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Pengantar Editor
TANTANGAN INOVASI PENDIDIKAN

DAN BUDAYA
DI MANGGARAI

Saat ini bidang pendidikan dan budaya telah banyak mengalami perubahan
yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan perubahan pada kebutuhan siswa.
Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk merespons tantangan tersebut
melalui gagasan-gagasan yang postif sehingga pendidikan dan budaya di
Manggarai menjadi lebih berkualitas. Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang
memiliki visi menghasilkan tenaga pendidikan yang bermutu dan memiliki
kompetensi, STKIP Santu Paulus Ruteng melalui Lembaga Penelitian dan
Pengabdaian Masyarakat (LPPM) juga mengusahakan kemajuan pendidikan
dan budaya ini dengan memfasilitasi dan mengkordinasi dosen untuk melakukan
berbagai kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Semua
riset dan PKM tersebut dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah
kependidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan kemanusiaan. Pada tahun
akademik 2013/2014 sebanyak 7 penelitian yang difasilitasi oleh LPPM STKIP
Santu Paulus Ruteng telah berhasil diselesaikan oleh peneliti dan hasilnya dibaut
dalam bentuk artikel dan dipublikasikan dalam buku ini. Ini merupakan publikasi
perdana penelitian dosen STKIP Santu Paulus Ruteng yang didanai oleh LPPM
dan rencananya akan diterbitkan secara rutin setiap tahunnya.

Ada banyak tema yang telah diteliti oleh dosen pada tahun 2014 dan
diartikelkan dalam buku ini. Aneka ragam tema ini disebabkan latar belakang
program studi dan latar belakang keilmuan masing-masing peneliti. Tema
penelitian mulai dari pengembangan bahan ajar, efektivitas penerapan metode
tertentu dalam pembelajaran, sampai dengan masalah budaya. Publikasi lain
dalam prosiding ini adalah hasil penelitian dia bermutu dan tulisan hasil seminar
yang diselenggarakan oleh STKIP St. Paulus Ruteng. Tema-tema ini menjadi
tantangan untuk inovasi pendidikan dan budaya di Manggarai sehingga
menghasilkan peserta didik dan anak bangsa yang berkualitas.

Artikel pertama oleh Fransiskus de Gomes, M.Pd dan Stephanus T. Rahmat,
M.Pd tentang “Pengembangan Panduan Pelatihan Kecerdasan Sosial
Siswa SMA dengan Menggunakan Metode Experience Learning”. Dalam
tulisan ini, Gomes dan Stephan Rahmat berusaha menghasilkan produk berupa
panduan pelatihan kecerdasan sosial bagi siswa SMA. Penulis juga telah menguji
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keefektifan panduan pelatihan kecerdasan sosial melalui serangkaian ujicoba
produk. Berdasarkan analisis angket dan wawancara dengan subyek ujicoba
produk menunjukkan bahwa Panduan Pelatihan Kecerdasan Sosial yang
dikembangkan sangat membantu siswa SMA dalam meningkatkan kecerdasan
sosialnya. Hasil tes kecerdasan sosial juga menunjukkan bahwa ada peningkatan
kecerdasan sosial siswa SMA setelah menggunakan produk Panduan Pelatihan
Kecerdasan Sosial.

Artikel kedua oleh Maria Fatima Mardina Angkur,M.Pd dan Elsita Lisnawati
Guntar, M.Pd tentang “Peran Dongeng Terhadap Perkembangan Bahasa
Anak Usia Dini”. Dina dan Elsi menggambarkan pentingnya dongeng bagi
perkembangan bahasa, moral dan kreativitas anak. Banyak sekolah di
Kecamatan Ruteng yang tidak melakukan kegiatan mendongeng di sekolah,
padahal anak-anak yang sering didongengi biasanya tumbuh menjadi anak yang
lebih pandai, lebih tenang, lebih terbuka, dan lebih seimbang jika dibandingkan
dengan anak-anak yang tidak didongengi.

Artikel ketiga oleh Ferdinandus Arifin Sulaiman, M.Pd dan Yohanes Mariano
Dangku, M.Pd tentang “Upaya Mengembangkan Kemampuan Bahasa dan
Sosial Anak melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran BCCT (Be-
yond Center and Circle Time). Dedi dan Ino melakukan penelitian tindakan
kelas untuk mengimplementasi pendekatan pembelajaran BCCT untuk
mengembangkan kemampuan bahasa dan sosial anak. Langkah-langkah kegiatan
pendekatan pembelajaran BCCT dimulai dengan kegiatan penyambutan anak,
kegiatan pijakan lingkungan, toilet training, kegiatan inti, makan bekal bersama,
kegiatan penutup, dan kegiatan akhir. Pendekatan BCCT merupakan pendekatan
yang dilakukan dalam lingkaran dengan menggunakan metode bermain.
Penerapan pendekatan BCCT yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip
perkembangan anak dapat membantu mengembangkan aspek perkembangan
bahasa dan sosial anak. Anak menjadi bisa bersikap toleran, kooperatif, saling
membantu, melalui komunikasi lisan dalam kelompok-kelompok kecil.

Artikel keempat oleh Valeria Suryani Kurnila, M.Pd dan Yuliana Wahyu,
M.Pd dengan judul  “Pengembangan Media Permainan Matematika
Berbasis Karakter bagi Siswa Sekolah Dasar” Riani dan Yualina
mengembangkan media permainan matematika berbasis karakter untuk
meningkatkan prestasi belajar siswa. Hasil pengembangan berupa permainan
petualangan ke luar angkasa dan permainan pesawat dan ski es yang dilengkapi
buklet permainan, kunci jawaban dan aturan permainannya; permainan kartu
geometri dan aturan permainannya, permainan “”Bermain dengan Pola” serta
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permainan “Temukan dan Kotak Ajaib” beserta aturan permainannya; serta
perangkat pembelajaran berupa RPP, LKS, tes prestasi belajar, lembar observasi
aktivitas siswa, lembar pengamatan kemampuan guru dalam mengelola
pembelajaran, dan angket respon siswa terhadap media permainan matematika
berbasis karakter yang berfungsi untuk mengukur keefektifan permainan tersebut
terhadap prestasi belajar matematika. Ternyata Penggunaan Media Permainan
Matematika berbasis karakter efektif terhadap prestasi belajar matematika siswa
SD.

Artikel kelima oleh Marselina Lorensia, M.Pd dan Sabina Ndiung, M.Pd
tentang “Analisis Kemampuan Memecahkan Masalah Matematika Siswa
Sekolah Dasar di Kabupaten Manggarai”. Tulisan ini bertujuan untuk
mendeskripsikan kemampuan memecahkan masalah dan komunikasi matematis
siswa SD di Manggarai. Selin dan Sabina menemukan bahwa kemampuan
memecahkan masalah siswa SD di kabupaten Manggarai rendah. Padahal
kemampuan pemecahan masalah meruapakan indikator utama dari kemampuan
berpikir. Siswa yang mampu memecahkan masalah akan berpikir, memiliki
ketekunan, keingintahuan, dan rasa percaya diri dalam situasi yang lain di luar
kelas matematika.

Artikel keenam oleh Primus Domino,M.Si dengan judul “Kecemasan
Berkomunikasi pada Mahasiswa dan Guru Alumni  STKIP St Paulus
Ruteng. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan akibat dari
kecemasan berkomunikasi pada motivasi berprestasi pada mahasiswa dan guru.
Seseorang yang mengalami kecemasn dalam berkomunikasi cenderung memiliki
motivasi belajar yang rendah. Primus mengatakan Guru alumni mempunyai
tingkat kecemasan berkumunikasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
mahasiswa STKIP St. Paulus Ruteng karena guru melakukan banyak tugas
dan memikul banyak tanggung jawab dalam mengajar sehingga mudah merasakan
stres dengan pekerjaannya.

Artikel ketujuh oleh Maksimilianus Jemali,M.Th dengan judul “Pengaruh
Tradisi Hambor Dalam Budaya Manggarai serta Implikasinya bagi
Pengembangan Teologi Rekonsiliasi”. Melalui tulisannya, Lian
menunjukkan bahwa  hambor  merupakan darah dan nafas kehidupan orang
Manggarai dan merupakan warisan budaya yang semestinya dipertahankan.
Hambor merupakan khasanah lokal yang bisa membawa manusia kepada
perdamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Hambor  merupakan
sebuah proses menyeluruh yang mencakup pencarian kebenaran, keadilan,
pengampunan, dan pemulihan. Melalui hambor, para korban dan pelaku terbantu
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untuk hidup bersama kembali dalam ruang dan waktu. Dengan demikian,
signifikansi rekonsiliasi tidak hanya  menyangkut sikap korban untuk mengasihi
atau mengampuni para penyiksa mereka, tetapi menyangkut kehadiran bersama-
sama untuk membangun kerja sama yang diperlukan dalam kehidupan
bermasyarakat.

Artikel kedelapan oleh Dr. Yohanes Servatius Boy Lon, MA tentang
“Fenomena Mbaru Gendang di Manggarai”. Tulisan ini mengeksplorasi
fenomena keberadaan mbaru gendang yang merupakan rumah adat pada
masyarakat Manggarai di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Mbaru gendang
kaya akan makna simbolis dan bermultifungsi. Ia mengungkapkan paradigma
berpikir tentang dunianya yang terdiri dari dunia atas yang didiami oleh Tuhan
dan leluhur, dunia tengah yang didiami oleh manusia dan dunia bawah yang
didiami oleh roh jahat dan binatang. Ia juga memainkan peran krusial dan fungsi
strategis bagi keberlangsungan dan eksistensi masyarakat manggarai, menjadi
perekat dan simbol kesatuan dan persatuan warganya, menunjukkan pola pikir
dan pola sikap yang mencintai damai, keadilan, kesejahteraan dalam kehidupan
sosial ekonomi serta kelestarian seni-budaya dan ekologinya.  Saat ini, rumah
gendang mengalami perubahan dalam bentuk, unsur, struktur atau fungsi mbaru
gendang. Perubahan ini sangat bervariasi dari satu kampung dengan kampung
lain sesuai dengan signifikansinya bagi kehidupan warganya. Salah satu
perubahan yang perlu dicemaskan ialah tatkala mbaru gendang hanya berfungsi
sebagai tempat pertemuan sebagaimana layaknya sebuah gedung serba guna.
Perubahan ini dapat mengancam jati diri dan kekayaan kebersamaan orang
manggarai.

Artikel kesembilan oleh Dr. Fransiska Widyawati, M. Hum dengan judul
“Pendidikan Orang Dewasa  dan Konteksnya Dalam Masyarakat
Manggarai”. Melalui tulisan ini Ansi memberikan beberapa masukan bagi para
tutor mengenai hakikat pendidikan orang dewasa pada umumnya, pemahaman
mengenai siapa itu orang dewasa, implikasinya model pembelajaran bagi orang
dewasa serta beberapa alternatif bagi praksis pendidikan orang dalam konteks
masyarakat Manggarai. Pendidikan orang dewasa merupakan bagian dari
pemenuhan kebutuhan dan tuntutan fundamental manusia untuk terus belajar
dan bertanggung jawab seumur hidupnya. Pendidikan orang dewasa mempunyai
tujuan, karakteristik dan maksud yang khusus. POD hendaknya menjawab
berbagai keprihatianan di Manggarai berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial,
kebudayaan, politik, relasi perempuan dan laki-laki, berhubungan dengan nilai-
nilai kehidupan, kepincangan relasi dalam masyarakat, kebodohan dan minimnya
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pengetahuan dan informasi, berkaitan dengan teknologi.
Artikel kesepuluh adalah penelitian dari Hendrikus Midun,M.Pd dengan

judul “Pengembangan  Bahan Ajar Sebagai Strategi  Optimalisasi Proses
dan Hasil Belajar Peserta Didik”. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan
tentang pentingnya pengembangan bahan ajar dalam membantu belajar peserta
didik. Beberapa syarat yang diperlukan dalam penyusunan bahan ajar adalah:
disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, kebutuhan belajar dan orientasi
hasil belajar peserta didik. Hendrik menekankan tentang perlunya pengembangan
bahan ajar yang mengikuti prosedur akademik yang sistematis, yakni dimulai
dengan analisis learning outcomes, analisis instructional objective, dan sumber
belajar, kemudian  analisis isi bidang studi, lalu pengembangan bahan/isi pesan
melalui prinsip elaborasi, dan pengukuran hasil belajar.

Artikel kesebelas oleh Fransiska Widyawati, M.Hum dan Primus Domino,
M.Si dengan judul “Pilihan Politik Mahasiswa STKIP St Paulus Ruteng
Dalam Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2014”. Tulisan ini merupakan hasil
survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
STKIP St. Paulus Ruteng terhadap 1260 mahasiswa STKIP St. Paulus untuk
menjawab pertanyaan; apakah mahasiswa STKIP St Paulus Ruteng sebagai
masyarakat intelektual telah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam
politik? Apakah mahasiswa telah menggunakan hak politiknya dengan arif dan
bijaksana pada pileg 2014? Apakah mahasiswa STKIP St Paulus Ruteng turut
terjebak dalam politik uang? Jawaban untuk beberapa pertanyaan ini adalah
mahasiswa STKIP Santu  Paulus Ruteng tidak bijak dalam menggunakan hak
suaranya pada pileg 2014 yang lalu. Mereka terjebak dalam politik uang dan
banyak mahasiswa menerima uang dari para celeg dalam pileg 2014 yang lalu.
Mereka tidak peduli terhadap kepentingan kemajuan bangsa dan kesejahteraan
masyarakat dan hanya memikirkan dirinya dan keluarganya sendiri. Masalah
ini merupakan tema terakhir dalam tulisan ini dan dapat menjadi diskusi baru
bagi inovasi pendidikan tinggi dan inovasi budaya di Manggarai yang lebih baik
dan lebih berkualitas.

Ruteng, 12 Agustus 2015

Primus Domino, M.Si
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PENGEMBANGAN PANDUAN PELATIHAN
 KECERDASAN SOSIAL SISWA SMA

DENGAN MENGGUNAKAN METODE EXPERIENCE
LEARNING

  Fransiskus de Gomes, M.Pd dan Stephanus T. Rahmat, M.Pd

Program Studi PG PAUD STKIP St. Paulus, Jl. Ahmad Yani, No.10 Ruteng
e-mail: diodinhon@gmail.com

PENDAHULUAN
Perilaku sosial menyimpang di kalangan remaja sekolah sering menjadi

keluhan masyarakat. Bentuk perilaku sosial menyimpang yang acap kali
diperlihatkan remaja sekolah antara lain: pertengkaran, mencaci maki, mengejek,
perkelahian, meminum minuman keras, kebut-kebutan kendaraan bermotor di
jalan umum, dan stres serta tidak mau melanjutkan sekolah atau pindah sekolah
hanya karena tidak mampu menjalin relasi sosial yang baik dengan lawan jenis
(putus pacaran). Perilaku sosial menyimpang remaja sekolah seperti ini
membuktikan rendahnya kecerdasan sosial dalam diri mereka. Petrides (2011:
349) menyatakan bahwa kecerdasan sosial yang rendah dapat menyebabkan
perkembangan yang tidak dikehendaki, seperti: perilaku anti sosial, dikeluarkan
dari sekolah, dan perilaku-perilaku psikopatologis lainnya.

Kecerdasan sosial merupakan kecerdasan interpersonal yaitu “kemampuan
untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain” (Gardner,
2006: 24). Hal ini meliputi kemampuan berinteraksi secara efektif melalui
komuniksi verbal dan non-verbal, kemampuan untuk memberikan tanda terhadap
perbedaan diantara satu dengan yang lain, sensitivitas terhadap perasaan dan
temperamen orang lain dan kemampuan untuk menerima berbagai perspektif.
Dalam perkembangan selanjutnya, konsep kecerdasan sosial mulai beralih dari
psikometri menuju pada neuropsychology yang dipelopori oleh Goleman.
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Goleman (2006:446) merumuskan kecerdasan sosial sebagai “kemampuan untuk
mengerti orang lain dan bagaimana mereka akan bereaksi terhadap berbagai
situasi sosial yang berbeda”.

Berdasarkan pengertian di atas, secara umum kecerdasan sosial terbagi
atas dua domain utama, yaitu: domain kognitif dan domain tindakan. Dalam
penelitian ini, peneliti lebih mengembangkan aspek kognitif kecerdasan sosial
dengan argumentasi bahwa bahwa jika individu sudah memahami perasaan,
pikiran dan perilaku orang lain dengan baik maka individu tersebut akan dapat
dengan mudah bertindak secara bijaksana (to act wisely) dalam hubungan
dengan orang lain.

