa. Kebanyakan tes-tes itu didesain untuk mengukur keterampilan akademik. 

Karenanya, alat-alat tes yang sudah distandarisasikan hanya menggambarkan secara terbatas 

dan relative bukan alat penilaian yang mutlakdan penting untuk menilai/mengevaluasi proses 

belajar dalam program pengemabangan sikap yang efektif. 

Ketika anak berada dirumah maka orang tualah yang berperan aktif dalam 

mengembangkan sikap pada anak. Dirumah ada beberapa teknik untuk mengembangkan sikap 
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pada anak, yaitu : a)sering-seringlah meminta bantuan kepada anak yang bertujuan untuk 

member kesempatan kepada anak agar meningkatkan rasa tanggung jawab pada dirinya, 

b)menjadikan anak focus pada satu tujuan ketika diminta mengerjakan sesuatu, seperti ketika 

orang tua menyuruh anak untuk membersihkan mainan sendiri, orang tua tua perlu menjauhkan 

barang lain selain barang miliknya, karena itu bisa menghilangkan fokusnya dan malah beralih 

kebarang lain, c)disiplin pada kebersihan diri sendiri, seperti membiasakan anak ketika sebelum 

makan harus cuci tangan dulu, menyikat gigi dua kali sehari, kegiatan tersebut harus dilakukan 

secara rutin agar anak terbiasa, d)meluangkan waktu bersama anak, seringkali orang tua terlalu 

sibuk dengan pekerjaannya sampai-sampai anak tidak terihat sama sekali, dan itu berdampak 

pada perubahan sikap anak yang ingin mencari perhatian dari orang tuanya, e)hindari mengeluh 

dan mengeluarkan amarah didepan anak, anak adalah peniru yang unggul, jadi jika kita 

mengeluh akan sesuatu didepan anak secara terus menerus maka anak akan menirukannya di 

kemudian hari. 

 

KESIMPULAN 

 

Pada umumnya konsep diri banyak ditanamkan melalui kegiatan pembiasaan seperti 

berbaris, berdoa, mebaca iqro, bermain berolahraga serta bercerita yang terangkum dalam 

kegiatan belajar mengajar selama di lingkungan sekolah. Melalui pembiasaan-pembiasaan 

tersebut, pengembangan konsep diri terlihat cukup efektif, sehingga dapat mengembangkan 

konsep diri positif anak. 

Namun pada pelaksanaannya, pengembangan konsep diri melalui pembiasaan tidak 

sepenuhnya berjalan dengan baik pada setiap anak, hal ini dikarenakan karakter atau latar 

belakang pola asuh orang tua anak yang berbeda-beda. Itu semua dapat di saksikan dengan 

adanya beberapa anak yang memiliki konsep diri negative. Karakter konsep diri negative 

biasanya terlihat ketika melakukan obeservasi yaitu terdapat anak yang bersikap pesimis 

terhadap kompetisi, peka terhadap kritik dengan kata lain jka mendapat kritikan ia merasa tidak 

senang, dan tidak dapat menempatkan diri dengan lingkungannya. 

Selain konsep diri negative, terdapat pula beberapa anak yang memiliki konsep diri 

positif dengan karakterisitk bersikap optimis terhadap kompetisi seperti sungguh-sungguh 

dalam mengerjakan kegiatan, dapat menempatkan diri dengan lingkungan, dll. 

Oleh karena itu selfconcept amat perlu ditempa sedini mungkinagar melekat atau menjadi 

bagian dari diri seseorang, dan langkah kecil untuk memulainya adalah melalui pendidikan 

dilingkungan keluarga, yaitu dengan masing-masing anggota keluarga terutama orang tua dapat 

menjadi figure yang baik baigi anak-anaknya karena apa yang anak lakukan adalah hasil dari 

apa yang dilihatnya dari orang tua. Selain itu orang tua dan orang dewasa lainnya harus selalu 

memberikan teladan bagi anak-anak baik ketika di lingkungan keluarga, sekolah maupun di 

lingkungan masyarakat. 

Hubungan anak dengan orangtua dan saudaranya mengenai cara-cara asuhan anak 

berlaku dalam keluarganya, semua ikut berperan dalam menentukan perkembangan konsep 

dirinya. Anak yang tinggal di lingkungan yang penuh dengan perilaku kekerasan dan tingkat 

criminal yang tinggi mepersepsi bahwa orang asing bisa melukai mereka jika mereka tidak hati-

hati. Hal ini membuat anak mengembangkan konsep diri yang cenderung kurang percaya diri 

dan berhati-hati yang termanifestasi dalam perilaku tidak berbicara dengan orang yang tidak 

dikenal. 
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Abstrak 

 

Periode atau masa transisi ke jenjang pendidikan  bisa menjadi hal yang mengasyikkan 

pengalaman baru bagi kebanyakan anak. Namun bagi beberapa anak, yang menderita homesick 

membuat langkah ini menjadi sulit, bahkan tidak melanjutkan. homesick didefinisikan sebagai 

gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh pemisahan yang nyata atau diantisipasi dari 

rumah - sibuk memikirkan tentang rumah. Penderita biasanya depresi dan cemas, serta kesulitan 

berfokus pada topik yang tidak terkait dengan rumah. homesick  dapat memperburuk suasana 

hati yang sudah ada sebelumnya dan menimbulkan kecemasan, masalah kesehatan mental dan 

fisik yang baru, dan kadang-kadang menyebabkan berhenti sekolah. Penelitian baru menemukan 

untuk pertama kalinya, strategi pencegahan dan pengobatan untuk siswa homesick, hasilnya bisa 

menjadi sehat, memuaskan, dan pengalaman belajar yang produktif. 