Goleman (2006: 447-458) menyusun kecerdasan sosial ke dalam dua
komponen utama, yaitu: a) kesadaran sosial, yang meliputi: empati dasar/primer,
penyelarasan, ketepatan empatik, dan kognisi sosial. b) fasilitas sosial, yang
meliputi: sinkroni, presentasi diri, pengaruh dan kepedulian. Kesadaran sosial
merujuk kepada bagaimana kita memahami keadaan batin orang lain, memahami
perasaan dan pikirannya. Faktor yang terdapat dalam kesadaran sosial adalah:

Pertama, empati dasar/primal empathy. Empati dasar merupakan
kemampuan memahami perasaan orang lain. Individu dengan kecerdasan sosial
yang baik mempunyai kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain melalui
isyarat-isyarat emosi nonverbal seperti bersedih, kecewa, marah, kesal dan lain
sebagainya. Ini merupakan kemampuan empati intuitif, yang diaktifkan secara
otomatis oleh neuron cermin (mirror neoron). Menurut Goleman, sekalipun
individu bisa berhenti berbicara, namun individu tidak dapat berhenti mengirim
signal (berupa: nada suara, dan ekspresi sekilas) tentang apa yang sedang
dirasakan oleh individu. Ketika individu berusaha untuk menekan semua “tanda”
dalam emosi, perasaan mempunyai cara tersendiri untuk menampilkan hal
tersebut. Dengan kata lain, ketika menyangkut emosi, tidak mungkin individu
tidak berkomunikasi. Hal ini dapat diketahui melalui membaca mimik wajah
orang lain, tatapan mata dan lain sebagainya. Jika ingin mengetahui seberapa
baik individu mempersepsikan emosi, kita dapat memperlihatkan wajah yang
sedih sebagai contoh, dan lihat apakah individu tersebut dapat mengenali emosi
yang nampak tersebut.

Kedua, penyelarasan/attunement. Penyelarasan yang dimaksud adalah
bagaimana individu mampu untuk mendengarkan dengan terbuka dan memahami
apa yang disampaikan – perhatian yang melampaui empati dasar. Hal ini
berkaitan erat dengan seni mendengarkan. Oleh karena itu, individu dengan
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kecerdasan sosial mempunyai kemampuan untuk mendengar dengan efektif.
Individu diharapkan mampu menyelaraskan diri dengan perasaan orang lain
dengan memberikan perhatian secara total kepada orang lain dan mendengarkan
dengan sepenuhnya. Dengan kata lain, individu berusaha memahami orang lain
daripada menyampaikan maksudnya.

Ketiga, ketepatan empatik/empathic accuracy. Ketepatan empatik
merupakan kemampuan untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain.
dengan memahami pikiran dan perasaan orang lain, kita mampu untuk mengerti
maksud dari orang lain.

Keempat, kognisi sosial/social cognition. Kognisi sosial merupakan
kemampuan individu untuk memahami dunia sosial. Pengetahuan tentang dunia
sosial, meliputi: bagaimana selukbeluk dunia sosial dan bagaimana dunia sosial
berinteraksi. Individu yang memiliki kemampuan kognisi sosial akan mudah
berinteraksi dengan orang lain.

Fasilitas sosial merujuk kepada bagaimana individu berinteraksi secara efektif
dan lembut dengan orang lain. Unsur-unsur kecerdasan sosial yang termasuk
dalam fasilitas sosial adalah: pertama, sinkronisasi/synchrony. Sinkronisasi
merupakan kemampuan individu dalam berinteraksi secara mulus dengan
menggunakan bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal merupakan bahasa yang
tidak menggunakan kata-kata, tetapi lebih menggunakan isyarat bahasa tubuh
seperti ekspresi wajah, pandangan mata, gerak tubuh dan sebagainya. Individu
yang memiliki kecerdasan sosial mampu memahami bahas tubuh dari orang
yang berinteraksi dengannya. Berdasarkan ekspresi wajah lawan bicaranya,
individu dapat mengetahui apakah lawan bicaranya tersebut sedang marah, emosi,
kesal atau kecewa. Kedua, presentasi diri/self-presentation. Presentasi diri
berkaitan dengan bagaimana individu menampilkan diri dengan efektif saat
berinteraksi dengan orang lain. Ketiga, pengaruh/influence. Pengaruh
merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu.
Pengaruh dilakukan dengan menggunakan kemampuan berbicara dan
kemampuan untuk mengendalikan diri. Keempat, kepedulian/concern.
Kepedulian merupakan unsur terakhir sekaligus bentuk kecerdasan sosial yang
paling tinggi. Unsur ini menekankan bagaimana kita peduli akan kebutuhan or-
ang lain. Kepedulian individu ditunjukkan dengan melakukan tindakan yang sesuai
dengan pemenuhan kebutuhan orang lain. Semakin individu bersimpati terhadap
orang lain dalam kesusahan dan merasa peduli, semakin besarlah dorongan
individu untuk menolong orang lain.
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Dalam penelitian ini, pengertian kecerdasan sosial menggunakan arti yang
diberikan oleh Daniel Goleman (2006: 446), yakni “kemampuan untuk mengerti
orang lain dan bagaimana mereka akan bereaksi terhadap berbagai situasi sosial
yang berbeda”, yang terdiri atas delapan subkontruk, yaitu empati dasar,
penyelarasan, empatik sosial, kognisi sosial, sinkronisasi, penampilan diri,
pengaruh, dan kepedulian.

Kecerdasan sosial dibutuhkan oleh remaja sekolah untuk dapat mencapai
perkembangan yang optimal selain kecerdasan akademik. Hasil penelitian
terdahulu membuktikan bahwa kecerdasan intelektual hanya memberi kontribusi
paling banyak 20% terhadap kesuksesan hidup seseorang dan 80% bergantung
pada kecerdasan lain, di mana salah satunya adalah kecerdasan sosial atau
social intelligence (Goleman, 1995: 9). Penelitian lain dilakukan oleh Center
for Creative Leaderships di Greesboro, North Carolina yang membandingkan
21 eksekutif gagal dengan 20 eksekutif yang berhasil menduduki puncak
organisasi. Morgan McCall dan Michael Lombardo (dalam Safari, 2005:14)
menyatakan bahwa para eksekutif yang gagal ini sebenarnya merupakan or-
ang-orang yang cerdas, ahli di bidangnya masing-masing, merupakan orang-
orang pekerja keras dan diharapkan maju dengan cepat, tetapi sebelum mereka
sampai ke puncak organisasi, mereka dipecat atau dipaksa untuk pensiun/
mengundurkan diri. Mengapa para eksekutif ini gagal mencapai puncak
prestasinya? Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa kebanyakan
eksekutif yang gagal, bukan karena mereka tidak ahli di bidangnya, tetapi karena
mereka tidak memiliki keterampilan membina hubungan dengan orang lain.

Hasil observasi peneliti terhadap empat sekolah menengah atas di kota
Ruteng menunjukkan bahwa guru paham tentang kecerdasan sosial dan tahu
bahwa soft skill ini sangat penting bagi siswa. Namun ketika ditanya apa upaya
untuk mengembangan kecerdasan sosial dalam diri siswa, para guru menjawab,
belum ada upaya yang riil. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa selain
kegiatan pembelajaran bidang studi di kelas, siswa juga melakukan kegiatan
ekstrakurikuler yang berfokus pada kegiatan pengembangan bakat dan minat
seperti olahraga, seni tari, dan seni musik. Data awal ini membuktikan bahwa
rendahnya perhatian guru terhadap pengembangan kecerdasan sosial dalam
diri para siswanya.

Rendahnya perhatian guru terhadap kecerdasan sosial siswa lebih
disebabkan oleh: pertama, kecenderungan proses pembelajaran yang lebih
menekankan aspek pengembangan akademis berupa nilai yang diperoleh siswa
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pada setiap bidang studi. Handarini (2000) menyatakan bahwa kecenderungan
pendidikan di Indonesia lebih mengutamakan aspek akademis atau hal-hal yang
menyangkut pengembangan kognitif. Guru kurang mempunyai perhatian dan
waktu yang cukup untuk memperhatikan aspek pengembangan pribadi sosial
para siswanya, karena guru lebih dituntut untuk menyelesaikan materi pengajaran
dan mencapai target kurikulum. Fakta ini bisa terungkap, salah satunya dari
bentuk evaluasi kegiatan pembelajaran yang lebih banyak berkaitan dengan
aspek kognitif.

Kedua, rendahnya perhatian guru terhadap kecerdasan sosial juga
disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka dalam menemukan langkah-
langkah atau cara-cara yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan sosial
dalam diri siswa.  Selama ini, pengembangan berbagai softskill dalam diri siswa
hanya dilakukan sejalan dengan proses pembelajaran yang dilakasanakan di
dalam ruang kelas melalui mata pelajaran yang dibelajarkan kepada siswa.
Melalui kegiatan pembelajaran diharapkan berbagai softskill berkembang sejalan
dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini tentu tidak efektif sebab untuk
mengembangkan suatu softskill membutuhkan latihan. Misalnya, untuk
mengembangkan keterampilan berpikir kritis maka perlu melakukan latihan
bertanya dan menjawab pertanyaan secara kritis (Johnson, 2011: 191). Pada
tataran ini, latihan merupakan strategi yang tepat untuk mengembangkan
berbagai softskill dalam diri siswa termasuk kecerdasan sosial.

Upaya mengembangkan keterampilan sosial dirasa urgen ketika para siswa
acapkali menampilkan prilaku sosial menyimpang. Jika siswa (remaja sekolah)
tidak dibekali dengan kecerdasan sosial maka mereka akan mengalami hambatan
dalam pengembangan diri secara sosial. Sebab kecerdasan sosial yang rendah
dapat membentuk perilaku yang merugikan diri dan orang lain. Joiner (2005:5)
menyatakan bahwa masalah sosial dan hubungan interpersonal berperan dalam
membentuk perilaku negatif. Berdasarkan teori sosial-interpersonal, individu
melakukan perilaku merugikan diri dan orang lain ketika ia mempersepsikan diri
sebagai beban atau kekecewaan bagi orang lain dan kehilangan rasa memiliki
dengan orang lain (Miller. dkk., 2011:321).

Dalam konteks sekolah (SD-SMA/Sederajat), upaya mengembangkan
kecerdasan sosial menjadi tanggung jawab semua guru. Guru idealnya harus
kreatif dalam mengembangkan kecerdasan sosial dalam diri siswa. Namun dari
hasil observasi peneliti terhadap empat SMA di kota Ruteng menunjukkan bahwa
para guru sulit menemukan cara-cara atau langkah-langkah yang tepat untuk
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mengembangkan kecerdasan sosial siswa. Dengan kata lain, para guru tidak
menemukan cara yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan sosial dalam
diri siswa.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan kecerdasan
sosial adalah experiential learning. Experiential learning secara harafiah
berarti belajar dari aktivitas mengalami dan merefleksikan apa yang telah
dipelajari (Greef, 2005: 5). Eksperiential learning bukan sekedar mendengarkan
tetapi lebih pada mensimulasikan situasi kehidupan nyata, misalnya dengan cara
bermain peran, dan berpartisipasi dalam permainan. Experiential learning
melibatkan tubuh, pikiran, perasaan, dan tindakan. Oleh karena itu Experien-
tial Learning merupakan pengalaman belajar pribadi  yang utuh.

David Kolb (1984: 24) mengembangkan empat tahap metode experiential
learning, yakni concrete experience, reflective observation, abstract
conceptualization, active experimentation. Keempat tahap ini merupakan
satu rangkaian siklus kegiatan.

Concrete experience (feeling) berarti belajar dari pengalaman-pengalaman
yang spesifik, peka terhadap situasi. Concrete experience merupakan tahap
belajar melalui intuisi dengan menekankan pengalaman personal (Kolb, 1984:
24). Pada tahap ini, bentuk aktivitas yang mendukung pengalaman personal
adalah diskusi kelompok kecil, simulasi, teknik drama, menggunakan video atau
film, pemberian contoh, dan cerita (Kohonen, 2001: 57).

Reflective observation (watching) adalah memandang berbagai hal dari
berbagai perspektif yang berbeda atas suatu hal. Pada tahap ini, seseorang
belajar melalui persepsi. Teknik instruksional yang dapat dilakukan antara lain
melalui jurnal pribadi, laporan observasi, diskusi dan thought questions (Kolb,
1984: 26).

Abstract conceptualization (thinking) yakni analisa logis atas gagasan-
gagasan yang ada dan bertindak sesuai pemahaman pada suatu situasi nyata
sehingga memunculkan ide-ide atau konsep-konsep baru.  Abstract
conceptualization merupakan belajar dengan pemikiran yang tepat dan teliti,
menggunakan pendekatan sistematik untuk mengkonstruk kerangka fenomena.
Teknik instruksional antara lain konstruksi teori, lecturing and building mod-
els and analogies (Kolb, 1984: 28).

Active experimentation (doing) berarti kemampuan untuk melaksanakan
konsep yang telah dikonstruk ke dalam situasi ril termasuk kesediaan mengambil
resiko. Active experimentation merupakan belajar melalui tindakan,
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menekankan pada aplikasi praktis dalam konteks kehidupan nyata. Teknik
instruksional yang digunakan antara lain fieldwork, laboratory work, games,
drama dan simulasi (Kolb, 1984: 32).

Menurut Kohonen (2001: 61-65), beberapa manfaat metode experiential
learning dalam membangun dan meningkatkan kerjasama kelompok antara
lain adalah: 1) mengembangkan dan meningkatkan rasa saling ketergantungan
antar sesama anggota kelompok, 2) meningkatkan keterlibatan dalam pemecahan
masalah dan pengambilan keputusan, 3) mengidentifikasi dan memanfaatkan
bakat tersembunyi dan kepemimpinan, 4) meningkatkan empati dan pemahaman
antar sesama anggota kelompok

Sedang manfaat metode experiential learning secara individual antara
lain: 1) meningkatkan rasa percaya diri, 2) meningkatkan kemampuan
berkomunikasi, perencanaan dan pemecahan masalah, 3) menumbuhkan dan
meningkatkan kemampuan untuk menghadapi situasi yang buruk, 4)
menumbuhkan dan meningkatkan komitmen dan tanggung jawab, dan 5)
menumbuhkan dan meningkatkan kemauan untuk memberi dan menerima
bantuan.

Pemilihan metode experiential learning untuk meningkatkan kecerdasan
sosial didasarkan pada beberapa asumsi antara lain: 1). Experiential learning
menekankan pada pengalaman konkrit (real experience) di mana individu dapat
membuat suatu perspektif dalam diri untuk bisa memahami keberadaanya secara
sosial,  2) experiential learning menitik beratkan pada partisipasi aktif individu
secara langsung untuk mentransformasi pengalaman nyata ke dalam diri individu
dalam seting yang dibuat seperti kehidupan nyata, dengannya individu tersebut
memperoleh makna-makna positif yang dapat di internalisasikan dalam dirinya
sehingga dapat mengembangkan sikap yang berguna untuk meningkatkan
kecerdasan social, 3) terdapat suatu kegiatan reflektif yang akan mendorong
individu mengkonstruk pengetahuan dan pemahaman yang tepat sebelum
diwujudkan pada tindakan nyata, 4) kecerdasan sosial tidak cukup dapat
dikembangkan melalui metode yang hanya mengembangkan aspek pengetahuan
saja, tetapi perlu memadukan pengetahuan dan pengalaman nyata sehingga
lebih holistik.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu
produk berupa panduan pelatihan kecerdasan sosial bagi siswa SMA. Panduan
ini dapat digunakan oleh para guru untuk mengembangkan kecerdasan sosial
siswa SMA. Tujuan lainnya adalah menguji keefektifan panduan pelatihan
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kecerdasan sosial melalui serangkaian ujicoba produk. Dengan demikian akan
diketahui seberapa besar efektifitas panduan pelatihan yang dihasilkan dalam
meningkatkan kecerdasan sosial siswa SMA.

METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Research and De-

velopment) yang mengikuti model desain pengembangan produk Borg & Gall
(1983, dalam Sukamadinata, 2009: 169-170). Menurut Borg & Gall (1983),
prosedur penelitian pengembangan terdiri dari dua tujuan utama, yakni: (1)
mengembangkan produk, dan (2) menguji keefektifan produk dalam mencapai
tujuan. Tujuan pertama disebut sebagai fungsi pengembangan sedangkan tujuan
kedua disebut sebagai fungsi validasi.

Prosedur penelitian pengembangan ini mengikuti model pengembangan
produk Borg & Gall (Sukamadinata, 2009: 169-170). Berdasarkan model
pengembangan produk Borg & Gall, prosedur pengembangan panduan pelatihan
kecerdasan sosial bagi siswa SMA adalah: (1) tahap studi pendahuluan untuk
mengidentifikasi kebutuhan lapangan; (2) tahap pengembangan produk; (3) tahap
uji coba produk yang terdiri atas uji ahli (ahli isi, ahli bahasa, dan ahli desain
penduan pelatihan), uji coba kelompok kecil, dan uji coba kelompok besar.

Tempat ujicoba produk adalah SMAN I Langke Rembong dan SMA Bintang
Timur Ruteng. Waktu penelitian adalah Oktober 2013 sampai dengan Agustus
2014. Waktu penelitian tersebut diisi dengan kegiatan studi pendahuluan,
pengembangan produk, uji coba produk tahap I, analisis data dan revisi produk
tahap I, uji coba produk tahap II, analisis data dan revisi produk tahap II,
Penjaringan subyek uji coba lapangan terbatas, penetapan subyek uji coba, uji
coba produk tahap III,  analisis data dan revisi produk tahap III (tahap akhir),
dan penulisan laporan akhir.

Jenis data uji coba produk pengembangan panduan pelatihan kecerdasan
sosial bagi siswa SMA adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif
berupa tanggapan dan saran perbaikan yang diperoleh dari angket dan
wawancara. Data kuatitatif diperoleh melalui angket yang di dalamnya memuat
skala penilaian 1 - 4 yang diberikan kepada subyek uji coba, meliputi ahli isi, ahli
bahasa, ahli desain, kelompok kecil, kelompok terbatas, dan tes (data hasil pre-
test dan posttest) berupa tes kecerdasan sosial.