 

Kata Kunci: homesick, cemas, pendidikan. 

 

Abstract 

 

Period or transition to education can be a fun experience for most children. But for some 

children, homesick sufferers make this step difficult, not even continuing. homesick is defined as 

a nuisance or damage caused by a real or anticipated separation of the house - busy thinking 

about the house. Patients are usually depressed and anxious, as well as difficulty focusing on 

topics unrelated to the home. homesick can aggravate a pre-existing mood and cause anxiety, 

new mental and physical health problems, and sometimes lead to school stops. New research 

finds for the first time, prevention and treatment strategies for homesick students, the results 

can be a healthy, satisfying, and productive learning experience. 

 

Keywords: homesick, anxious, education. 
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PENDAHULUAN 

  

Keberhasilan suatu sistem pendidikan terhadap anak dapat tercapai jika terjalin dengan 

baik komunikasi yang merupakan sarana atau media penyampaian pembelajaran. Hal ini 

tentunya tidak akan tercapai semudah yang dibayangkan, banyak faktor yang mempengaruhi 

proses ini, salah satunya adalah adanya rasa rindu berlebihan akan suasana rumah atau yang 

sering kita dengar dengan istilah ‘homesick’. Homesick merupakan sifat yang wajar terjadi 

dalam kehidupan anak usia dini, namun hal tersebut bisa diatasi dengan dibiasakan dan 

diusahakan. Oleh karena itu untuk mengatasi hal ini sangat diperlukan bimbingan oleh guru 

pembimbing terhadap penderitanya. Homesick atau kerinduan terhadap suasana rumah, 

merupakan suatu keadaan dimana seseorang merasa menderita akibat erpisah dari lingkunga 

rumah,orangtua, atau hal yang ada disekitarnya. Entah itu saat masuk pertama sekolah, atau 

mungkin awal yang baru pertama kali berpisah dengan oangtua nya. Hal itu terjadi karena 

penderita sudah terbiasa dan merasa nyaman dengan suasana yang ia alami sebelum 

menemukan kebiasaan baru. Gejala homesick sendiri berbeda-beda pada setiap anak. Sebagian 

besar gejala homesick berakibat negative bagi yang mengalaminya. Beberapa ada yang merasa 

gelisah, cemas namun tidak jarang pula si penderita akan jatuh sakit, yang mengakibatkan 

menurunnya daya tangkap dan serap dari proses pembelajaran yang ia dapatkan disekolah, 

karenanya perlu dilakukan beberapa hal untuk segera mengatasinya agar tidak terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan oleh karena itulah saya membuat artikel tentang penanganan masalah 

homesick pada anak usia dini.  

Menurut Nurindah Fitria, M.Psi., Psikolog, staf pengajar Fakultas Psikologi Universitas 

YARSI, homesickness mencakup reaksi-reaksi terhadap sejumlah situasi yang disebabkan 

perpisahan dari orang-orang dan tempat yang dikenal dengan baik. Hal ini terkait dengan proses 

penyesuaian diri seseorang dengan budaya baru. "Homesickness merupakan reaksi emosional 

yang lazim terjadi ketika kita merasa stres beradaptasi dengan lingkungan baru. Kondisi ini 

normal dialami," ujar Fitria. Hal itu tentunya menimbulkan banyak dampak negatif yang 

menghambat akan keberhasilan sistem pendidikan pada anak. Oleh karena itu kita perlu 

melakukan penanganan terhadap hal ini sedini mungkin agar terjadi keberhasilan fase 

pembelajaran pada anak.   

 

PEMBAHASAN 

 

Pengertian Homesick atau kerinduan terhadap suasana rumah, merupakan suatu keadaan 

dimana seseorang merasa menderita akibat terpisah dari lingkungan rumah, orang tua, atau hal 

yang ada disekitarnya. Entah itu saat hari pertama masuk sekolah, atau mungkin awal yang baru 

pertama kali berpisah dengan orang tuanya. Hal itu terjadi karena penderita sudah terbiasa dan 

merasa nyaman dengan suasana yg ia alami sebelum menemukan kebiasaan baru. Gejala 

homesick sendiri berbeda-beda pada setiap anak. Sebagian besar gejala homesick berakibat 

negatif bagi yang mengalaminya. Beberapa ada yang merasa gelisah, cemas namun tidak jarang 

pula si penderita akan jatuh sakit, yang mengakibatkan menurunnya daya tangkap dan serap dari 

proses pembelajaran yang ia dapatkan disekolah,  karenanya perlu dilakukan beberapa hal untuk 

segera mengatasinya agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. 

Bagi anak yang tinggal jauh dari rumah, yang mengharuskan mereka beradaptasi dengan 

lingkungan baru, tentu akan mengalami apa yang disebut dengan homesick 
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Sebuah makalah yang ditulis oleh Chris Thurber dan juga Edward Walton dalam jurnal 

American Academy of Pediatrics menuturkan bahwa homesickness didefinisikan sebagai 

penderitaan atau kesengsaraan dan penurunan fungsional yang disebabkan oleh pemisahan 

dirinya dengan rumah atau objek – objek tertentu. “Mereka yang menderita kondisi ini 

umumnya merasakan beberapa bentuk kecemasan, kesedihan dan kegelisahan. Dan yang paling 

jelas adalah pikiran obsesif terhadap keasyikan di rumah,” ungkap Thurber dikutip dari CNN, 

rabu(15/9/2010). 

Para ahli menuturkan bahwa rindu yang tercipta belum tentu selalu tentang rumah, karena 

bisa saja ia merindukan sesuatu tentang lingkungan, teman-temannya. Homesick ini bisa juga 

disebabkan karena merasa kehilangan momen-momen bersama orang-orang terdekat, keluarga, 

teman main. Selain itu lingkungan baru dengan aktivitas yang berbeda dengan lingkungan 

sebelumnya membuat seseorang merasa asing dilingkungan tersebut. Kebiasaan lama yang 

kemudian berubah atau hilang di tempat baru juga bisa membuat anak merasa homesick. Jadi 

homesick ini tidak sama persis dengan suatu penyakit.“homesick adalah suatu emosi spontan 

yang bisa dirasakan dampaknya oleh orang dewasa atau anak-anak, sehingga dibutuhkan 

periode waktu tertentu agar bisa beradaptasi dengan lingkungan baru,” ungkap Thurber. 

 

Mengatasi Homesick pada Anak 

 

Dalam suatu studi pencegahan homesickness, hampir 70% dari berbagai macam 

homesickness dikarenakan faktor-faktor yang dapat diidentifikasi dan ditangani sebelum 

terpisah dari rumah. Temuan ini saja membuat argumen yang kuat untuk menekankan 

pencegahan homesick. Namun demikian, pendidik profesional dan guru pembimbing harus 

memahami strategi pengobatan yang paling menjanjikan untuk membantu seorang siswa yang 

sangat rindu rumah. 

  Kolaborasi di antara orang tua, staf pengajar, dan guru pembimbing di dalam dan di 

luar sekolah meningkatkan upaya untuk  meningkatkan penyesuaian dan mengurangi intensitas 

perasaan rindu itu. Strategi pengobatan yang efektif untuk seorang siswa homesick saat ini 

termasuk ; 

 Memberikan orientasi yang hangat, menyenangkan, santai saat anak  memiliki 

kesempatan untuk bersosial dan membiasakan diri dengan sekolah. 

 Normalisasi perasaan kehilangan rumah, sehingga anak diyakinkan bahwa semua orang 

merindukan sesuatu tentang rumah, dan itu merupakan hal yang wajar. 

 Mendorong anak untuk mencari teman dan dukungan dari orang-orang disekitar 

lingkungan barunya untuk memudahkan proses transisi. 

 Usahakan untuk tidak membuat janji akan menjemputnya, hal itu bias menimbulkan rasa 

rindu, karena hal ini akan menurunkan kemungkinan kesuksesan si anak di lingkungan 

barunya. 

Selain itu orang tua memainkan peran penting dalam membantu anak-anak mereka untuk 

mengatasi homesick. Anda harus membuat mereka mengerti bahwa mereka akan tinggal untuk 

jangka waktu yang pendek dan akan pulang kembali dalam beberapa hari. Anda dapat 

menjelaskan kepada mereka manfaat dari perjalanan atau hal-hal lainnya yang akan menemani 

mereka. Anda harus membangun perasaan kegembiraan di dalamnya sehingga anak-anak tidak 

merasa cemas saat berada jauh dari rumah. 

Boneka favorit, bantal atau selimut kesayangan mungkin juga dapat membantu mengatasi 

kegelisahan pada anak Anda. Selain itu Anda harus tetap berkomunikasi dengan anak-anak 
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Anda ketika mereka pergi, terutama untuk pertama kalinya. Jika semua langkah ini gagal 

membuat anak Anda siap untuk perjalanan atau tinggal di luar rumah dalam waktu tertentu, 

maka jangan memaksa mereka. Beri mereka waktu lebih banyak untuk dapat beradaptasi 

dengan dengan keadaan harus tinggal jauh dari rumah untuk sementara. Jika anak Anda berhasil 

menyelesaikan suatu perjalanan atau bermalam, Anda harus memuji keberanian mereka sebagai 

wujud apresiasi. 

 

PENUTUP 

 

Homesick atau kerinduan terhadap rumah dan suasana yang ditinggalkan merupakan 

suatu hal yang wajar terjadi ketika seseorang harus menjalani kebiasaan baru yang jauh dari 

rumah, terutama pada anak-anak tentu itu menjadi suatu hal yang berat untuk melepas zona 

nyamannya terhadap rumah dan perhatian yang dia dapatkan saat belum harus berpisah dengan 

rumah, namun jenjang ini merupakan sebuah fase yang harus dia lewati yang merupakan proses 

pembelajaran hidup menuju kedewasaan, sehingga untuk melewatinya kita harus memberikan 

bantuan dan dukungan agar si anak dapat beradaptasi dengan suasana barunya ini. 