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian
pengembangan ini adalah angket dan tes kecerdasan sosial. Angket digunakan
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untuk mengumpulkan data berupa skala penilaian dan komentar/saran tentang
aseptabilitas produk dari para subyek uji coba. Tes kecerdasan sosial dipakai
untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa berkaitan dengan kecerdasan
sosial antara sebelum dan sesudah menggunakan produk pengembangan.
Instrumen tes yang digunakan adalah instrumen tes kecerdasan sosial bagi siswa
SMA yang dikembangkan oleh Paul Arjanto, M.Pd. yang sudah teruji valid dan
reliabel.

Analisis data dalam penelitian pengembangan ini dilakukan secara bertahap,
yakni melakukan uji ahli, uji kelompok kecil, dan uji kelompok terbatas. Untuk
menganalisis data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif Kualitatif
Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mengolah data hasil revisi
ahli isi, ahli bahasa, ahli desain, subyek uji coba kelompok kecil, dan
kelompok terbatas. Teknik ini dilakukan dengan mengelompokkan
informasi-informasi dari data kualitatif berupa masukan, tanggapan,
kritikan, dan saran perbaikan yang sudah disediakan pada angket.
Hasil analisis digunakan untuk merevisi produk pengembangan.

2. Analisis Statistik Deskriptif
Teknik analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengolah data yang
diperoleh melalui angket dalam bentuk deskriptif persentasi. Teknik
ini menggunakan rumus sebagai berikut:

Presentasi =  X 100%

Untuk menemukan kesimpulan dari data yang diperoleh, maka ditetapkan
kriteria sesuai dengan tingkat validasi berikut (Conf. Arikunto, 2002: 313).

Tabel 1
Konversi Tingkat Validasi

Persentasi (%) Kualifikasi  Keterangan 
90 – 100 Sangat Baik Tidak perlu direvisi 
75 – 89 Baik Tidak perlu direvisi 
65 – 74 Cukup Baik Direvisi  
55 – 64 Kurang Direvisi  
0 – 54 Sangat Kurang Direvisi 
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3. Analisis Statistik Parametrik
Untuk melihat tingkat perubahan kecerdasan sosial yang terjadi pada
subyek ujicoba lapangan terbatas digunakan teknik analisis data dengan
menggunakan statistik parametrik. Alasan penggunaan jenis statistik
parametrik adalah: (1) jenis istrumen pengumpulan data berupa skala
ratio dan jumlah subyek uji coba yang digunakan tergolong besar
yakni 50-70 orang (n>30), dengan demikian diasumsikan bahwa
datanya berdistribusi normal dan bersifat homogen.

Teknik analisis statitistik parametrik digunakan untuk mengolah
data hasil tes kecerdasan sosial yang diperoleh dari sekali pretest
dan sekali posttest. Analisis ini bertujuan untuk melihat signifikansi
perbedaan antara nilai pretest dan posttest. Jenis statistik parametrik
yang digunakan untuk melihat signifikansi perbedaan yang dimaksud
adalah ‘uji t’ (The Sign Test) untuk sampel berpasangan. Kaidah
pengambilan keputusannya dalam uji t adalah jika nilai asymp. sig.
(2-tailed)    ” taraf nyata (/2 = 0,05) maka H0 ditolak. Sebaliknya
jika nilai nilai asymp. sig. (2-tailed) > taraf nyata (/2 = 0,05) maka
H0 diterima (Sulaiman, 2005: 79).

HASIL PENGEMBANGAN DAN REVISI PRODUK
Setelah draft (prototipe) produk pengembangan Panduan Pelatihan

Kecerdasan Sosial bagi Siswa SMA selesai dikerjakan, produk tersebut diberikan
kepada subyek ahli untuk mendapatkan penilaian dan tanggapan. Hasil penilaian/
tanggapan ahli isi menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan terkategori
baik. Komentar dan saran yang diberikan oleh ahli isi terhadap produk
pengembangan Panduan Pelatihan Kecerdasan Sosial bagi Siswa SMA adalah:
(1) pertanyaan penuntun refleksi dan konseptualisasi harus berfokus pada
indikator dan tujuan pelatihan pada setiap pertemuan, (2) dalam tahap
perencanaan tindakan, situasi yang diberikan diupayakan sesuai dengan konteks
siswa SMA, dan (3) pada kegiatan penutup, fasilitator memberikan motivasi
agar siswa menerapkan rencana tindakan yang dibuat pada sesi intervensi.

Revisi produk berdasarkan saran ahli isi direvisi sesuai dengan saran
perbaikan: pertama, berkaitan dengan isi pertanyaan refleksi dan konseptualisasi,
revisi yang dibuat pengembang pada setiap kegiatan intervensi disesuaikan
indikator dan tujuan intervensi pada pertemuan tersebut. Hasil revisi dapat dilihat
dalam produk final. Kedua, berkaitan dengan situasi yang diberikan lembar
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tugas, pengembang memberikan situasi sesuai dengan situasi siswa SMA. Selain
itu, pengembang memberikan ruang (kolom) kepada peserta untuk menuliskan
situasi yang dialami sendiri, mendalami sendiri situasi tersebut, dan mengambil
tindakan yang tepat. Hasil revisi dapat dilihat pada produk final. Ketiga, berkaitan
dengan kegiatan penutup, pengembang memberikan tugas tambahan kepada
siswa untuk mendalami situasi yang ia alami di luar sesi pelatihan, dan meminta
peserta untuk mensharingkannya pada awal pertemuan berikutnya sebagai
bentuk apersepsi.

Hasil penilaian/tanggapan ahli bahasa menunukkan bahwa produk Panduan
Pelatihan Kecerdasan Sosial bagi Siswa SMA terkategori baik. Komentar dan
saran yang diberikan oleh ahli bahasa terhadap produk pengembangan Panduan
Pelatihan Kecerdasan Sosial bagi Siswa SMA adalah: (1) hilangkan penggunaan
kalimat majemuk sebab dapat mengaburkan pesan kalimat, (2) semua term
asing dicetak miring, dan (3) pastikan setiap kalimat memiliki pesan yang jelas.

Revisi terhadap produk atas saran ahli bahasa adalah: pertama, kalimat-
kalimat majemuk dalam produk diformulasi menjadi kalimat sederhana (mengikuti
prinsip SPOK). Kedua, pengembang berupaya dengan cermat untuk mencetak
miring (italic) semua term asing. Ketiga, pengembang mengecek berulang-
ulang untuk memastikan semua kalimat dalam produk adalah kalimat efektif
yang memiliki pesan yang jelas.

Hasil penilaian/tanggapan ahli desain pengembangan menujukkan bahwa
produk Panduan Pelatihan Kecerdasan Sosial bagi Siswa SMA terkategori baik.
Komentar dan saran yang diberikan oleh ahli desain terhadap produk
pengembangan Panduan Pelatihan Kecerdasan Sosial bagi Siswa SMA adalah:
(1) setelah indikator pelatihan, masukan poin tentang metode pelatihan dan konsep
dasar materi pelatihan, (2) poin kegiatan diganti dengan langkah-langkah
pelatihan, (3) pengantar panduan harus singkat, padat, dan jelas, (4) petunjuk
penggunaan dan waktu pelaksanaan tes harus tercantum secara jelas, (5) pada
setiap pertemuan intervensi, fasilitator perlu menyampaikan kepada siswa tahap-
tahap kegiatan dan aktivitas siswa selama pertemuan, (6) tata letak (layout)
terutama penomoran untuk setiap bagian dan sub-bagian dari produk
pengembangan harus lebih jelas, dan (7) paduan warna yang digunakan harus
lebih serasih dan menarik.

Revisi produk berdasarkan saran ahli desain pengembangan panduan
pelatihan adalah: pertama, pengembang menambahkan indikator dan konsep
dasar materi pelatihan pada produk. Kedua, pengembang menggantikan poin
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kegiatan dengan langkah-langkah pelatihan. Ketiga, pengembang meracik
pengantar secara singkat, padat, dan jelas. Keempat, pengembang memasukan
petunjuk dan waktu pelaksanaan tes pada produk. Kelima, berkaitan dengan
saran kelima, pengembang menambahkan pada produk pengembangan poin
tentang penjelasan tahap-tahap kegiatan dan aktivitas siswa sebelum memasuki
kegiatan inti pada setiap pertemuan. Keenam, berkenaan dengan tata letak
(layout). Jika sebelumnya, pengembang menulis penomoran untuk setiap bagian
dan sub-bagian menggunakan huruf dan angka secara bergantian, di mana setiap
bagian menggunakan huruf kapital dan untuk sub-bagian menggunakan angka.
Setelah mendapat saran, pengembang merevisi dengan cara penomoran untuk
setiap bagian dan subbagian menggunakan angka. Jika suatu bagian
menggunakan angka 1 maka untuk sub-bagiannya menggunakan angka 1.1, 1.2
dan sterusnya. Ketujuh, berkaitan dengan paduan warna pada produk (skenario
intervensi dan instrumen tes), pengembang pada prinsipnya menggunakan warna
yang serasih, jelas, dan menarik.

 Hasil uji coba kelompok kecil menujukkan bahwa produk pengembangan
Panduan Pelatihan Kecerdasan Sosial bagi Siswa SMA terkategori baik.
Komentar dan saran yang diberikan oleh para subjek kelompok kecil terhadap
produk pengembangan Panduan Pelatihan Kecerdasan Sosial bagi Siswa SMA
adalah: (1) perhatikan kelengkapan huruf dalam tulisan (kelebihan, kekurangan,
dan kesalahan penulisan huruf pada satu kata, (2) utamakan penggunaan kalimat
pendek, (3) pertanyaan penuntun refleksi dan konseptualisasi harus lebih rinci
agar mudah dipahami siswa, (4) warna gambar atau foto pada instrumen tes
harus jelas, dan (5) film harus diputar ulang (2-3) kali agar siswa menyimaknya
dengan baik.

 Revisi produk berdasarkan saran subyek ujicoba kelompok kecil (16 guru)
adalah: pertama, berkaitan dengan kelebihan, kekurangan dan kesalahan
penulisan huruf, pengembang merevisinya secara cermat. Kedua, tentang
penggunaan kalimat pendek, pengembang merevisi kalimat majemuk sedemikian
sehingga majadi kalimat sederhana (mengkuti prinsip SPOK) namun tidak
merubah pensan mendasar dalam kalimat tersebut. Ketiga, berkaitan dengan
pertanyaan refleksi dan koseptualisasi, pengembang memformulasikan
pertanyaan penuntun sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh siswa SMA.
Keempat, tentang warna gambar/foto pada instrumen tes kecerdasan sosial,
pengembang pada prinsipnya tidak menggunakan fotocopy tetapi memakai print-
out berwarna dengan kualitas tinggi (high quality). Kelima, berkenaan dengan
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pemutaran film pada sesi intervensi, pengembang merevisi dengan cara
menambahkan petunjuk pemutaran ulang film pada produk pengembangan.

Hasil uji coba kelompok besar menujukkan bahwa produk pengembangan
Panduan Pelatihan Kecerdasan Sosial bagi Siswa SMA adalah 82,84%. Jika
dikonversi dengan tabel tingkat validasi, maka produk pengembangan ini termasuk
dalam kriteria atau kualifikasi baik. Beberapa komentar dan saran yang diberikan
oleh subyek lapangan terbatas terhadap produk pengembangan Panduan
Pelatihan Kecerdasan Sosial bagi Siswa SMA adalah: (1) sebelum memulai
intervensi, kegiatan awal (pre-intervensi) harus lebih kepada saling kenal dan
akrab di antar peserta pelatihan, (2) masih banyak kata yang belum lengkap
atau salah, (3) sebelum memulai kegiatan pelaksanaan pada setiap pertemuan,
fasilitator harus menjelaskan berulang-ulang kegiatan-kegiatan yang akan
dilakukan siswa sehingga tidak kebingungan, dan (4) dalam membuat refleksi,
konseptualisasi, dan mengerjakan lembar tugas, fasilitator harus menjelaskan
maksud dari setiap pertanyaan sehingga memudahkan siswa dalam memberikan
jawaban.

Revisi produk berdasarkan saran subyek uji coba lapangan adalah: pertama,
berkaitan dengan kegiatan pre-intervensi, pengembang mendesain kegiatan ice
breaking sedemikian sehingga para peserta pelatihan bisa saling mengenal,
merasa akrab, dan saling percaya. Kedua, berkaitan dengan kesalahan penulisan
kata, pengembang merevisinya secara cermat. Ketiga, tentang penjelasan
aktivitas siswa selama satu pertemuan intervensi, pengembang menambahkan
petunjuk aktivitas siswa dalam produk sebelum memasuki tahap pelaksanaan.
Keempat, berkaitan dengan pertanyaan penuntun dalam produk, pengembang
memformulasi sedemikian rupa agar mudah dipahami siswa.

Selanjutnya hasil tes menujukkan bahwa semua siswa memperoleh nilai
pretest lebih kecil daripada posttest. Hal ini dibuktikan oleh tanda negatif (-).
Nilai rata-rata (mean) tes awal adalah 24.6094 dan tes akhir adalah 29.9062.
Hal ini berarti nilai rata-rata tes awal lebih kecil dari tes akhir. Selisih antara
nilai tes awal dan tes akhir adalah -5.29688. Tanda negatif (-) pada perbedaan
nilai rata-rata antara nilai tes awal dan tes akhir menunjukkan bahwa nilai rata-
rata tes awal lebih kecil dari nilai rata-rata tes akhir (24.6094 < 29.9062). Taraf
signifikansi hasil perhitungan sebesar 0.000. Taraf signifikansi hasil perhitungan
ini (0.000) lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan, yakni 5% dan 1%
di mana 0.000 < 0.05 dan 0.000 < 0.01. Dengan demikian keputusan yang
diambil adalah H0 ditolak.
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Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan uji t di atas maka
dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara nilai tes awal
dan tes akhir. Hal itu berarti ada peningkatan kecerdasan sosial siswa yang
signifikan setelah menggunakan produk pengembangan Panduan Pelatihan
Kecerdasan Sosial bagi Siswa SMA. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
produk pengembangan Panduan Pelatihan Kecerdasan Sosial bagi Siswa SMA
efektif untuk meningkatkan kecerdasan sosial siswa SMA.

PEMBAHASAN
Secara umum kajian produk akhir pengembangan Panduan Pelatihan

Kecerdasan Sosial bagi SMA mencakup: pertama, tipografi yang meliputi ukuran
kertas (page sizes), ukuran tepi kertas (margin), ukuran huruf/font (type sizes),
jenis huruf (type faces), penggunaan huruf besar dan kecil (capital and small
letters), penggunaan huruf miring (italicized letters), penggunaan warna (color),
dan penggunaan spasi (spacing the text). Kedua, layout teks mencakup
penempatan judul (titles), kerangka isi (epitome), rangkuman (summaries),
daftar poin/item (itemizing lists), penomoran (numbers in text). Ketiga,
kemudahan dalam memahami teks mencakup, pilihan kata atau diksi, kalimat
majemuk, letak kalimat inti dalam satu alinea, dan panjang alinea.

Ada dua bagian penting dari keseluruhan produk pengembangan ini, yakni
skenario pelatihan dan instrumen tes kecerdasan sosial. Karena itu, kajian hasil
pengembangan ini diuraikan berdasarkan kedua bagian penting tersebut.

1. Skenario Pelatihan
Pertama, tipografi. Ukuran kertas (page sizes) yang digunakan adalah

A4.  Ukuran tepi kertas (margin) adalah 4 cm tepi kiri, 3 cm tepi kanan, 4 cm
tepi atas, dan 3 cm tepi bawah. Ukuran huruf/font (type sizes) yang digunakan
adalah 12. Jenis huruf (typefaces) yang digunakan adalah Times New Roman,
penggunaan huruf besar dan kecil (capital and small letters). Penggunaan
huruf miring (italicized letters) disesuaikan dengan kaidah Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD). Penggunaan spasi (spacing the text) dalam tulisan ini
adalah sebesar 1,5.

Kedua, tata letak (layout) teks. mencakup penempatan judul (titles),
kerangka isi (epitome), rangkuman (summaries), dan penomoran (numbers in
text). Judul produk ini ditempatkan pada tengah tepi atas kertas A4. Nomor bab
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dan sub judul diletakan pada margin kiri teks. Kerangka isi mencakup prosedur
tujuan umum dan khusus pelatihan, indikator pelatihan, materi pelatihan, metode
pelatihan, langkah-langkah pelatihan, dan kegiatan penutup pelatihan.  Penomoran
menggunakan angka untuk item-item yang menunjukkan hirarkis sedangkan
item-item yang berkedudukan paralel menggunakan bulleting.

Ketiga, kemudahan dalam memahami teks mencakup pilihan kata atau
diksi, kalimat majemuk, letak kalimat inti dalam satu alinea, dan panjang alinea.
Kata-kata yang digunakan dalam Panduan Pelatihan Kecerdasan Sosial bagi
SMA adalah kata-kata baku bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh
pembaca. Selain itu, produk pengembangan ini menggunakan beberapa kalimat
majemuk sederhana (satu induk kalimat dan satu anak kalimat). Letak kalimat
inti dalam paragraf pada umumnya pada awal paragraf, namun masih ada
paragraf yang letak kalimat intinya pada tengah atau akhir paragraf. Dalam
produk pengembangan ini pula, pengembang menggunakan kalimat pendek.

2. Instrumen Tes
Instrumen yang digunakan untuk mengukur kecerdasan sosial siswa SMA

dalam penelitian ini adalah tes. Penggunaan bentuk maximum performance
test dalam mengukur kecerdasan sosial siswa SMA didasarkan pada alasan
bahwa tes kemampuan merupakan standar dalam mengukur kecerdasan individu.
Kecerdasan merupakan kemampuan aktual individu untuk dapat mencapai hasil
yang terbaik dalam melakukan tugas-tugas mental (mental tasks). Kecerdasan
bukan merupakan keyakinan atau penilaian individu terhadap kemampuannya
sendiri (Carroll, 1993; Mayaer & Salovey, 1993; Neisser et al., 1996; Scarr,
1989). Seligman (2004) juga menyatakan bahwa terdapat kesenjangan antara
hasil penerapan maximum performance test dan typical response measure
dalam mengukur kemampuan (ability) individu. Model instrumen dengan
menggunakan typical response measure, akan menyebabkan individu
terpengaruhi oleh konsep diri dan perasaan yang saat itu sedang dialami olehnya
(Mayer, Caruso dan Salovey; 2000).

Instrumen tes kecerdasan sosial dalam pelatihan ini bertujuan untuk
mengukur apakah terdapat peningkatan kecerdasan sosial para siswa SMA
setelah mengikuti pelatihan. Jika terdapat peningkatan kecerdasan sosial maka
hal itu terjadi karena pelatihan yang diberikan dengan menggunakan produk
pengembangan yang dibuat oleh pengembang.

Instrumen tes kecerdasan sosial dibagi atas dua bagian, yakni tes non-
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verbal dan tes verbal. Bentuk tes adalah pilihan ganda (multiple choice) dengan
4 pilihan jawaban. Tes yang digunakan bersifat tertulis. Dalam pelatihan
kecerdasan sosial siswa SMA, tes diberikan pada awal (pretest) dan pada akhir
(posttest) seluruh kegiatan pelatihan. Jadi, instrumen tes kecerdasan sosial
dikerjakan oleh peserta sebanyak dua kali, yakni sebelum mengikuti pelatihan
dan sesudah mengikuti pelatihan.

Mekanisme penyajian soal tes adalah sebagai berikut: (1) membagikan
lembar jawaban  tes kecerdasan sosial (TSK), (2) meminta testi untuk mengisi
identitas pada lembar jawaban, (3) membagikan lembar buku tes kecerdasan
sosial (TSK), (4) memberikan penjelasan tentang petunjuk pengisian tes, (5)
meminta testi untuk menjawab tes bagian I (Non-Verbal Tes) selama 10 menit,
(6) memberikan waktu untuk istirahat kepada testi selama 5 menit, dan (7)
meminta testi untuk menjawab tes bagian II (Verbal Tes) selama 7,5 menit.

Tabel 2
Rincian Alokasi Waktu Pelaksanaan Tes Kecerdasan Sosial

Teknik penskoran (skoring) hasil tes adalah sebagai berikut: (1) Jawaban
subjek diubah menjadi angka (jawaban benar diberi skor 1 sedangkan jawaban
yang salah diberi skor 0). Jika ada dua jawaban yang diberikan untuk satu soal,
harus dinyatakan salah. (2) Jawaban subjek dibagi menjadi 8 bagian kemampuan
kecerdasan sosial. (3) Jawaban subjek dijumlahkan pada setiap bagian dalam
bentuk persentasi (%), selanjutnya dijumlahkan secara keseluruhan. (4)
Menggunakan norma kelompok untuk mentransformasi skor mentah ke dalam
skor standar.

Salah satu syarat tes yang baik adalah memiliki norma tes. Adapun norma
tes kecerdasan social bagi siswa SMA terdapat pada ketiga tabel berikut.

No. Kegiatan Jumlah Soal Alokasi Waktu 
1 Pembacaan Petunjuk Tes  2,5 menit 
2 Tes Bagian I (Non-verbal tes 28 butir 10 menit 
3 Istirahat  5 menit 
4 Tes Bagian II (Verbal tes) 20 butir 7,5 menit 

Total  25 enit 
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Tabel 3
Klasifikasi Kecerdasan Sosial (SQ) Siswa SMA

Tabel 4
Klasifikasi Setiap Aspek Kemampuan Kecerdasan Sosial

Tabel 5
Persentasi (%) Jawaban Benar Berdasarkan Jumlah Soal Tes

SQ Klasifikasi Umum Klasifikasi Sosial 
48 = I Sangat tinggi Sosialita 

46 – 47 II Tinggi Pro-sosial 
42 – 45 III Di atas rata-rata Di atas normal 
30 – 41 IV Rata-rata Sosial normal 
22 – 29 V Di bawah rata-rata Di bawah normal 
14 – 21 VI Rendah Anti-sosial 
    = 13 VII Sangat Rendah Unsocial 

 

No. Kemampuan 
Klasifikasi 

Rendah Sedang Tinggi 
1 Empati Dasar < 2 2-4 4> 
2 Penyelarasan <2 2-4 4> 
3 Ketepatan Empatik <2 2-4 4> 
4 Kognisi Sosial <2 2-4 4> 
5 Sinkronisasi <2 2-4 4> 
6 Penampilan Diri <2 2-4 4> 
7 Pengaruh <2 2-4 4> 
8 Kepedulian < 2 2-4 4> 

 

Jumlah Jawaban Benar (dalam %) 

0 0 
1 17 
2 33 
3 50 
4 67 
5 83 
6 100 
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Suatu hasil pengukuran tidak memiliki makna tertentu jika tidak diberi
interpretasi. Oleh sebab itu, berikut uraian tentang interpretasi hasil tes
kecerdasan sosial siswa SMA.

Pertama, Empati Dasar (Primal Empathy). Siswa yang memperoleh skor
rendah ada tes empati dasar merupakan siswa yang tidak memiliki kemampan
dalam “membaca” emosi orang lain, sehingga sangat sulit dalam melakukan
ketepatan empatik, dan menyebabkan kesalahan dalam mempresentasikan
dirinya kepada orang lain. Sebaliknya, siswa dengan skor tes empati dasar yang
tinggi akan memiliki peringkat kinerja yang lebih baik, lebih efektif, lawan bicara
merasa lebih puas. Secara umum, siswa tersebut akan lebih mudah “membaca”
ekspresi mikro yang nampak pada orang lain.

Kedua, Penyelarasan (Attunement). Siswa yang memperoleh skor rendah
pada kemampuan penyelarasan merupakan siswa yang hanya semata-mata
mencerminkan keadaan dirinya tanpa memperdulikan apa yang dirasakan,
dikatakan, dan dilakukan oleh orang lain sehingga menyebabkan percakapan
menjadi monolog. Sebaliknya siswa dengan skor penyelarasan yang tinggi akan
berusaha sungguh-sungguh mendengarkan dan memahami orang lain lebih
daripada sekedar menyampaikan maksudnya. Secara umum, siswa tersebut
akan lebih memberikan perhatian kepada orang lain sehingga dapat menjadi
selaras dengan orang lain.

Ketiga, Ketepatan Empatik (Empathic Accuracy).  Siswa yang
memperoleh skor rendah pada tes ketepatan empatiktidakdapat menangkap
isyaratdari orang lain danmungkin merasa sulit dalam “membaca” perasaan,
pikiran dan maksud orang lain. Sebaliknya siswa dengan skor tes ketepatan
empatik yang tinggi mengindikasikan bahwa siswa memiliki emotionalinsight
yang tinggi. Secara umum, siswa tersebut akan lebih mudah mengerti perasaan,
pikiran dan maksud orang lain.

Keempat, Kognisi Sosial (Social Cognition). Siswa yang memperoleh
skor rendah pada kemampuan kognisi sosial merupakan siswa yang sulit untuk
dapat memahami situasi sosial, seperti etiket yang pada tempatnya sehingga
siswa tidak memiliki kemampuan kronik untuk memecahkan masalah-masalah
sosial. Sebaliknya siswa dengan skor kognisi sosial yang tinggi mahir dalam
mengartikan isyarat-isyarat sosial dan kemampuan menemukan solusi terhadap
dilema sosial. Secara umum, siswa tersebut akan lebih memahami norma-norma
tersirat sehingga interaksi sosial dapat berlangsung dengan mulus.

Kelima, Sinkronisasi (Synchrony). Siswa yang memperoleh skor rendah
pada kemampuan sinkronisasi dapat menyebabkan interaksi yang tidak selaras
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sehingga orang lain merasa tidak nyaman, dan juga siswa sulit untuk menciptakan
hubungan baik dengan orang lain. Sebaliknya,siswa dengan skor sinkronisasi
yang tinggi dapat membaca isyarat-isyarat nonverbal secara instan dan
berdasarkan hal itu, bertindak tanpa harus memikirkannya. Secara umum, siswa
tersebut akan lebih cepat dalam merespon isyarat non-verbal orang lain.

Keenam, Presentasi diri (Self-Presentation). Siswa yang memperoleh skor
rendah pada kemampuan presentasi diri merupakan siswa yang tidak memiliki
kendali diri sehingga sulit memberikan kesan dan memikat perasaan orang lain.
Sebaliknya siswa dengan skor presentasi diri yang tinggi dapat memberikan
kesan yang ia kehendaki bagi orang lain. Dengan kata lain, siswa memiliki
kemampuan ekspresitvitas yang membawa orang lain ke dalam sinkronisasi
dengan irama mereka sehingga siswa akan merasa percaya diri dalam hampir
segala situasi sosial. Secara umum, siswa tersebut akan lebih memiliki
kemampuan untuk menentukan tindakan yang tepat pada tempatnya memiliki
kendali diri.

Ketujuh, Pengaruh (Influence). Siswa yang memperoleh skor rendah pada
kemampuan pengaruh merupakan siswayang cenderung menggunakan paksaan
untuk menghasilkan hasil sosial yang diinginkannya, sehingga menimbulkan iritasi
pada orang lain. Sebaliknya siswa dengan skor kemampuan pengaruh yang
tinggi memiliki kemampuan presentasi diri (memodulasi impuls agresif) dengan
kemampuan empati (membaca orang lain untuk menaksir kekuatan minimal
apa yang mungkin diperlukan) serta kemampuan kognisi sosial (mengetahui
norma-norma operatif dalam suatu situasi). Siswa dengan kemampuan pengaruh
yang baik dapat membuat orang lain untuk melakukan sesuatu dengan “kekuatan”
seminimal mungkin, sehingga tidak menimbulkan iritasi/rasa terpaksa pada or-
ang lain. Secara umum, siswa tersebut akan lebih memiliki kemampuan untuk
menciptakan hasil interaksi sosial yang diinginkannya.

Kedelapan, Kepedulian (Concern). Siswa yang memperoleh skor rendah
pada tes kepedulian merupakan siswa yang akan dengan mudah mengabaikan
kesusahan orang lain sehingga pada jangka waktu panjang, siswa tersebut
menjadi anti-sosial. Sebaliknya, jika siswa memperoleh skor yang tinggi pada
tes kepedulian merupakan siswa yang secara fisiologis akan tergerak oleh
kesusahan yang dialami oleh diri orang lain dan menunjukkan perilaku pro-sosial.
Secara umum, siswa tersebut akan lebih tergerak untuk menolong atau
membantu orang lain.
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SIMPULAN DAN SARAN
Deskripsi hasil ujicoba dan kajian produk pengembangan Panduan Pelatihan

Kecerdasan Sosial Siswa SMA memperoleh hasil bahwa produk pengembangan
tersebut dapat digunakan untuk kelompok pengguna (siswa SMA). Review ahli
isi, ahli bahasa, dan ahli desain pengembangan produk  serta subyek pengguna
(siswa SMA) menunjukkan bahwa Panduan Pelatihan Kecerdasan Sosial Siswa
SMA mendapat penilaian baik. Penilaian tersebut didukung oleh perolehan hasil
tes kecerdasan sosial siswa SMA pada posttest. Rata-rata perolehan hasil tes
kecerdasan sosial siswa setelah menggunakan produk pengembangan Panduan
Pelatihan Kecerdasan Sosial Siswa SMA terklasifikasi sosial normal.

Berdasarkan hasil anlisis data, baik data yang diperoleh melalui angket
maupun data perolehan hasil tes kecerdasan sosial siswa SMA pada posttest
maka dapat disimpulkan bahwa Panduan Pelatihan Kecerdasan Sosial Siswa
SMA yang efektif, efisien, dan baik untuk digunakan dalam pelatihan
meningkatkan kecerdasan sosial bagi siswa SMA. Kesimpulan demikian
dibuktikan dengan hasil angket dan hasil tes kecerdasan sosial siswa SMA setelah
menggunakan produk pengembangan. Semua subyek ujicoba produk
pengembangan memberikan penilaian baik terhadap Panduan Pelatihan
Kecerdasan Sosial Siswa SMA.  Hasil tes kecerdasan sosial siswa SMA
menunjukkan bahwa produk pengembangan ini dapat membeikan kontribusi
yang signifikan terhadap peningkatan kecerdasan sosial siswa SMA.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran pengembang berkaitan
dengan pemanfaatan, diseminasi, dan pengembangan lebih lanjut. Pertama, saran
pemanfaatan, yakni: (1) Produk pengembangan Panduan Pelatihan Kecerdasan
Sosial Siswa SMA ini didesain untuk memenuhi kebutuhan siswa SMA dengan
tujuan akhir adalah meningkatkan kecerdasan sosial. Produk pengembangan ini
hanyalah panduan yang memberikan arah dan pedoman tertentu dalam
melatihkan kecerdasan sosial siswa SMA. Oleh sebab itu, dalam menggunakan
produk ini peran fasilitator sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi seluruh proses
pelatihan; (2) Hasil ujicoba produk pengembangan ini menujukkan bahwa
Panduan Pelatihan ini dapat meningkatkan kecerdasan sosial siswa SMA. Oleh
sebab itu, pengembang menyarankan agar setiap SMA yang ingin
mengembangkan kecerdasan sosial para siswanya dapat menggunakan produk
ini; (3) Dalam produk ini terdapat sejumlah tahapan dan prosedur pelatihan
yang teruji efektif dalam meningkatkan kecerdasan sosial siswa SMA. Oleh
sebab itu, setiap fasilitator yang menggunakan produk ini disarankan agar
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mengikuti tahapan dan prosedur pelatihan yang terdapat dalam produk ini.
Kedua, saran diseminasi. Produk pengembangan Panduan Pelatihan

Kecerdasan Sosial Siswa SMA ini dapat didiseminasi ke pengguna yang lebih
luas dengan saran, yakni bahwa tujuan utama dari produk pengembangan ini
adalah untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pelatihan kecerdasan sosial siswa
SMA. Dengan demikian pengembangan Panduan Pelatihan Kecerdasan Sosial
Siswa SMA ini disesuaikan dengan karakteristik siswa SMA. Oleh sebab itu,
bila produk pengembangan Panduan Pelatihan Kecerdasan Sosial Siswa SMA
ini digunakan pada jenjang pendidikan yang lain (SMP atau PT) maka perlu
disesuaikan dengan karakteristik subyek pengguna.

Ketiga, saran pengembangan lebih lanjut. Efektivitas, efisiensi, dan
ketepatan produk pengembangan Panduan Pelatihan Kecerdasan Sosial Siswa
SMA ini hanya teruji melalui uji ahli dan uji lapangan yang sifatnya terbatas.
Oleh sebab itu, untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut, disarankan untuk
menguji produk pengembangan ini pada konteks yang lebih luas. Selain itu, metode
intervensi yang digunakan dalam produk ini adalah experiential learning. Dalam
produk ini, tahap pengalaman nyata dilakukan dengan memberikan stimulus
berupa video. Oleh sebab itu, pengembang menyarankan agar tahap pengalaman
nyata dapat dilakukan dengan proses pengalaman langsung. Saran lain adalah
pengembang lebih lanjut dapat menggunakan metode intervensi yang lain.
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PENDAHULUAN
Pendidikan anak usia dini merupakan serangkaian upaya yang sistematis

dan terprogram dalam melakukan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai
dengan anak usia enam tahun. Pembinaan tersebut dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan
lebih lanjut.

Rentang anak usia dini dari lahir sampai usia enam tahun adalah usia kritis
sekaligus strategis dalam proses pendidikan dan dapat mempengaruhi proses
serta hasil pendidikan seseorang selanjutnya. Artinya, periode ini merupakan
periode kondusif untuk menumbuh kembangkan berbagai kemampuan seperti
fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, konsep diri, disiplin, kemandirian, seni,
moral, karakter, dan nilai-nilai agama1. Oleh sebab itu, dibutuhkan suasana belajar,
strategi, dan stimulus yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan
dan perkembangan anak tercapai secara optimal.

Masa usia dini merupakan masa yang sangat menentukan bagi
perkembangan dan pertumbuhan anak selanjutnya. Masa ini juga merupakan
masa peka dan masa emas dalam kehidupan anak yang penuh dengan tantangan
dengan berbagai permasalahan yang dihadapi anak. Karenanya, pendidikan anak
usia dini merupakan dasar dari pendidikan anak selanjutnya dan jendela pembuka
dunia bagi anak. Realitas ini mengisyaratkan agar semua pihak perlu memahami

1  Depdiknas, 2005,Kurikulum 2004 Standar Kompetensi TK dan RA,Jakarta: Dirjen
 Dikdasmen.
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akan pentingnya masa usia dini untuk optimalisasi pertumbuhan dan
perkembangan2.

Perkembangan dan kreativitas anak usia dini pada dasarnya dapat
dikembangkan melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui pemberian
dongeng. Menurut Hurlock salah satu karakteristik tugas perkembangan anak-
anak adalah berkaitan dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Kecenderungan rasa
ingin tahu yang tinggi anak dapat dipenuhi dengan melakukan aktivitas membaca
karya sastra anak bergenre fantasi yaitu dongeng atau cerita.