Peran serta orang tua dan orang-orang terdekat di lingkunagnya lah yang dibutuhkan oleh 

si anak tersebut, sehingga ia bisa melaluinya. 

Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam 

artikel ini, tentunya masih banyak banyak kekurangan dan  kelemahannya, karena terbatasnya 

pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan artikel ini. 

Sekian penutup dari saya semoga berkenan di hati dan banyak-banyak saya ucapkan 

terimakasih. 
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Abstract 

 

Anti-violence education basically seeks to answer the issues raised lately relation to the 

increasingly widespread child abuse both within the family, society, and the more so in an 

educational environment. Acts of violence, whatever its form, can harm children, which affected 

my growth and development both concerning aspects of physical, cognitive, emotional and 

psycho-social. Early childhood, is the age at which the child is experiencing rapid growth and 

development in both the development of emotional, intellectual, and moral language, or 

commonly the golden age. Therefore, in an effort to maintain and ensure the growth and 

development of AU goes well and unavoidable acts of violence perpetrated by adults 

importance of education applied nuanced nati violence. In the implementation, presenting the 

anti-violence education systems and processes that are safe, comfortable, fun and free of actions 

that lead to violence. 

 

Keywords: education, violence, early childhood 

 

Abstrak 

 

Pendidikan anti kekerasan pada dasarnya berupaya menjawab persoalan-persoalan yang 

mengemuka akhir-akhir ini kaitannya dengan semakin maraknya tindak kekerasan pada anak 

baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lebih-lebih di lingkungan pendidikan. Tindak 

kekerasan, apapun bentuknya, sesungguhnya dapat merugikan anak, yaitu mengganngu tumbuh 

kembangnya baik menyangkut aspek fisik, kognitif, maupun psiko-sosial emosionalnya.Anak 

usia dini, merupakan usia di mana anak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

dengan cepat baik perkembangan emosional, intelektual, bahasa maupun moralnya, atau yang 

biasa dengan golden age. Oleh karenanya, sebagai upaya menjaga dan memastikan tumbuh 

kembang AUD berjalan dengan baik dan terhindarkan dari tindak kekerasan yang dilakukan 

oleh orang dewasa penting diterapkan pendidikan yang bernuansa nati kekerasan. Dalam 

implementasinya, pendidikan anti kekerasan menyuguhkan sistem dan proses pendidikan yang 

aman, nyaman, menyenangkan juah dari tindakan-tindakaan yang menjurus pada kekerasan. 

 

Kata Kunci: Pendidikan, kekerasan, anak usia dini 
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PENDAHULUAN 

 

Manusia merupakan makhluk yang mulia lagi sempurna dibanding mahluk-mahluk 

Tuhan yang lainnya. Kemuliaan dan kesempurnaannya terletak pada potensi yang dimilikinya 

baik potensi fisiknya maupun potensi ruhaninya. Potensi fisiknya memungkinkan manusia dapat 

melakukan apa saja yang ia mau, dan dengannya dapat pula menunjukan kreativitas atau karya-

karya yang mengangungkan. Potensi akal serta hati merupakan potensi inti manusia, karena 

dengannya ia dapat berpikir dan merasakan, serta dapat membedakan mana yang benar dan 

mana yang salah. 

Pendidikan, sebagai sebuah proses, pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki manusia, di satu sisi, dan ia juga bertujuan untuk memanusiakan manusia. 

Oleh karenanya, proses pendidikan semsetinya dijalankan dan diarahkan pada pencapaian 

potensi manusia secara maksimal, sehingga kemuliaan manusia sebagai mahluk Tuhan dapat 

terjaga, terpelihara, dan termanifestasi dalam kehidupan nyata. 

Sebagai mahluk yang memiliki hak asasi, Hak Asasi Manusia, pada dasarnya manusia 

memiliki kebebasan dan kemerdekaan. Demikian karena kebebasan dan kemerdekaan 

merupakan hakikat kemanusiaan itu sendiri. Tanpanya, kemerdekaan, manusia tidak akan dapat 

melangsungkan hidupnya layaknya manusia, paling tidak ia akan kehilangan harga dirinya, jati 

dirinya, dan ia juga akan kehilangan kreativitasnya untuk beraktualisasi, berinovasi dan 

bertransformasi dalam kehidupan sosial. 

Praktek kekerasan yang sering terjadi, terutama kepada anak-anak, pada dasarnya adalah 

perbuatan yang melanggar kemerdekaan manusia, yaitu melanggar hak asasi manusia. 

Kekerasan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan ia pastinya juga bertentangan 

dengan peraturan perundang-undanagn di semua Negara dan semua agama. Sebagai upaya 

untuk menanggulangi, paling tidak menghindari dari perbuatan yang menjurus pada tindak 

kekerasan adalah melalui proses pendidikan. Pendidikan menjadi sarana yang dianggap tepat 

dan efektif menginta di dalamnya terdapat proses pembinaan moral dan abudi pekerti anak. 

Oleh karenanya, dalam tulisan ini penulis akan berupaya mengelaborasi lebih jauh kaitannya 

dengan pendidikan anti kekerasan yang dapat diterapakan pada anak usia dini. Anak usia dini 

merupakan usia di mana mereka masih memiliki ketergantungan penuh kepada orang dewasa, 

karena belum mandiri, dan mereka juga sangat rentan terhadap perbuatan tindak kekerasan yang 

dilakukan oleh orang dewasa. 