Pada zaman sekarang,  kegiatan mendongeng sudah jarang dilakukan baik
oleh orang tua maupun guru. Orang tua cenderung memberikan sarana yang
instan bagi anak seperti menyajikan tayangan televisi dari ketika anak bangun
tidur hingga anak tersebut tidur kembali. Padahal, anak-anak yang sering
didongengi biasanya tumbuh menjadi anak yang lebih pandai, lebih tenang, lebih
terbuka, dan lebih seimbang jika dibandingkan dengan anak-anak yang tidak
didongengi3.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara tim peneliti kepada guru,
ditemukan bahwa kegiatan mendongeng atau metode dongeng belum pernah
dilakukan di sekolah. Selama ini guru hanya mengikuti pelatihan terkait dengan
metode-metode yang tepat untuk meningkatkan perkembangan anak usia dini.
Salah satunya adalah metode dongeng. Tetapi gurupun mengakui bahwa untuk
penerapannya di dalam kelas belum dilaksanakan atau dilakukan.

Anak usia dini dipandang sebagai individu yang baru mulai mengenal dunia.
Anak masih belajar untuk memahami tata krama, sopan santun, aturan, belajar
untuk berbicara, dan belajar untuk mengembangkan kreativitasnya serta segala
hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia. Anak-anak pada umumnya tumbuh
dan berkembang dalam kehidupan yang diwarnai oleh pelanggaran terhadap
hak orang lain, kekerasan, ketidakpedulian, kerancuan benar dan salah, perilaku
yang baik dan tidak baik, anak-anak juga hidup dalam lingkungan yang
mengharuskan mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan lingkungan
yang mengharuskan mereka untuk selalu mengembangkan bahasanya.

Membacakan cerita atau dongeng pada anak adalah salah satu cara
berkomunikasi dengan si kecil. Noor mengatakan bahwa melalui cerita, kita
dapat menyampaikan pesan-pesan moral yang baik secara umum maupun yang

2  Yamin dan Sanan, 2010, Panduan Pendidikan Anak Usia Dini, Jambi: GP Press
3   R,M. Noor, 2011, Pendidikan Karakter Berbasis Sastra: Solusi Pendidikan Moral Yang

  Efektif, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
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ingin kita selipkan. Lebih lanjut Noor mengatakan, kegiatan mendongeng dapat
mengembangkan kemampuan berbahasa anak, menumbuhkan minat baca anak,
dan mengembangkan kreativitas anak.

Dari persoalan tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian
sebagai usaha untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak usia dini.
Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha untuk mengembalikan peran
dongeng terhadap perkembangan anak usia dini.

DONGENG DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1. Pengertian Dongeng
Nursisto4 menjelaskan dongeng adalah cerita tentang suatu hal yang tidak

pernah terjadi dan tidak mungkin terjadi. Cerita ini sering berhubungan dengan
kepercayaan, keajaiban, dan kehidupan binatang. Pengertian selanjutnya
disampaikan oleh Poerwadarminta5, yang mengatakan bahwa dongeng adalah
cerita yang tidak benar-benar terjadi, perkataan yang tidak benar, dan dianggap
sebagai cerita belaka. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dongeng
adalah cerita yang sebenarnya tidak pernah terjadi dan tidak mungkin terjadi.
Peristiwa di dalam dongeng tersebut dapat dijadikan pelajaran hidup yang berarti
bagi manusia.

2.  Manfaat Dongeng
Kegiatan mendongeng merupakan sesuatu yang sangat disukai dan dinanti-

nanti. Dari kisah-kisah yang ada dalam dongeng tersebut anak akan mulai tertawa
ketika ada hal yang lucu dan akan larut dalam kesedihan ketika mendengar
kisah yang menyedihkan. Kegiatan mendongeng sebetulnya dapat memikat dan
mendatangkan banyak manfaat untuk anak-anak.

Berikut adalah beberapa manfaat dongeng untuk anak menurut Noor.
1) Mengajarkan nilai moral yang baik
Dengan memilih dongeng yang isi ceritanya bagus, akan tertanam nilai-

nilai moral yang baik. Setelah mendongeng, sebaiknya pendongeng menjelaskan
mana yang baik yang patut ditiru dan mana-mana saja yang buruk dan tidak
perlu ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai tindak kenakalan dapat
4   Nursito, 2000, Iktiar kesusastraan Indonesia, Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa.
5    W.J.S Poerwardarminta, 2004, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai P ustaka
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dikurangi dari menanamkan perilaku dan sifat yang baik dari mencontoh karakter
ataupun sifat-sifat perilaku di dalam cerita dongeng. Mendongeng mungkin
memiliki efek yang lebih baik daripada mengatur anak dengan cara kekerasan.

2) Mengembangkan daya imajinasi anak
Melalui dongeng anak-anak akan terbiasa berimajinasi untuk memvisualkan

sesuatu di dalam pikiran sehingga dapat menjabarkan atau menyelesaikan suatu
permasalahan.

3) Menambah wawasan anak-anak
Anak-anak yang terbiasa mendengar dongeng dari pendongengnya biasanya

perbendaharaan kata, ungkapan, sejarah, watak orang, sifat baik, sifat buruk,
teknik bercerita, dan lain sebagainya akan bertambah. Berbagai materi pelajaran
sekolah pun bisa kita masukkan pelan-pelan di dalam cerita dongeng untuk
membantu buah hati kita memahami pelajaran yang diberikan di sekolah.

4) Meningkatkan kreativitas anak
Kreativitas anak bisa berkembang dalam berbagai bidang jika dongeng yang

disampaikan bisa dibuat menjadi berbobot. Kita pun bisa menambahkan isi cerita
selama tidak merusak jalan cerita sehingga tidak menjadi aneh dan tidak menarik
lagi.

5) Menghilangkan ketegangan/stres
Jika anak sudah hobi mendengarkan cerita dongeng, anak-anak akan merasa

senang dan bahagia jika mendengar dongeng. Dengan perasaan senang dan
mungkin diiringi dengan canda tawa, berbagai rasa tegang, perasaan buruk, dan
rasa-rasa negatif lain bisa menghilang dengan sendirinya.

Dari begitu banyak manfaat dongeng, tidak ada salahnya bila kita
memberikan dongeng yang mendidik kepada anak-anak kita. Menurut Noor,
pendongengan tidak harus diberikan pada malam hari, tetapi juga pada waktu-
waktu lain. Lebih lanjut Noor mengatakan bahwa untuk anak-anak usia dini,
cerita yang dipilih tentu saja yang sederhana dan kerap kali ditemui anak sehari-
hari misalnya dongeng tentang binatang.

3. Langkah-Langkah Membacakan Dongeng Pada Anak
Usia Dini

Keberhasilan suatu dongeng tidak saja ditentukan oleh daya rangsang
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imajinatif anak, tetapi juga kesadaran dan kemampuan pendongeng untuk
menyajikannya secara menarik dan tentunya dongeng tersebut sesuai dengan
karakter dan usia anak. Untuk itu Noor menguraikan beberapa cara mendongeng
sebagai berikut.

a. Menyebut ciri tokoh
Untuk anak-anak TK, kita dapat menyebutkan ciri-ciri fisik tokoh dongeng.

Misalnya, menyebutkan jumlah kaki, makanan pokok atau suaranya untuk
dongeng tentang binatang, dan biarkan anak menebak tokoh yang kita sebutkan
ciri-cirinya itu. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara yaitu menyebut
tokoh dongeng dan minta anak menyebutkan ciri-ciri fisiknya.

b. Mengaitkan dengan lagu
Saat mendongeng, kita bisa membantu anak merimbunkan otaknya dengan

meminta mereka mengingat lagu tentang tokoh yang sedang kita ceritakan.
Misalnya, nyanyikan lagu “Si Kancil”.

c. Ceritakan fakta yang terkait dengan tokoh
Tak ada salahnya, saat bercerita tentang hutan, ceritakan keadaan hutan

Indonesia saat ini. Begitu pula jika tokoh dongeng seekor sapi, ceritakan tentang
wabah sapi gila. Pastikan kita memberi informasi yang benar dengan membaca
lebih dulu informasi apa yang akan kita ceritakan pada anak. Buat anak selalu
up to date lewat dongeng.

d. Beri anak kebebasan membuat akhir cerita
Cara ini selain melatih anak-anak berpikir kreatif dan imajinatif, juga menjadi

sarana penting bagi orang tua dan guru untuk mendalami karakter anak. Orang
tua akan mendapat masukan untuk membangun kelebihan anak dan menutupi
kekurangannya. Umumnya ada anak yang menyukai akhir cerita yang
mengharukan, atau suka menambah dengan kekerasan. Di sinilah saatnya
orangtua dan guru dapat mewarnai anak-anak dengan karakter yang lebih baik
dan membantu mereka menghadapi kehidupan di masa datang dengan lebih
optimis dan bertanggung jawab.

e. Pemilihan Cerita Anak
Pemilihan cerita sangat diperlukan, agar cerita yang dibawakan anak

disesuaikan dengan tingkat perkembangannya. Whitehead (Rahayu6)
6   Rahayu, 2013, Menumbuhkan Kepercayaan Diri Melalui Kegiatan Bercerita, Jakarta:   PT

  Indeks
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mengatakan bahwa anak usia dini membutuhkan cerita yang pendek dan langsung
pada intinya. Cerita tersebut meliputi binatang, rumah, anak-anak, mesin,
masyarakat (hal-hal yang ada di sekitar anak).

Cerita memiliki berbagai komponen, yang hadir dan tidak dapat dipisahkan.
Komponen cerita meliputi:

a. Tema
Tema adalah ide utama cerita dan menjadi dasar bagi perkembangan cerita,

karena setiap peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita tidak dapat berdiri sendiri
tanpa hubungan jelas. Oleh karena itu, tema menjadi acuan untuk membangun
dan mengembangkan serta mengarahkan cerita. Tema merupakan ide utama
cerita sehingga setiap cerita yang disampaikan tidak boleh menyimpang dari
tema tersebut.

b. Latar
Latar meliputi hubungan waktu, tempat, dan lingkungan sosial tempat

terjadinya peristiwa yang diceritakan. Hal ini berkaitan dengan yang diungkapkan
oleh Abrams (Rahayu) bahwa latar merupakan keterangan, penunjuk, dan
suasana terjadinya peristiwa dalam karya sastra.

c. Tokoh
Cerita mempunyai tokoh-tokoh cerita. Tokoh cerita adalah individu rekaan

yang mengalami peristiwa. Tokoh cerita hadir sebagai pembawa pesan yang
ingin disampaikan kepada pembaca. Tokoh cerita memiliki kualitas moral yang
mengacu pada perwatakan tokoh cerita. Dalam cerita ada tokoh yang baik dan
tidak baik.

d. Alur
Alur adalah rangkaian peristiwa atau struktur cerita yang menghubungkan

sebab akibat dalam cerita. Cerita tidak hanya menunjukkan urutan waktu secara
lurus saja, tetapi urutan waktu dapat berjalan ke belakang (flash back). Alur
yang biasanya sering digunakan untuk anak-anak dalam cerita adalah alur maju
berdasarkan usia dan tingkat konsentrasinya.

e. Gaya bahasa
Penggunaan gaya bahasa dalam cerita perlu diperhatikan. Gaya bahasa

mudah dipahami dan dimengerti oleh anak. Cerita yang terlalu deskriptif tidak
disukai anak namun cerita yang mengandung rima-rima tertentu sangat disukai
anak. Gaya bahasa yang digunakan hendaknya dapat dimengerti oleh anak.
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f. Format buku cerita
Format buku cerita memegang peranan penting dalam menarik minat anak.

Bentuk, gambar, halaman, ilustrasi, pemilihan huruf, perpaduan warna, tata letak,
serta kualitas kertas sangat diminati anak-anak.

JENIS-JENIS CERITA ANAK
Ada beraneka ragam judul cerita untuk anak, yaitu:
1. Cerita rakyat: cerita yang berasal dari ciri khas daerah tersebut.

Dongeng, legenda, mite, dan sage adalah bagian dari cerita rakyat.
2. Cerita realitas: mengkisahkan tentang kehidupan nyata sesuai dengan

apa yang dialami seseorang. Manusia sebagai tokoh cerita
menggambarkan kegiatan sehari-harinya dengan penyampaian moral.

3. Cerita sains: Cerita yang bersifat alamiah dan sangat dipengaruhi
oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan
zaman. Cerita sains yang diperkenalkan pada anak, misalnya adalah
tentang proses perubahan yang terjadi di lingkungan

4. Biografi: Cerita yang berisi tentang riwayat hidup seseorang yang
menceritakan tentang pengalaman serta kesuksesannya. Biografi
biasanya ditulis dengan tujuan untuk memacu semangat dan pantang
menyerah dalam menghadapi berbagai masalah.

5. Cerita keagamaan; Cerita yang berisi tentang kisah dari agama
tertentu. Cerita keagamaan dapat menanamkan sikap dan perilaku
yang baik pada diri anak.

Penerapan kegiatan bercerita dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu:
a) kegiatan bercerita tanpa menggunakan alat peraga; b) kegiatan bercerita
dengan menggunakan alat peraga. Kegiatan bercerita tanpa alat peraga adalah
kegiatan bercerita dengan hanya mengandalkan kemampuan verbal, sedangkan
kegiatan bercerita menggunakan alat peraga adalah kegiatan bercerita yang
dalam pelaksanaannya menggunakan alat peraga langsung maupun tidak
langsung seperti boneka, gambar-gambar, papan flanel, buku atau benda-benda
lain. Sebaiknya pada anak usia dini kegiatan bercerita menggunakan alat peraga.

PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA DINI
Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang digunakan melalui suatu

sistem suara, kata, pola yang digunakan manusia untuk menyampaikan pertukaran
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pikiran dan perasaan. Dengan demikian, bahasa termasuk hal esensial di dalam
perkembangan anak untuk mengoptimalkan potensi dan beradaptasi dengan
dunia.

Yamin mengatakan bahwa pada aspek pengembangan bahasa, kompetensi
dan hasil yang diharapkan adalah anak mampu menggunakan bahasa sebagai
pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang
bermanfaat untuk berfikir dan belajar dengan baik. Bahasa anak dapat
berkembang cepat jika anak memiliki kemampuan dan didukung oleh lingkungan
yang baik.

Berikut ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan
bahasa anak usia dini.

1. Anak berada di dalam lingkungan yang positif dan bebas dari tekanan.
Lingkungan yang kaya bahasa akan menstimulasi perkembangan
bahasa anak. Stimulasi tersebut akan optimal jika anak tidak merasa
tertekan. Anak yang tertekan dapat menghambat kemampuan
berbicaranya. Dapat ditemukan anak gagap yang disebabkan karena
tekanan dari lingkungannya.

2. Menunjukkan sikap dan minat yang tulus pada anak.
Anak usia dini emosinya masih kuat. Oleh karena itu, guru harus
menunjukkan minat dan perhatian tinggi kepada anak. Orang dewasa
perlu merespon anak dengan tulus.

3. Menyampaikan pesan verbal diikuti dengan pesan non verbal
Dalam bercakap-cakap dengan anak, orang dewasa perlu
menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan ucapannya. Perlu diikuti
gerakan, mimik muka, dan intonasi yang sesuai.

4. Melibatkan anak dalam komunikasi
Orang dewasa perlu melibatkan anak untuk ikut membangun
komunikasi. Kita menghargai ide-idenya dan memberikan respon yang
baik terhadap bahasa anak.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian dari lapangan akan dijabarkan dalam bentuk analisis deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, eksperimen,
dan dokumentasi. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan
data inti yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari anak PAUD. Dalam hal
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ini, tim peneliti mengamati secara langsung kegiatan anak PAUD selama
mengikuti kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Teknik eksperimen merupakan
tindakan konkrit atas temuan pada tahap wawancara mendalam. Dalam hal ini,
tim peneliti melakukan kegiatan bimbingan dengan cara membacakan dongeng
pada anak-anak PAUD di pada jam sekolah. Proses dan hasil penelitian tersebut
kemudian dicatat dan didokumentasikan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan penelitian
aksi, yaitu sebuah pendekatan yang menganalisis aksi atau proses dan hasil dari
sebuah penelitian. Dalam hal ini, akan dianalisis keseluruhan proses dan hasil
pemanfaatan dongeng bagi perkembangan bahasa anak usia dini di kecamatan
Ruteng yang dilakukan oleh tim peneliti dalam agenda penelitian hibah bersaing
yayasan STKIP St. Paulus Ruteng. Dalam hal ini, analisis proses berkaitan
dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pemanfaatan dongeng
bagi perkembangan belajar anak usia dini, sedangkan analisis hasil kegiatan
pemanfaatan dongeng berkaitan dengan perubahan perkembangan bahasa anak
usia dini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini difokuskan pada peran dongeng bagi perkembangan bahasa

anak usia dini di Kecamatan Ruteng tepatnya di PAUD St. Paulus Cancar,
PAUD Tunas Mbero, dan PAUD Monika. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana peran dongeng dalam meningkatkan kemampuan anak
menerima bahasa dan mengungkapkan bahasa. Dalam hal ini, penerimaan bahasa
dan pengungkapan bahasa dijadikan dua indikator dan selanjutnya dijabarkan
ke dalam masing-masing sub indikator, antara lain 1) menyimak perkataan or-
ang lain (bahasa ibu atau bahasa lainnya), 2) mengerti dua perintah yang diberikan
bersamaan, 3) memahami cerita yang dibacakan, 4) mengenal perbendaharaan
kata mengenai kata sifat, 5) mengulang kalimat sederhana, 6) menjawab
pertanyaan sederhana, 7) mengungkapkan perasaan dengan kata sifat, 8)
menyebutkan kata-kata yang dikenal, 9) mengutarakan pendapat kepada orang
lain, 10) menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau
ketidaksetujuan, dan 11) menceritakan kembali cerita atau dongeng yang pernah
didengar.

1. Hasil Penelitian Pertemuan Pertama
Berdasarkan  untuk pertemuan pertama ditemukan bahwa perkembangan
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bahasa anak usia dini mengalami peningkatan. Seperti yang terjadi di PAUD
St. Paulus Cancar, pada bagian sub indikator menyimak perkataan orang lain
ditemukan ada empat orang anak yang kemampuan berbahasanya berkembang
dengan sangat baik. Akan tetapi, hasil tersebut berbanding terbalik dengan hasil
penelitian pada pertemuan  kedua.  Pada pertemuan kedua di PAUD St. Paulus
Cancar, untuk sub indikator yang sama,  mengalami penurunan dari empat or-
ang anak menjadi tidak ada anak sama sekali yang mampu menyimak perkataan
orang lain dengan sangat baik. Hal yang sama terjadi pula di PAUD Tunas
Mbero dan PAUD Monika, pertemuan pertama mengalami peningkatan, namun
pada pertemuan berikutnya mengalami penurunan.

Berdasarkan  hasil pengamatan dan  wawancara lepas dengan  guru
di tiga sekolah itu, rendahnya kemampuan berbahasa anak usia dini di pertemuan
pertama disebabkan oleh beberapa hal yang muncul dari diri anak usia dini itu
sendiri, yaitu:

a. Anak usia dini di sekolah tersebut mengikuti kegiatan pembelajaran
dalam keadaan tidak siap. Dalam  hal ini,  kesadaran  anak untuk
belajar sangat rendah,  banyak anak usia dini ke sekolah karena dipaksa
oleh orang tua. Selain itu ,ada yang datang sekolah dari rumah tetangga
dalam keadaan belum mandi atau membersihkan wajah. Lokasi rumah
dari setiap anak usia dini saling berdekatan satu sama lain, sehingga
kebiasaan tidur di rumah tetangga itu merupakan hal yang biasa;

b. Ketika proses pembelajaran, ditemukan anak-anak  selalu saling
mengganggu satu sama lain. Hal itu berakibat pada rendahnya tingkat
konsentrasi anak ketika mendengar pembacaan dongeng;

c. Anak usia dini datang ke sekolah tidak tepat waktu sehingga kegiatan
pembelajarannya dimulai tidak tepat waktu pula. Anak-anak datang
ke sekolah sesuka hati. Ada yang terlambat satu jam hingga satu
setengah jam. Keterlambatan anak-anak menyebabkan waktu untuk
kegiatan membaca dongeng tidak maksimal.

Ketiga uraian tersebut menyebabkan ketidakefektifan kegiatan pembelajaran
sehingga berpengaruh pada perkembangan bahasa anak.

2. Hasil Penelitian pertemuan Kedua
Berdasarkan  hasil pertemuan  kedua, tim peneliti berusaha mengatasi

masalah tersebut dengan  cara  mengajak dan mengingatkan tentang pentingnya
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belajar pada anak usia dini di tiga sekolah tersebut. Ajakan tersebut dilakukan di
awal dan di akhir kegiatan. Salah satu contoh, pada akhir kegiatan, peneliti
sekali lagi menanyakan hal terkait ajakan untuk mereka, mereka pun menyetujui
dan menjawab dengan serempak. Suara teriakan kesetujuan tersebut  bukan
sekedar suara teriakan tanda setuju, tetapi juga diaplikasikan oleh anak dan
mereka mulai membuktikannya pada  dua pertemuan berikutnya.

Adanya perkembangan yang signifikan pun terjadi pada pertemuan ke tiga
dan ke empat di masing-masing sekolah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan
yang dikatakan oleh Latif bahwa perkembangan anak berlangsung secara
berkesinambungan, yang berarti bahwa tingkat perkembangan yang dicapai pada
suatu tahap diharapkan meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada
tahap selanjutnya.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan

bahwa kegiatan bercerita atau mendongeng mempunyai peran terhadap
perkembangan bahasa anak usia dini. Perkembangan bahasa anak usia dini
meningkat baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dari tahap ke tahap.
Kegiatan bercerita atau mendongeng dapat meningkatkan perkembangan bahasa
anak usia dini apabila ada kesiapan dari diri anak usia dini itu sendiri.
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PENDAHULUAN
Dalam sebuah proses pembelajaran, guru harus bisa mengambil keputusan

apabila tujuan dari pembelajaran tidak tercapai. Guru harus menguasai prinsip-
prinsip pembelajaran, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, pemilihan
dan penggunaan metode pembelajaran, keterampilan menilai hasil belajar, serta
memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran (Saylor dalam Mulyasa,
2012:145). Berbeda dengan pembelajaran tingkat pendidikan yang lain,
pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini adalah pembelajaran berbasis
perkembangan. Pembelajaran anak usia dini perlu lebih diorientasikan pada
perkembangannya (Developmentally Appropriate Practice / DAP) (NAEYC,
1997).

Fenomena yang sering muncul menunjukkan hal yang berbeda. Dalam
penggunaan metode mengajar, guru cenderung kurang melibatkan siswa untuk
berpartisipasi aktif dalam belajar. Pembelajaran anak usia dini cenderung dilakukan
secara formal, dengan orientasi pada guru, serta penekanan pada kemampuan
membaca, menulis, berhitung, pemberian lembar kerja, dan pekerjaan rumah
secara formal. Praktik-praktik pembelajaran seperti ini terjadi karena adanya
tuntutan orang tua terhadap pembelajaran yang lebih akademik (tidak sesuai
dengan prinsip pembelajaran berbasis perkembangan).
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pendekatan Beyond
Center and Circle Time (BCCT) dalam mengembangkan kemampuan bahasa
dan sosial anak. Pendekatan pembelajaran yang dipandang dapat
mengakomodasi tuntutan tersebut adalah pendekatan pembelajaran BCCT.
Pendekatan BCCT lahir dari serangkaian pembahasan di Creative Center for
Childhood Research and Training (CCCRT) di Florida, Amerika Serikat.
CCCRT meramu kajian teoritik dan pengalaman empirik dari berbagai
pendekatan seperti Montessori, Highscope, Head Start, dan Reggio Emilia
(Noorlaila, 2010:65).

Pendekatan BCCT atau dalam bahasa di Indonesia dinamakan dengan
pendekatan sentra dan lingkaran adalah pendekatan pembelajaran yang
dilakukan di dalam “lingkaran” (circle times) dan sentra bermain (Mulyasa,
2012:155). Lingkaran adalah saat ketika guru duduk bersama anak dengan posisi
melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan
sesudah bermain. Sentra bermain adalah zona atau area bermain anak yang
dilengkapi dengan seperangkat alat bermain, yang berfungsi sebagai pijakan
lingkungan yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar anak
didik dalam berbagai aspek perkembangannya secara seimbang. Setiap sentra
mendukung perkembangan anak dalam tiga jenis bermain yaitu bermain sensori
motor atau fungsional, bermain peran dan bermain konstruktif (Direktorat PAUD,
2006:2).

Di samping itu, pendekatan BCCT menyarankan kelas yang ditata secara
fleksibel yang meliputi pengelolaan secara klasikal, kelompok dan individual.
Pada saat kegiatan pembukaan, penutup, dan makan bersama, guru
menggunakan pengelolaan secara klasikal, tetapi ketika kegiatan inti
menggunakan pengelolaan secara kelompok atau individual. Hal-hal yang
dilakukan oleh guru adalah sebagai berikut: pertama, sentra bermain dirancang
dan direncanakan secara sistematis, sehingga semua anak dapat mengikuti
kegiatan untuk mencapai tahap perkembangan; kedua, kegiatan pembelajaran
dilengkapi dengan sentra yang diperlukan hari itu; ketiga, jumlah kegiatan dan
ragam kesempatan masing-masing sentra sesuai dengan kegiatan yang dilakukan
dan jumlah anak; dan keempat, ada kesesuaian antara pijakan, sentra, dan alat
yang akan dipergunakan dalam pembelajaran.

Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia umumnya
dan dalam kegiatan berkomunikasi khususnya. Seperti dikemukakan oleh Laird
bahwa tiada kemanusiaan tanpa bahasa dan tiada peradaban tanpa bahasa lisan
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(1957:16). Manusia tidak berpikir hanya dengan otaknya tetapi juga dengan
rasa dan memerlukan bahasa sebagai mediumnya. Orang lain tidak akan dapat
memahami hasil pemikiran kita kalau tidak diungkapkan dengan menggunakan
bahasa baik secara lisan maupun tulisan.

Masa kanak-kanak adalah masa yang paling tepat untuk mengembangkan
bahasa. Karena pada masa ini sering disebut masa ‘golden age” dimana anak
sangat peka mendapatkan rangsangan-rangsangan baik yang berkaitan dengan
aspek fisik motorik, intelektual, sosial, emosi maupun bahasa. Menurut Hurlock
(1991:26), perkembangan awal lebih penting dari pada perkembangan
selanjutnya, karena dasar awal sangat dipengaruhi oleh belajar dan pengalaman.
Demikian pula halnya peranan bahasa bagi anak.

Menurut Jamaris (dalam Sutanto, 2011:78), karakteristik kemampuan bahasa
anak usia 5-6 tahun adalah; 1) Sudah dapat mengucapkan lebih dari 2.500 kosa
kata, 2) lingkup kosa kata yang dapat diucapkan anak menyangkut warna, ukuran,
bentuk, rasa, bau, keindahan, kecepatan, suhu, perbedaan, perbandingan, jarak,
dan permukaan (kasar-halus), 3) sudah dapat melakukan peran sebagai
pendengar yang baik, 4) dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak
sudah dapat mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan
tersebut, dan 5) percakapan yang dilakukan telah menyangkut berbagai
komentarnya terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan orang lain,
serta apa yang dilihatnya. Senada dengan pendapat para ahli di atas,
Permendiknas No 58 Tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini
mengatur tentang standar tingkat pencapaian perkembangan bahasa anak usia
5-6 tahun adalah: mengerti beberapa perintah secara bersamaan; mengulang
kalimat yang lebih kompleks; memahami aturan dalam suatu permainan;
menjawab pertanyaan yang lebih kompleks; menyebutkan kelompok gambar
yang memiliki bunyi yang sama; berkomunikasi secara lisan, memiliki
perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca,
menulis dan berhitung; menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap
(pokok kalimat-predikat-keterangan); memiliki lebih banyak kata-kata untuk
mengekpresikan ide pada orang lain; melanjutkan sebagian cerita atau dongeng
yang telah diperdengarkan; menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal;
mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada di sekitarnya;
menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi atau huruf awal yang sama;
memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf; membaca nama sendiri;
dan menuliskan nama sendiri.
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Menurut Jalongo (2007:52), salah satu aspek terpenting dalam bahasa adalah
sosial (language is social). Sebelum bayi bisa berbicara, mereka dapat
menggunakan bahasa tubuh, bunyi, dan menangis untuk berkomunikasi. Tujuan
utama dari bahasa adalah memudahkan interaksi dengan orang lain. Oleh karena
itu, perkembangan sosial anak sebagai salah satu aspek perkembangan anak
usia dini perlu dioptimalkan.

Hal yang terpenting dalam perkembangan anak antara tiga tahun sampai
enam tahun ialah perkembangan sikap sosialnya (Zulkifli, 1999:45). Mengingat
perkembangan anak yang amat pesat pada usia sekolah ini, dan mengingat
bahwa lingkungan keluarga sekarang tidak mampu memberikan fasilitas untuk
mengembangkan fungsi-fungsi anak, terutama fungsi intelektual dalam mengejar
kemajuan zaman modern, maka anak memerlukan suatu lingkungan sosial baru
yang lebih luas berupa sekolah, untuk mengembangkan semua potensinya.

Pengenalan terhadap karakteristik anak khususnya terhadap perkembangan
sosialnya sangat membantu guru untuk mengoptimalkan tingkat
perkembangannya. Adapun karakteristik perkembangan sosial anak menurut
menurut Steinberg (Susanto, 2011:152), adalah sebagai berikut:  1) lebih menyukai
bekerja dengan dua atau tiga teman yang dipilih sendiri, bermain dalam kelompok
dan senang bekerja berpasang-pasangan;  2) mulai mengikuti dan mematuhi
aturan serta berada pada tahap heteronomous morality; 3) dapat membereskan
alat mainan; 4) rasa ingin tahu yang besar, mampu bicara dan bertanya apabila
diberi kesempatan, dapat diajak diskusi; 5) mulai dapat mengendalikan emosi
diri; dan 6) mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri-sendiri.

Senada dengan pendapat tersebut, Permendiknas No 58 Tahun 2009 tentang
standar pendidikan anak usia dini mengatur tentang standar tingkat pencapaian
perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun yakni: 1) bersikap kooperatif dengan
teman; 2) menunjukkan sikap toleran; 3) mengekspresikan emosi yang sesuai
dengan kondisi yang ada (senang-sedih-antusias, dsb); 4) mengenal tata krama
dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat; 5) memahami
peraturan dan disiplin; 6) menunjukkan rasa empati; 7) memiliki sikap gigih
(tidak mudah menyerah); 8) bangga terhadap hasil karya sendiri; dan 9)
menghargai keunggulan orang lain.

Pendekatan BCCT (Beyond Center and Circle Time) atau yang biasa
disebut dengan pendekatan Senling (pendekatan sentra dan lingkaran) ialah
Pendekatan pembelajaran yang dilakukan di dalam “lingkaran” (circle times)
dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat ketika guru duduk bersama anak
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dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan
sebelum dan sesudah bermain. Sentra bermain adalah zona atau area bermain
anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat bermain, yang berfungsi sebagai
pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar
anak didik dalam berbagai aspek perkembangannya secara seimbang. Setiap
sentra mendukung perkembangan anak dalam tiga jenis bermain yaitu bermain
sensori-motor atau fungsional, bermain peran dan bermain konstruktif  untuk
membangun pemikiran anak (Mulyasa, 2012:155).