 

PEMBAHASAN 

 

Kekerasan yang terjadi diindonesia dari hari kehari semakin meningkat. Kekerasan terjadi 

terhadap perempuan,anak,dan biasanya lebih banyak dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan 

terhadap anak terjadi karena keluarga yang kurang harmonis,konflik dalam keluarga sehingga 

anak menjadi korban kekerasan yang dilakuan oleh orang tuanya sendiri. Jadi nilai anti 

kekerasan harus dibawa seseorang yang meyakini kebenaran perdamaian sebagai sesuatu yang 

harus ditanamkan pada setiap hati agar suatu hari nanti kehidupan bangsa anti kekerasan akan 

terwujud. Anak mempunyai batasan dan pengertian beragam tegantung dari sudut pandang yang 

digunakan secaa tradisional pemahaman tentang anak usia dini sering disamaan dengan manusia 

dewasa dalam bentuk m ini masih polos dan mampu berfikir luas. Akibatnya anak sering 

diperlakukan tidak pantas sehingga diperlakukan pendidikan khusus bagi anak usia dini sesuai 

dengan prtumbuhan fisik,emosional,kejiwaan dan anti kekerasan.Dengan mencermati apa yang 
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ditercantum dalam Permendikbud tersebut dapat dipahami bahwa tindak kekerasan yang terjadi 

dalam lingkungan pendidikan ternyata ia tidak hanya menyangkut fisik-psikis tapi juga 

perbuatan seksual. Perbuatan yang terakhir disebutkan merupakan yang akhir-akhir ini marak 

menimpa anak-anak, termasuk di dalamnya anak-anak kategori anak usia dini. Tindakan-

tindakan yang dilakukan baik ia terhadap fisik maupun psikis dianggap sebagai tindakan 

kekerasan bila mana kemudian ia mengakibatkan korbannya (anak) merasakan ketakutan dan 

trauma, serta mengalami luka atau cedera, cacat atau bahkan kamtian. 

Menurut Emmy, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kekerasan terhadap anak terbagi 

atas: kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Namun, antara 

kekerasan yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Anak yang menderita kekerasan fisik, 

pada saat yang bersamaan juga menderita kekerasan emosional. Sementara yang menderita 

kekerasan seksual juga mengalami penelantaran. 

Secara lebih terperinci, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud 

No 82 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan 

Pendidikan, menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk kategori tindak kekerasan di 

lingkungan pendidikan, yaitu: 

 

1. Pelecehan, yaitu tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring; 

2. Perundungam yaitu tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan; 

3. Penganiayaan, yaitu tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan; 

4. Perkelahian, yaitu tindakan disertai adu kata-kata atau adu tenaga; 

5. Perpeloncongan, yaitu tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru 

dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya; 

6. Pemerasan, merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras; 

7. Pencabulan, merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, 

melanggar kesopanan dan kesusilaan; 

8. Pemerkosaan, merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukan dengan 

kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi. 

 

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya tindak 

kekerasan merupakan sebuah tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti perlakuan 

diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, 

penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Perlakuan diskriminasi, misalnya 

perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan 

bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan 

eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak 

untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, 

misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, 

merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Dalam konteks pendidikan, tindakan 

kekeasan juga sering terjadi menimpa anak-anak. Perkelahian antar peserta didik, tindak 

pemerkosaan siswa terhadap siswi, bahkan pembunhan. Belum lagi kekerasan yang dilakukan 

oleh guru kepada peserta didik, seperti pemukulan dan bentuk-bentuk hukuman lainnya yang 

membahayakan dan melukai anak yang tidak ada nuansa edukatifnya sama sekali. Fakta-fakta 

sosial tersebut di atas menunjukan bahwa, gelora pendidikan anti kekerasan harus terus 

dikumandanagkan, dan sekolah sebagai institusi pendidikan bertanggung jawab terhadap 

pencegahan dan atau penanggulangan, paling tidak ia dapat berfungsi sebagai benteng, 
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terjadinya kekerasan khususnya yang menimpa anak-anak, dalam hal ini anak usia dini yang 

sangat rentan terhadap perbuatan tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Fakta-

fakta tersebut di atas mengaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak 

kekerasan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Semua elemen bangsa mestinya ikut 

bertanggung jawab dan secara bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan 

penanggulangan tersebut. Salah satu dari elemen bangsa yang cukup berkepentingan dan 

bertanggung jawab dalam hal ini adalah pendidikan. Demikian karena pendidikan sejatinya 

adalah upaya untuk menumbuhkembangkan potensi anak, termasuk juga pembentukan dan 

pengembangan ahlak dan budi pekerti anak. Di pundak pendidikanlah masa depan anak 

dipertaruhkan. 

Sebab Terjadinya Kekerasan dalam Pendidikan 

Melihat fenomena kekerasan yang terjadi, terutama dalam dunia pendidikan, sungguh 

memprihatinkan. Lembaga pendidikan yang semestinya menjadi tempat anak-anak belajar dan 

bermain, mengembangkan bakat dan minat tidak jarang berubah menjadi tempat yang 

mengerikan dan menakutkan. Mengutip pendapatnya Assegaf (2004: 3), ada beberapa asumsi 

yang dapat dipahami menjelaskan fenomena kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan. 