Pada pendekatan BCCT, pelaksanaannya bersifat runtut dan dilakukan
dalam sentra-sentra. Tahapan-tahapan pelaksanaan seperti yang ditulis dalam
panduan implementasi pendekatan BCCT oleh Direktorat PAUD (2006) memiliki
beberapa tahap. Tahap persiapan meliputi a) penyiapan pendidik (guru/kader/
pamong) dan pengelola melalui pelatihan dan  pemagangan. Pelatihan dapat
memberikan pembekalan konsep sedangkan magang memberikan pengalaman
praktik; b) penyiapan tempat dan alat permainan edukatif (APE) sesuai dengan
jenis sentra yang akan dibuka dan tingkatan usia anak; c) penyiapan administrasi
kelompok dan pencatatan perkembangan anak; dan d) Pengenalan metode
pembelajaran kepada para orang tua. Kegiatan ini penting agar orangtua
mengenal metode ini sehingga tidak protes ketika kegiatan anaknya hanya
bermain. Mintalah orangtua untuk mencoba bermain di setiap sentra main yang
disiapkan untuk anak agar merasakan sendiri nuansanya. Kegiatan ini hendaknya
dilakukan setiap awal tahun ajaran baru sebelum anak mulai belajar. Tahap
Pelaksanaan meliputi a) Bukalah sentra secara bertahap, sesuai dengan
kesiapan pendidik (guru/kader/pamong) dan sarana pendukung lainnya; b) Gilirlah
setiap kelompok anak untuk bermain di sentra sesuai dengan jadwal. Setiap
kelompok dalam satu hari hanya bermain di satu sentra saja; c) Berikan variasi
dan kesempatan main yang cukup kepada setiap anak agar tidak bosan dan
tidak berebut; d) Seiring dengan kesiapan pendidik (guru/kader/pamong) dan
sarana pendukung, tambahlah sentra baru apabila belum lengkap; dan e)
Lengkapilah setiap sentra dengan berbagai jenis APE baik yang buatan pabrik
maupun yang dikembangkan sendiri dengan memanfaatkan bahan limbah dan
lingkungan alam sekitar. Tahap pelaksanaan juga terdiri dari beberapa kegiatan
kegiatan yaitu penataan lingkungan main, penyambutan anak, main pembukaan,
masa transisi, dan kegiatan inti di masing-masing kelompok pada sentra yang
ditentukan. Kegiatan inti meliputi tiga kegiatan yakni pijakan sebelum main,
pijakan saat main, dan pijakan sesudah main.  Kegiatan Pijakan Pengalaman
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Sebelum Main meliputi Pendidik (guru/kader/pamong) dan anak duduk
melingkar; Pendidik (guru/kader/pamong) memberi salam pada anak-anak,
menanyakan kabar anak-anak; Pendidik (guru/kader/pamong) meminta anak-
anak untuk memperhatikan siapa saja yang tidak hadir hari ini  (mengabsen);
Berdoa bersama, mintalah anak secara bergilir siapa yang akan memimpin doa
hari ini; Pendidik (guru/kader/pamong) menyampaikan tema hari ini dan dikaitkan
dengan kehidupan anak; Pendidik (guru/kader/pamong) membacakan buku yang
terkait dengan tema. Setelah membaca selesai, kader menanyakan kembali isi
cerita; Pendidik (guru/kader/pamong) mengaitkan isi cerita dengan kegiatan
main yang akan dilakukan anak; Pendidik (guru/kader/pamong) mengenalkan
semua tempat dan alat main yang sudah disiapkan; Dalam memberi pijakan,
pendidik (guru/kader/pamong) harus mengaitkan kemampuan apa yang
diharapkan muncul pada anak, sesuai dengan rencana belajar yang sudah disusun;
Pendidik (guru/kader/pamong) menyampaikan bagaimana aturan main (digali
dari anak), memilih teman main, memilih mainan, cara menggunakan alat-alat,
kapan memulai dan mengakhiri main, serta merapikan kembali alat yang sudah
dimainkan; Pendidik (guru/kader/pamong) mengatur teman main dengan memberi
kesempatan kepada anak untuk memilih teman mainnya. Apabila ada anak yang
hanya memilih anak tertentu sebagai teman mainnya, maka guru/kader/ pamong
agar menawarkan untuk menukar teman mainnya; Setelah anak siap untuk
main, pendidik (guru/kader/pamong) mempersilakan anak untuk mulai bermain.
Agar tidak berebut serta lebih tertib, pendidik (guru/kader/pamong) dapat
menggilir kesempatan setiap anak untuk mulai bermain, misalnya berdasarkan
warna baju, usia anak, huruf depan nama anak, atau cara lainnya agar lebih
teratur. Pijakan Pengalaman Selama Anak Main yang dilakukan selama
kurang lebih 60 menit meliputi Pendidik (guru/kader/pamong) berkeliling di antara
anak-anak yang sedang bermain; Memberi contoh cara main pada anak yang
belum bisa menggunakan bahan/alat; Memberi dukungan berupa pernyataan
positif tentang pekerjaan yang dilakukan anak; Memancing dengan pertanyaan
terbuka untuk memperluas cara main anak. Pertanyaan terbuka artinya
pertanyaan yang tidak cukup dengan dijawab ya atau tidak saja, tetapi banyak
kemungkinan jawaban yang dapat diberikan anak; Memberikan bantuan pada
anak yang membutuhkan; Mendorong anak untuk mencoba dengan cara lain,
sehingga anak memiliki pengalaman main yang kaya; Mencatat yang dilakukan
anak (jenis main, tahap perkembangan, tahap sosial); Mengumpulkan hasil kerja
anak. Jangan lupa mencatat nama dan tanggal di lembar kerja anak; dan Bila
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waktu tinggal 5 menit, kader memberitahukan pada anak-anak untuk bersiap-
siap menyelesaikan kegiatan mainnya. Lalu kegiatan Pijakan Pengalaman
Setelah Main meliputi Membereskan alat dan bahan yang sudah digunakan
dengan melibatkan anak-anak; Bila anak belum terbiasa untuk membereskan,
pendidik (guru/kader/pamong) bisa membuat permainan yang menarik agar anak
ikut membereskan; Saat membereskan, pendidik (guru/kader/pamong)
menyiapkan tempat yang berbeda untuk setiap jenis alat, sehingga anak dapat
mengelompokkan alat main sesuai dengan tempatnya; Bila bahan main sudah
dirapikan kembali, satu orang pendidik (guru/kader/pamong) membantu anak
membereskan baju anak (menggantinya bila basah), sedangkan kader lainnya
dibantu orang tua membereskan semua mainan hingga semuanya rapi di
tempatnya; Bila anak sudah rapi, mereka diminta duduk melingkar bersama
pendidik (guru/kader/pamong); dan  Setelah semua anak duduk dalam lingkaran,
pendidik (guru/kader/pamong) menanyakan pada setiap anak kegiatan main
yang tadi dilakukannya. Kegiatan menanyakan kembali (recalling) melatih daya
ingat anak dan melatih anak mengemukakan gagasan dan pengalaman mainnya
(memperluas perbendaharaan kata anak). Kegitan selanjutnya adalah kegiatan
makan bekal bersama, dan kegiatan penutup yang juga dirancang untuk
menstimulasi perkembangan anak dan menanamkan nilai-nilai karakter pada
anak seperti meminta anak secara bergiliran untuk memimpin doa penutup dan
untuk menghindari berebut saat pulang, digunakan urutan berdasarkan warna
baju, usia, atau cara lain untuk keluar dan bersalaman lebih dahulu.

METODE
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada kelompok B TKK Santa

Clara Redong dengan jumlah siswa 22 orang, 13 orang laki-laki dan 9 orang
perempuan. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif  bertipe  penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut Susilo
(2012:4), salah satu tipe penelitian kualitatif di bidang pendidikan adalah penelitian
tindakan. Sesuai dengan karakteristik dan tujuan PTK, peneliti perlu melihat
dan merasakan adanya masalah yang perlu diselesaikan di dalam kelas. Dalam
hal ini, peneliti berperan sebagai pengamat partisipan, yaitu orang yang pertama
kali merasakan adanya masalah di dalam kelas sehingga peneliti berkeinginan
untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Jadi, di sini peneliti berperan
sebagai guru model, perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data
dan pada akhirnya sebagai pelapor hasil penelitian. Kehadiran peneliti di sini
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secara terus menerus selama 4 hari dalam seminggu selama dua minggu dalam
pembelajaran di TK. Selama penelitian berlangsung, peneliti berperan sebagai
pengamat penuh dan Sr. Marsi sebagai guru model. Peran observer adalah
untuk mengamati proses pembelajaran melalui pendekatan Beyond Center and
Circle Time (BCCT). Tujuannya agar hal-hal yang terjadi selama proses
pembelajaran dapat teramati secara akurat serta tidak ada data penting yang
terlewati. Dalam hal ini, observer melakukan penilaian pada guru model dan
anak melalui sebuah pencatatan pada lembar observasi. Data yang diambil oleh
peneliti adalah data yang berkaitan dengan proses pembelajaran mengenai
perkembangan bahasa dan perkembangan sosial anak ketika pendidik
menerapkan pendekatan Beyond Center and Circle Time (BCCT).

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik observasi,
dokumentasi, dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data
tentang praktik pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru untuk mengetahui
implementasi pendekatan pembelajaran BCCT ,  tingkat ketercapaian
perkembangan kemampuan bahasa anak, dan tingkat ketercapaian
perkembangan kemampuan sosial anak. Dokumentasi dilakukan untuk
mengumpulkan data tentang berbagai peristiwa dalam proses pembelajaran
melalui foto dokumen berupa karya siswa, dokumen tentang kegiatan siswa
selama di sentra dan hasil pembelajaran serta penilaian berdasarkan format
penilaian. Wawancara dilakukan untuk mengetahui respons guru terhadap
penerapan pendekatan beyond center and circle time (BCCT) dalam
mengembangkan kemampuan bahasa dan sosial anak. Sumber data utama dalam
penelitian tindakan kelas ini adalah seluruh siswa kelompok B TKK Santa Clara
Redong. Selain siswa, sumber data juga melibatkan guru atau peneliti dan ob-
server.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendekatan Beyond Center and Circle Time (BCCT) merupakan

pendekatan pembelajaran berbasis perkembangan. Berdasarkan hasil penelitian,
ditemukan bahwa penerapan pendekatan BCCT dapat mengembangkan
kemampuan bahasa dan sosial anak. Melalui tiga jenis bermain dalam pendekatan
ini anak dapat dibantu untuk bisa berkomunikasi lisan dengan temannya, dapat
mengenal simbol-simbol huruf sebagai persiapan untuk memasuki usia Sekolah
Dasar, dapat memahami atura-aturan dalam permainan, dapat bersikap toleran,
kooperatif, dan dapat mengekspresikan perasaannya sesuai dengan apa yang
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dirasakannya. Tingkat perkembangan ini dikembangkan melalui sebuah
impelementasi pendekatan ini. Perkembangannya dapat dilihat berdasarkan
persentase ketercapaian tingkat perkembangan dari kegiatan pada pratindakan
dan siklus I yang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 1
Perbandingan Persentase Ketercapaian
Terhadap Perkembangan Kemampaun Bahasa
Pada Kegiatan Pratindakan dan Siklus I

Tabel 2
Perbandingan Persentase Ketercapaian
Terhadap Perkembangan Kemampaun Sosial
Pada Kegiatan Pratindakan dan Siklus I

Tar af hasil 
bela jar  

Ku alifikasi P r atindakan  Si klu s I  

F  %  f %  

> 100%  Be rk em ban g sa ngat baik 3 13.63  5 22 .7
2 

> 50%   -  <  100  %  Be rk em ban g se sua i 
ha ra pan  

12  63.63  15 68 .1
8 

> 0 % - <  50 %  Be lum  B erkem ba ng  6 18.18  2 9.09 

0  % T idak m am pu sa m a 
s ekali 

1 4.54 0 0 

J um lah  22  100  22 10 0 

 

Taraf hasil 
belajar 

Kualifikasi Pratindakan Siklus I 

f % f % 

>100% Berkembang sangat baik 3 13.63 5 22.72 

>50% - <100% Berkembang sesuai harapan 13 59.09 14 63.63 

>0% - < 50% Belum Berkembang 5 22.72 3 13.63 

0 % Tidak mampu sama sekali 1 4.54 0 0 

Jumlah  22 100 22 100 
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Berdasarkan data-data di atas, peneliti menemukan bahwa tingkat
ketercapaian perkembangan bahasa dan sosial anak berkembang signifikan dari
persentase ketercapaian pada pra tindakan dan siklus I. Implementasi pendekatan
BCCT pada pembelajaran di kelompok B TKK Santa Clara Redong berjalan
dengan baik sesuai dengan pedoman pelaksanaan pendekatan pembelajaran
ini.

1. Implementasi Pendekatan Beyond Center and Circle Time
(BCCT) untuk Mengembangkan Kemampuan Bahasa dan
Sosial Anak Kelompok B TKK Santa Clara Redong

Salah satu pendekatan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini adalah
Pendekatan pembelajaran Beyond Center and Circle Time (BCCT. Pendekatan
BCCT merupakan pendekatan sentra yang dirancang untuk menciptakan suasana
belajar yang menyenangkan bagi anak. Suasana belajar yang menyenangkan
adalah suasana belajar yang disesuai dengan tingkat perkembangan anak.
Karakteristik anak usia dini adalah keinginannya untuk mengetahui sesuatu.
Keinginan itu bisa dieksplorasi melalui bermain. Bermain dapat dijadikan sarana
untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Dalam pendekatan
BCCT melalui kegiatan dalam sentra, anak-anak dilibatkan dalam permainan.
Menurut Catron & Allen (dalam Mutiah, 2010), bermain dapat mengembangkan
aspek perkembangan bahasa dan perkembangan sosial anak. Ada tiga jenis
bermain yang dimainkan dalam pendekatan ini. Pada sentra bahasa, misalnya,
peneliti menggunakan jenis bermain peran untuk membantu anak
mengembangkan aspek perkembangan bahasa dan perkembangan sosial mereka.
Anak bisa berperan sebagai agen (subyek) dan ada yang berperan sebagai
pendengar (obyek). Peran-peran ini bisa dilakukan secara makro dan juga mikro.
Sedangkan pada sentra balok, peneliti lebih menggunakan jenis main konstruktif
untuk membangun pemikiran anak melalui susunan-susunan balok yang bisa
dibuat melalui kerja sama dan komunikasi lisan yang intens di dalam kelompok.
Pendekatan BCCT juga merupakan pendekatan berbasis perkembangan. Tingkat
perkembangan anak perlu dipahami oleh peneliti agar rancangan dan
pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan tersebut. Tingkat
perkembangan anak mengacu pada indikator-indikator tertentu. Direktorat
PAUD (2006:2) menulis indikator-indikator perkembangan anak baik itu
perkembangan bahasa maupun perkembangan sosialnya.
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Berdasarkan prinsip pembelajaran berbasis perkembangan tersebut, maka
dalam implementasi pendekatan BCCT, peneliti merancang dan melaksanakan
pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Implementasi
pendekatan BCCT dimulai dari penataan lingkunga main, penyambutan anak,
pijakan lingkungan, masa transisi termasuk toilet training, kegiatan inti yang
meliputi pijakan pengalaman sebelum main, pijakan pegalaman saat main, dan
pijakan sesudah main. Lalu, kegiatan itu dilanjutkan dengan, makal bekal
bersama, dan penutup. Pendekatan BCCT diimplementasikan untuk
mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Tuminah (2009) melakukan
penelitian tentang meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris anak TK
kelompok B menggunakan pendekatan BCCT di sebuah TK dengan
menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK). Hasil penelitian
menunjukkan hasil rata-rata hasil pre-test adalah 6,2. Rata-rata peningkatan
hasil pada siklus I adalah 8,2, dan pada siklus III rata-ratanya 8,8. Hasil penelitian
tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran BCCT benar-benar
dapat meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Inggris anak.  Implementasi
pendekatan BCCT ditentukan melalui perangkat pembelajaran yang disiapkan
peneliti. Perangkat pembelajaran dalam bentuk Rencana Kegaitan Harian (RKH)
disusun berdasarkan langkah-langkah penerapan pendekatan BCCT. Alat yang
digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi penerapan pendekatan BCCT
dilakukan adalah melalui alat penilaian kinerja guru (APKG). Dari APKG ini,
ditemukan bahwa pada siklus I, rata-rata implementasi pendekatan BCCT adalah
90,26 %. Persentase tingkat implementasi pendekatan BCCT ini berdampak
pada peningkatan persentase perkembangan kemampuan bahasa dan sosial
anak. Data-data ini menunjukkan bahwa implementasi pendekatan BCCT dapat
mengembangkan kemampuan bahasa dan kemampuan sosial anak.

2. Pengembangan Kemampuan Bahasa Anak dengan
menggunakan Pendekatan Pembelajaran Beyond Center and
Circle Time (BCCT)Kelompok B TKK Santa Clara Redong

Salah satu aspek perkembangan anak usia dini adalah kemampuan bahasa.
Bahasa memegang peran penting dalam kehidupan. Bahasa dapat
mengembangkan kualitas hidup seseorang baik dalam kehidupan sosialnya,
IPTEK, maupun dalam bidang kehidupan lain. Oleh karena itu, perhatian dan
bantuan terhadap anak usia dini dalam aspek perkembangan bahasa sangat
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diperlukan. Pada pendekatan BCCT, aspek-aspek perkembangan anak dibantu
untuk dikembangkan. Implementasi pendekatan BCCT di kelompok B TKK
Santa Clara Redong menunjukkan bahwa setelah melaksanakan dua siklus
penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi pendekatan BCCT dapat
mengembangkan kemampuan bahasa anak. Anak-anak sudah bisa
berkomunikasi secara lisan, menceriterakan pengalaman saat bermain di depan
teman-teman, mengenal simbol-simbol huruf melalui kegiatan di sentra persiapan
dan bahasa, menanyakan kepada peneliti tentang peran yang diberikan saat
bermain peran, dan mengerti beberapa perintah secara bersamaan yang
diberikan peneliti. Rangsangan yang diberikan sejak dini dapat membantu anak
mengembangkan kemampuan-kemampuan dasar anak.

Menurut Hurlock (1991:26), perkembangan awal lebih penting dari pada
perkembangan selanjutnya, karena dasar awal sangat dipengaruhi oleh belajar
dan pengalaman. Demikian pula halnya peranan bahasa bagi anak. Pada
pendidikan anak usia dini, pengenalan terhadap karakteristik anak mutlak
diperlukan. Karakteristik-karakteristik tersebut dapat dijadikan indikator untuk
dijadikan tujuan sebuah pembelajaran. Selain itu, rancangan pembelajaran dapat
dibuat untuk tujuan pembelajaran sesuai dengan perkembangan anak.
Permendiknas No 58 Tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini
mengatur tentang standar tingkat pencapaian perkembangan bahasa anak usia
5-6 tahun adalah: mengerti beberapa perintah secara bersamaan; mengulang
kalimat yang lebih kompleks; memahami aturan dalam suatu permainan;
menjawab pertanyaan yang lebih kompleks; menyebutkan kelompok gambar
yang memiliki bunyi yang sama; berkomunikasi secara lisan, memiliki
perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca,
menulis dan berhitung; menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap
(pokok kalimat-predikat-keterangan); memiliki lebih banyak kata-kata untuk
mengekpresikan ide pada orang lain; melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang
telah diperdengarkan; menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal; mengenal
suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada di sekitarnya; menyebutkan
kelompok gambar yang memiliki bunyi/huruf awal yang sama; memahami
hubungan antara bunyi dan bentuk huruf; membaca nama sendiri; dan menuliskan
nama sendiri.

Berdasarkan karakteristik dan indikator di atas, peneliti membantu anak
dalam mencapai indikator tersebut. Melalui pendekatan BCCT, anak-anak dibantu
secara intens di dalam sentra untuk mengembangkan aspek perkembangan
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bahasa, Pada implementasi pendekatan BCCT di kelompok B TKK Santa Clara
Redong, peneliti di dalam sentra membantu anak untuk bisa mengeksplorasi
kemampuan bahasanya baik itu dalam jenis bermain yang dimainkan anak, mau
pun dalam hal mengkomunikasikan hasil kerjanya. Perkembangan bahasa anak
mencapai 90.90%.