1. kekerasan dalam pendidikan bisa muncul sebagai akibat adanya pelanggaran yang disertai 

dengan hukuman, terutama fisik. ada pihak yang melanggar dan ada pihak yang memberi 

sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka 

terjadilah apa yang disebut tindak kekerasan. 

2. kekerasan dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan 

pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum yang hanya mengandaikan kemampuan 

kognitif dan mengabaikan pendidikan afektif menyebabkan berkurangnya proses 

humanisasi dalam pendidikan. 

3. kekerasan dalam pendidikan mungkin pula dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan 

tayangan media massa. 

4. kekerasan bisa jadi merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang 

mengalami pergeseran cepat. 

 

PENUTUP 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa anak usia dini merupakan masa 

dimana anak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dan potensial yang 

baik dari segi kognitif, afektif maupun pisikomotorika dan sosialnya. Perkembangan seseorang 

ketika dimasa remaja sangat dipengeruhi ketia ia masih kanak-kanak. Oleh karna itu 

perkembangan anak sekitar terutama orang tua dapat memastikan dan menjamin tumbuh 

kembang anak dengan baik dan optimal. Tindak kekerasan yang sering dilakukan oleh orang 

dewasa kepada anak tidak hanya melanggar hukum tapi lebih baik dari itu. Meskipun demikian 

kekhawatirannya fakta menunjukkan realita yang memprihatinkan sebagai mana yang telah 

diungkap diatas kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan. Sebagai upaya mencegah pratek tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa 

kepada anak perlu menerapkan pendidikan anti kekerasan. Pendidikan anti kekerasan senantiasa 

menjauhkan diri dari tindak maupun perkataan yang menjurus kepada kekerasan yang bersifat 

menyakiti anak baik secara fisik maupun psikisnya. 
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Abstrak 

 

Masa1 usia dini merupakan “golden age period”, artinya merupakan masa emas untuk seluruh 

aspek perkembangan manusia, baik fisik, kognisi emosi maupun sosial. Salah satu aspek 

perkembangan yang penting bagi anak usia dini adalah aspek emosi. Salah satu unsur yang 

berperan dalam pendidikan anak adalah orang tua. Anak berkembang melalui interaksi dengan 

lingkungan.  Namun pada tahun terakhir jumlah orang tua terutama ibu yang bekerja semakin 

meningkat saat yang bersamaan muncul kelompok atau lembaga yang menyelenggarakan 

pendidikan di luar rumah untuk anak usia dini. Kondisi ini seolah gayung bersambut dengan 

kebutuhan orangtua untuk tetap dapat mendapatkan cara yang dianggap sesuai untuk 

perkembangan anak. Orang Tua berharap akan mendapatkan stimulasi yang memadai bagi 

perkembangan anak. 

 

Kata Kunci:Emosi; Perkembangan; Anak usia dini; Masa emas 

 

Abstract 

 

Early age is a "golden age period", meaning it is a golden period for all aspects of 

human development, whether physical, emotional and social cognition. One aspect of 

development that is important for early childhood is the emotional aspect. One of the 

elements that play a role in the education of children is parents. Children develop 

through interaction with the environment. In the last year, however, the number of 

parents, especially working mothers, is increasing at the same time as groups or 

institutions that provide education outside the home for early childhood. This condition 

seems to be tattooed with the needs of parents to still be able to get a way that is 

considered appropriate for child development. Parents hope to get adequate stimulation 

for the development of children. 

 

Keywords:Early childhood; golden age; development; emotion 

  

mailto:Sitikhajanah22@gmail.com


 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era                             499 

PENDAHULUAN 

 

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 

sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU Sisdiknas Pasal 1 no.16). 

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan pada jalur formal, non formal, maupun 

informal. Pada jalur formal, pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) atau 

Raudhatul Athfal (RA). 

Pendidikan yang diberikan pada anak usia dini baik di Pos PAUD, Kelompok Bermain 

(KB), maupun Taman Kanak-kanak (TK) dimaksudkan untuk membantu anak mencapai tahap 

perkembangannya secara optimal dan disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak. Stimulus-

stimulus yang diberikan seharusnya dapat mengembangkan aspek perkembangan anak secara 

keseluruhan yang meliputi aspek kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan fisik motorik. 

Perkembangan Kognitif menurut Piaget (Crain, William, 2007: 171)  melewati beberapa 

tahapan seperti halnya perkembangan fisik.  

Tahapan perkembangan kognitif ada empat ; 1) Sensori-Motor; 2) Pra-Operasional; 3) 

Operasional Konkret; 4) Operasional Formal. Perkembangan Kognitif anak secara umum 

mengikuti pola dari perilaku yang bersifat refleks (tidak berfikir) sampai mampu berfikir secara 

abstrak dengan menggunakan logika tingkat tinggi. Perkembangan kognitif pada anak kelompok 

A Taman Kanak-kanak yang mempunyai kisaran usia 4-5 tahun berada pada tahap pra-

operasional. Anak belajar dengan menggunakan simbol-simbol namun cara berfikir anak masih 

belum sistematis dan tidak logis. Anak yang pada tahap ini belum bisa berfikir abstrak akan 

lebih baik jika dikenalkan berbagai konsep melalui benda konkret dan pengalaman nyata. 

Masa  usia dini merupakan “golden age period”, artinya merupakan masa emas untuk 

seluruh aspek perkembangan manusia, baik fisik, kognisi emosi maupun sosial. Salah satu aspek 

perkembangan yang penting bagi  

anak usia dini adalah aspek emosi. Salah satu unsur yang berperan dalam pendidikan 

anak adalah orang tua. Anak berkembang melalui interaksi dengan lingkungan.  Namun pada 

tahun terakhir jumlah orang tua terutama ibu yang bekerja semakin meningkat saat yang 

bersamaan muncul kelompok atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar rumah 

untuk anak usia dini.  

Menurut undang-undang Sisdiknas tahun 2003 anak usia dini adalah anak yang berada 

pada rentan usia 0-6 tahun. Anak usia dini merupakan sekelompok anak yang berada dalam 

proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, karena memiliki pola perkembangan 

yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya (dalam Yuliani Nurani 

Sujiono). 

Menurut Biechler dan Snowman (dalam Khadijah) anak usia dini ialah mereka yang 

berusia antara 3-6 tahun. Mereka biasanya mengikuti program pendidikan anak usia dini, yang 

meliputi tempat penitipan anak (3 bulan-5 bulan) dan kelompok bermain (usia 3 tahun), 

sedangkan pada usia 4-6 tahun biasanya mereka mengikuti program Taman Kanak-kanak. Pada 

usia ini biasanya anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat yang tidak 

akan diulang lagi pada masa mendatang. Dalam perkembangan kognisi menurut Piaget (Fareska 

Mutiah) anak usia dini masuk 

Kondisi ini seolah gayung bersambut dengan kebutuhan orangtua untuk tetap dapat 

mendapatkan cara yang dianggap sesuai untuk perkembangan anak. Orang Tua berharap akan 
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mendapatkan stimulasi yang memadai bagi perkembangan anak. Pada lingkungan belajar di luar 

rumah atau di TK, anak akan belajar dan mendapat stimulasi. Melton (dalam Ben-Arieh, et al, 

2009) berpendapat bahwa sekolah merupakan lingkungan utama bagi proses perkembangan 

anak, dan berperan dalam menciptakan kegiatan untuk kesejahteraan anak. Namun pada 

kenyataannya tidak semua anak mendapatkan perkembangan yang optimal, bahkan anak 

mengalami developmental delay atau developmental problems. Peran pendidik (orang tua, guru 

dan orang dewasa lainnya ) sangat di perlukan dalam upaya pengembangan potensi anak 4-6 

tahun. Upaya Pengembangan tersebut harus di lakukan kegiatan bermain sambil belajar atau 

belajar seraya bermain. 

Untuk itulah saya membahasnya di dalam artikel ini bertujuan untuk mengoptimalkan 

peran orang tua dalam memberikan bimbingan pada anak usia dini dalam hal menghindari 

bahaya negative dari akhir masa kanak-kanak.  

 

PEMBAHASAN 

 

Mempunyai seorang anak  merupakan anugerah yang di berikan Tuhan kepada kita yang 

wajib disyukuri, karena anak merupakan penerus keturunan kita baik di lingkungan keluarga, 

masyarakat maupun Negara. Tugas dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga terhadap 

pendidikan anak-anaknya lebih bersifat pembentukan watak dan budi pekerti, latihan 

keterampilan dan pendidikan kesosialan, seperti tolong menolong bersama sama menjaga 

kebersihan rumah, menjaga kesehatan dan ketentraman rumah tangga. 

Pendidikan anak usia dini memiliki fungsi dan tujuan di antaranya sebagai:  

1. Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak 

2. Mengenalkan anak dengan dunia sekitarnya 

3. Menumbuhkan sikap dan perilaku baik 

4. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosiasi.  

5. Mengembangkan keterampilan kreativitas dan kemampuan yang dimiliki anak  

6. Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. 

Peranan orang tua dalam keluarga mempunyai peranan besar dalam pembangunan 

masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan pendidikan nasional, peranan orang tua semakin jelas 

dan penting terutama dalam penanaman sikap dan nilai atau norma norma hidup bertetangga 

dan bermasyarakat, pengembangan bakat dan minat srta pembinaan bakat dan kepribadian. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Singgih D. Gunarsa sebagi berikut : “Hubungan antar pribadi 

dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh orang tua (ayah dan ibu) dalam pandangan dan arah 

pendidikan yang akan mewujudkan suasana keluarga. Masing-masing pribadi diharapkan tahu 

peranannya didalam keluarganya dan memerankan dengan baik agar keluarga menjadi wadah 

yang memungkinan perkembangan secara wajar. 

Peranan orang tua sangat penting dalam tugas dan tanggung jawabnya yang besar 

terhadap semua anggota keluarga yaitu lebih bersifat pembentukan watak dan budi pekerti, 

latihan keterampilan dan ketentuan rumah tangga, dan sejenisnya. Orang tua sudah selayaknya 

sebagai panutan atau model yang selalu ditiru dan dicontoh anaknya. Peran tugas dan fungsi 

orang tua secara alamiah dan kodratnya harus melindungi dan menghidupi serta mendidik 

anaknya agar dapat hidup dengan layak dan mandiri setelah menjadi dewasa. Oleh karena itu 

tidak cukup hanya memberi makan minum dan pakaian saja kepada anak-anakya saja tetapi 

harus berusaha agar anaknya menjadi baik, pandai dan berguna bagi kehidupannya 

dimasyarakat kelak. Orang tua dituntut mengembangkan 
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Bentuk-bentuk peranan orang tua dalam pendidikan anak usia dini adalah : 

1. Pada tahap pertama, peranan orang tua dalam pendidikan anak yaitu mengajarkan anak 

pendidikan agama seperti mengajarkan anak untuk melakukan sholat, mengajarkan anak 

membaca Al-qur’an serta menyuruh anak untuk mengikuti kegiatan TPA.  

2. Pada tahap kedua, peranan orang tua dalam pendidikan anak yaitu mengajarkan anak 

pendidikan sosial seperti mengajarkan anak untuk bertingkah laku yang sopan, 

mengajarkan anak saling menyayangi sesama sudara, mengajarkan anak untuk saling 

menyapa, mengajarkan anak untuk hidup hemat, mengajarkan anak untuk menjalin 

persahabatan yang baik kepada saudara dan orang lain dan mengajarkan anak memilki 

sikap adil.  

3. Pada tahap ketiga, peranan orang tua dalam pendidikan anak yaitu mengajarkana anak 

pendidikan akhlak seperti mengajarkana anak sifat jujur dan sabar. 

Selain mengajarkan mengenai tata karma, sopan santun dan juga perilaku positif, 

orangtua juga wajib untuk mendidik anaknya agar dapat menjauhi lingkungan sosial yang buruk 

dan berbahaya, seperti lingkungan anak jalanan, dan juga lingkungan yang bebas dan tidak taat 

akan aturan. Anak belajar melalui berbagai cara antara lain melalui imitasi, melakukan sesuatu 

atau mencoba dan mengalami (Einon, 2005). Lingkungan menyediakan sesuatu yang 

dibutuhkan anak, dan anak akan memanfaatkan apa yang ditawarkan oleh lingkungan. Orang 

dewasa dapat melatih, menjelaskan, dan mengoreksi anak, atau menunjukan sesuatu kepada 

anak. 

Salah satu lingkungan yang berperan adalah orang tua. Anak berkembang melalui 

interaksi dengan lingkungan. Namun pada tahun terakhir jumlah orang tua terutama ibu yang 

bekerja semakin meningkat saat yang bersamaan muncul kelompok atau lembaga yang 

menyelenggarakan pendidikan di luar rumah untuk anak usia dini. Kondisi ini seolah gayung 

bersambut dengan kebutuhan orangtua untuk tetap dapat mendapatkan cara yang dianggap 

sesuai untuk perkembangan anak. Orang tua berharap bahwa di Taman Kanak-kanak (TK) anak 

akan mendapatkan stimulasi yang memadai bagi perkembangan anak. 

Pada lingkungan belajar di luar rumah atau di TK, anak akan belajar dan mendapat 

stimulasi. Melton (dalam Ben-Arieh, et al, 2009) berpendapat bahwa sekolah merupakan 

lingkungan utama bagi proses perkembangan anak, dan berperan dalam menciptakan kegiatan 

untuk kesejahteraan anak. Namun pada kenyataannya tidak semua anak mendapatkan 

perkembangan yang optimal, bahkan anak mengalami developmental delay atau developmental 

problems. 

Pendidikan anak usia dini merupakan suatu bentuk stimulasi yang pada dasarnya adalah 

upaya-upaya intervensi yaitu menciptakan lingkungan sekitar anak usia dini agar mampu 

nstimulasi seluruh aspek perkembangan anak. Intervensi merupakan sejumlah informasi yang 

diatur melalui pembelajaran tertentu untuk pertumbuhan, perkembangan maupun perubahan 

perilaku. Menurut Mashar (2007), mengutip pendapat Foot et al mengatakan bahwa anak yang 

mengalami hambatan ataupun problema perkembangan, tidak akan berkembang secara optimal. 

 

PENUTUP 

 

Salah satu unsur yang berperan dalam pendidikan anak adalah orang tua. Anak 

berkembang melalui interaksi dengan lingkungan.  Namun pada tahun terakhir jumlah orang tua 

terutama ibu yang bekerja semakin meningkat saat yang bersamaan muncul kelompok atau 

lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar rumah untuk anak usia dini. Kondisi ini 
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seolah gayung bersambut dengan kebutuhan orangtua untuk tetap dapat mendapatkan cara yang 

dianggap sesuai untuk perkembangan anak. Orang Tua berharap akan mendapatkan stimulasi 

yang memadai bagi perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini merupakan suatu bentuk 

stimulasi yang pada dasarnya adalah upaya-upaya intervensi yaitu menciptakan lingkungan 

sekitar anak usia dini agar mampu menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak. Intervensi 

merupakan sejumlah informasi yang diatur melalui pembelajaran tertentu untuk pertumbuhan, 

perkembangan maupun perubahan perilaku. Menurut Mashar (2007), mengutip pendapat Foot et 

al mengatakan bahwa anak yang mengalami hambatan ataupun problema perkembangan, tidak 

akan berkembang secara optimal. 
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