3. Pengembangan Kemampuan Sosial Anak dengan menggunakan
Pendekatan Pembelajaran Beyond Center and Circle Time
(BCCT) Kelompok B TKK Santa Clara Redong

Salah satu aspek perkembangan terpenting pada usia dini adalah
perkembangan sosial. Pada implementasi pendekatan BCCT di kelompok B
TKK Santa Clara Redong, peneliti menemukan bahwa tingkat perkembangan
sosial anak berkembang. Pada pelaksanaan penelitian, interaksi sangat penting
dalam kegiatan sentra. Sikap sosial perlu dimiliki anak karena sikap sosial tersebut
dapat membantu anak dalam kehidupannya. Menurut Zulkifli (1999:45), hal yang
terpenting dalam perkembangan anak antara tiga tahun sampai enam tahun
ialah perkembangan sikap sosialnya. Mengingat perkembangan anak yang amat
pesat pada usia sekolah ini, dan mengingat bahwa lingkungan keluarga sekarang
tidak mampu memberikan fasilitas untuk mengembangkan fungsi-fungsi anak,
terutama fungsi intelektual dalam mengejar kemajuan zaman modern, maka
anak memerlukan suatu lingkungan sosial baru yang lebih luas berupa sekolah,
untuk mengembangkan semua potensinya.

Untuk mencapai tingkat perkembangan sosial anak, peneliti perlu memahami
karakteristik anak. Pemahaman atau pengenalan terhadap karakteristik anak
usia dini sangat membantu pelaksanaan kegiatan di sentra. Steinberg (dalam
Susanto, 2011:152), mengatakan bahwa karakteristik anak usia TK adalah sebagai
berikut:  1) lebih menyukai bekerja dengan dua atau tiga teman yang dipilih
sendiri, bermain dalam kelompok dan senang bekerja berpasang-pasangan;  2)
mulai mengikuti dan mematuhi aturan serta berada pada tahap heteronomous
morality; 3) dapat membereskan alat mainan; 4) rasa ingin tahu yang besar,
mampu bicara dan bertanya apabila diberi kesempatan, dapat diajak diskusi; 5)
mulai dapat mengendalikan emosi diri; dan 6) mempunyai kemampuan untuk
berdiri sendiri-sendiri. Berdasarkan pengenalan terhadap karakteristik tersebut,
peneliti menemukan bahwa anak-anak sudah bisa mengekspresikan perasaan
mereka pada kegiatan-kegiatan di sentra, dalam kelompok kecil, anak-anak
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menunjukkan sikap kerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan
peneliti. Di samping itu, peneliti mengajak anak untuk menilai dan memberikan
pendapat tentang hasil kerja anak lain untuk menumbuhkan rasa menghargai
keunggulan orang lain. hal-hal seperti inilah yang bisa dikembangkan pada
implementasi pendekatan BCCT.

Pada implementasi pendekatan BCCT di siklus I, peneliti dalam kegiatan-
kegiatan di sentra mengoptimalkan jenis-jenis permainan yang dimainkan untuk
mengembangkan aspek sosial anak. Pada aspek perkembangan sosial, melalui
bermain di sentra-sentra, anak dibantu untuk bisa mengekspresikan emosinya,
menghargai keunggulan orang lain, bersikap kooperatif, bersikap toleran, dan
anak dibantu untuk mengenal sopan santun. Pada implementasi pendekatan
BCCT di siklus I, persentase ketercapaian perkembangan sosial anak mencapai
86.35 %. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi pendekatan BCCT dapat
menngembangkan kemampuan sosial anak di kelompok B TKK Santa Clara
Redong.

KESIMPULAN DAN SARAN
Bertolak dari temuan dan hasil pembahasan, hasil penelitian dapat

disimpulkan, penerapan pendekatan pembelajaran BCCT dilaksanakan
berdasarkan pada langkah-langkah penerapannya. Implementasi pendekatan
pembelajaran BCCT dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan bahasa
dan sosial anak. Melalui kegiatan bermain yang dilaksanakan dalam sentra,
kemampuan bahasa dan sosial anak dibantu untuk mencapai tingkat
perkembangannya. Pada sentra-sentra, anak dibantu  untuk bisa berkomunikasi
secara lisan baik dengan teman atau gurunya, anak bisa memahami aturan-
aturan permainan, anak bisa mengeskpresikan perasaannya, dan anak dibantu
untuk menumbuhkan sikap toleran dan koperatif pada saat kegiatan
pembelajaran. Ketercapaian tingkat perkembangan anak pada implementasi
pendekatan pembelajaran BCCT diperoleh pada langkah-langkah kegiatannya
yang dimulai dengan kegiatan penyambutan anak, kegiatan pijakan lingkungan,
toilet training, kegiatan inti, makan bekal bersama, kegiatan penutup, dan
kegiatan akhir. Pendekatan BCCT merupakan pendekatan yang dilakukan dalam
lingkaran dengan menggunakan metode bermain. Hasil wawancara menunjukkan
bahwa implementasi pendekatan BCCT yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-
prinsip perkembangan anak dapat membantu mengembangkan aspek
perkembangan bahasa dan sosial anak. Melalui pendekatan ini, anak bisa
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berinteraksi melalui komunikasi-komunikasi lisan di dalam kelompok-kelompok
kecil dalam melakukan permainan yang sudah diberikan guru. Bermain –yang
menjadi karakteristik anak–menjadi pijakan bagi terlaksananya penerapan
pendekatan ini. Bermain yang disesuaikan dengan sentra-sentra pada pendekatan
BCCT dapat membantu anak untuk bisa mengembangkan aspek perkembangan
bahasa dan sosial anak. Anak sudah bisa bersikap toleran, kooperatif, saling
membantu, melalui komunikasi lisan dalam kelompok-kelompok kecil.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti perlu menyampaikan sa-
ran-saran dalam penerapan sebuah pendekatan pembelajaran untuk
mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Pendekatan pembelajaran
BCCT merupakan pendekatan pembelajaran di TK yang dapat digunakan untuk
mencapai tingkat perkembangan anak. Para pendidik PAUD disarankan untuk
menerapkan pendekatan ini pada pembelajaran di TK. Pelatihan-pelatihan sangat
diharapkan untuk memiliki pengetahuan tentang pendekatan ini sehingga para
pendidik dapat menerapkannya pada pembelajaran. Lembaga PAUD memegang
peran yang penting dalam menentukan sebuah pendekatan pembelajaran.
Penyediaan sarana seperti alat-alat permainan, media pembelajaran diperlukan
untuk menerapkan pendekatan pembelajaran BCCT. Tersedianya berbagai alat-
alat permainan, dapat membuat anak merasa nyaman dan bereksplorasi melalui
kegiatan-kegiatan bermain sehingga kemampuan bahasa dan sosial anak dapat
dikembangkan. Perhatian yang terus-menerus terhadap kebersihan lingkungan
PAUD terutama pemilihan sentra-sentra kegiatan sangat dianjurkan untuk
keberlangsungan penerapan pendekatan BCCT untuk bisa mengembangkan
aspek-aspek perkembangan anak. Pendekatan BCCT dapat mengembangkan
kemampuan bahasa dan sosial anak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian tentang pendekatan
BCCT untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak yang lain
seperti perkembangan kognitif, perkembangan moral dan agama, dan
perkembangan fisik motorik.
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PENDAHULUAN
Pembelajaran merupakan suatu situasi atau proses yang berlangsung secara

aktif, bersifat dinamis, dan terus-menerus. Proses ini memberikan kesempatan
kepada seseorang untuk belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Taufik (2010:
5-6), yang mengatakan bahwa pembelajaran adalah proses yang membantu
dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dan
mengubah perilaku, merangkai gagasan, sikap dan pengetahuan. Pembelajaran
juga merupakan suatu proses yang melibatkan pendidik dan peserta didik dalam
upaya untuk memperoleh pengetahuan, nilai-nilai afektif serta keterampilan.
Upaya memperoleh pengetahuan, nilai-nilai afektif tersebut dapat dilakukan
dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Sehingga pembelajaran terjadi
karena adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan memanfaatkan
berbagai sumber belajar. Interaksi yang terjadi berupa penyampaian informasi
oleh pendidik yang membutuhkan respon dari peserta didik. Oleh karena itu,
kehadiran media sangat dibutuhkan dalam membantu menyampaikan informasi
untuk mempertegas dan memberikan arti supaya lebih mudah dipahami oleh
orang yang menerima informasi.

Menurut Muijs dan Reynolds (2005: 12), matematika adalah mata pelajaran
penting, baik untuk kebutuhan matematika itu sendiri maupun untuk melayani
kebutuhan mata pelajaran lain,serta memiliki peranan penting dalam berbagai
bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, mata pelajaran matematika perlu
diberikan kepada semua peserta didik mulai dari pendidikan sekolah dasar untuk
membekali peserta didik dengan kompetensi berupa kemampuan berpikir logis,
analisis, sistematis, kritis dan kreatif serta bekerja sama. Kompetensi tersebut
diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola,
dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu
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berubah, tidak pasti dan kompetitif (Peraturan pendidikan Nasional, 2008: 134).
Untuk mencapai kompetensi tersebut, maka perlu juga diimbangi dengan

motivasi, sikap dan minat yang positif terhadap matematika. Popham (1995:
179) menyatakan ranah afektif menentukan keberhasilan belajar siswa.
Keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif dan psikomotor dipengaruhi oleh
kondisi afektif peserta didik. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran
matematika perlu memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi kondisi afektif
peserta didik terhadap matematika, antara lain materi dan karakteristik
matematika itu sendiri, praktek mengajar, aktivitas yang terjadi di dalam kelas,
dan guru matematika (Shumway, 1980: 359).

Akan tetapi pada kenyataannya, terdapat banyak permasalahan ditemukan
oleh peneliti sebagai hasil observasi dan wawancara peneliti pada bulan Januari
sampai April 2014 di beberapa SD di kabupaten Manggarai (Flores). Kenyataan
tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran dapat dipengaruhi oleh
cara pandang dari siswa itu sendiri tentang mata pelajaran tertentu. Salah satu
contohnya adalah mata pelajaran matematika. Mata pelajaran Matematika
dianggap sulit, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk tidak serius
mempelajarinya, serta motivasi dan gairah siswa terhadap mata pelajaran
tersebut semakin memudar. Persepsi negatif tersebut merupakan tradisi yang
diwariskan pendahulu, yang membuat generasi berikutnya menjadi tidak tertarik
pada matematika. Selain itu, berdasarkan latar belakang pendidikan siswa SD,
ada yang merupakan lulusan TK dan ada yang tidak melalui jenjang pendidikan
tersebut. Hal ini menyebabkan pengetahuan mereka tentang konsep dasar
matematika sangat beragam. Siswa di kota yang sebagian besar merupakan
lulusan TK, memiliki konsep dasar matematika yang lebih unggul dibandingkan
dengan siswa di desa  yang sebagian besar bahkan semuanya tidak melalui
jenjang pendidikan tersebut. Hal ini juga yang menyebabkan kesulitan bagi guru
di desa dalam menyampaikan informasi mengenai matematika kepada siswanya.
Terkait dengan penggunaan metode dan media dalam pembelajaran, juga
ditemukan bahwa siswa di kota terbiasa dengan permainan sederhana dalam
pembelajaran dengan memanfaatkan media alat peraga yang tersedia. Hal ini
menunjukkan guru di kota mulai memanfaatkan media serta teknologi internet.
Namun permainan yang mereka sajikan, masih pada tahap mengaplikasi
permainan yang sudah ada,belum kreatif mengembangkan permainan yang biasa
digunakan siswa dalam kehidupan sehari-hari untuk digunakan dalam
pembelajaran. Sedangkan siswa di desa jarang atau bahkan tidak mengenal
permainan dalam pembelajaran. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas



53

pendukung dan guru kurang kreatif dalam memanfaatkan media yang tersedia
di sekolah. Masalah-masalah tersebut membuat pencapaian kompetensi dan
hasil belajar yang diinginkan tidak mudah dicapai.

Masalah-masalah yang disampaikan di atas, berlawanan dengan pernyataan
Samani dan Haryanto (2011: VI) yang mengatakan bahwa jika jujur, disiplin,
rajin, kerja keras, pantang menyerah, tanggung jawab, cerdas, kreatif, banyak
teman dan pandai melihat peluang merupakan modal untuk sukses. Sedangkan
tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi anak didik agar dapat sukses
dalam kehidupan di kemudian hari, maka seharusnya sifat dan perilaku itu yang
dikembangkan dalam pendidikan. Krisis akhlak disebabkan oleh tidak efektifnya
pendidikan nilai (Muslich, 2011: 17).

Untuk membantu guru mengatasi hal tersebut, maka akan dilaksanakan
penelitian dengan mengembangkan suatu bentuk “media permainan
matematika berbasis karakter” sebagai penerapan teori belajar Dienes dan
pendidikan karakter. Teori belajar Dienes pada prinsipnya sangat relevan dengan
teori perkembangan intelektual Piaget dan konsep pembelajaran aktif, kreatif,
efektif dan menyenangkan. Jean Piaget berpendapat bahwa proses berpikir
manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap dari berpikir intelektual
konkret ke abstrak. Menurut Mayke (Sudono, 2000: 3) yang menyatakan bahwa
belajar dengan bermain memberikan kesempatan kepada anak untuk
memanipulasi, mengulang-ulang, menemukan sendiri, bereksplorasi,
mempraktekkan dan mendapatkan macam-macam konsep serta pengertian yang
tidak terhitung banyaknya. Dengan demikian siswa dapat mengenal,
menanamkan konsep, memahami yang pada akhirnya dapat menerapkan konsep
tersebut dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep yang
dipahaminya, siswa yang belajar dengan perasaan senang maka siswa tersebut
tidak akan takut mengambil keputusan. Hal ini sejalan dengan model pendidikan
berkarakter yang mengedepankan kebebasan para siswa untuk memilih nilai-
nilainya sendiri, memilih sendiri apa yang dirasakan baik dan benar (Samani dan
Haryanto, 2011: 12), serta pentingnya penanaman karakter di usia dini sebagai
masa persiapan untuk sekolah yang sesungguhnya (Muslich: 2011: 36).

Belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan.
Untuk itu di dalam belajar, anak diberi kesempatan merencanakan dan
menggunakan cara belajar yang mereka senangi. Salah satu hal yang paling
menyenangkan bagi anak SD adalah permainan, karena dunia anak tidak lepas
dari dunia permainan. Menurut Monks (Nyimas Aisyah dkk, 2007: 2-24), bagi
anak bermain merupakan kebutuhan yang tak dapat ditinggalkan. Nyimas (2007:
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2-24) menambahkan suatu tindakan kejam dan tidak adil, jika ada orang tua
yang membebani anaknya dengan berbagai kegiatan belajar sampai anak
kehilangan waktu bermainnya, meskipun dengan dalih untuk masa depan anak.
Padahal kenyataannya, tidak hanya anak yang suka bermain, remaja bahkan
orang dewasa pun masih suka bermain. Oleh karena itu sangatlah tidak bijaksana
jika seorang anak dijauhkan dari permainan atau dilarang untuk bermain.
Firmanawaty (Nyimas Aisyah dkk, 2007: 2-24) juga menambahkan, permainan
adalah suatu perbuatan yang mengandung keasyikkan dan dilakukan atas
kehendak sendiri, bebas tanpa paksaan, dengan tujuan untuk mendapatkan
kesenangan pada waktu melakukan kegiatan tersebut. Pernyataan tersebut
sejalan dengan pernyataan Muslich (2011: 19), manusia menganggap sesuatu
bernilai karena ia merasa memerlukannya atau menghargainya. Dengan akal
sehat dan budinya manusia menilai dunia dan alam sekitarnya untuk memperoleh
kepuasan diri. Permainan yang baik dalam proses pembelajaran adalah
permainan yang bukan hanya untuk memperoleh kepuasan diri, namun juga
membuat seseorang merespon situasi secara bermoral. Menurut Thomas
Lickona (Muslich, 2011: 36), situasi tersebut dimanifestasikan dalam tindakan
nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati
orang lain dan karakter mulia lainnnya

Permainan berbasis karakter adalah suatu metode yang mencerminkan
prinsip-prinsip belajar, seperti yang disampaikan William Burton (Hamalik, 2007:
31-32), yaitu  suatu proses belajar yang merupakan pengalaman, berbuat,
mereaksi dan melampaui; proses yang memberikan makna dalam kehidupan
dan mendorong motivasi yang kontinu; proses yang berlangsung di bawah
bimbingan yang merangsang dan membimbing tanpa tekanan dan paksaan.
Dengan berbagai macam kelebihan dalam pembelajaran dengan menggunakan
permainan dan pentingnya pendidikan karakter, diharapkan pengembangan media
permainan matematika berbasis karakter mampu mengatasi permasalahan-
permasalahan di atas sehingga mampu mencapai prestasi belajar siswa SD
yang optimal dan sikap positif serta minat siswa SD terhadap matematika.

KAJIAN TEORI

1. Teori Permainan
Ada beberapa teori permainan, yaitu  Psychoanalytic Theory, Learning
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Theory, dan Cognitive Theory (Seifert & Hoffnung, 1987: 395-396), dengan
penjelasan sebagai berikut:

a. Psychoanalytic Theory, yang diperkenalkan oleh Freud dan
Rikardson menjelaskan bahwa permainan memberikan kesempatan
pada anak untuk menguasai masalah dengan mengatur objek dan
situasi sosial, yang membiarkan anak tersebut berimaginasi serta
mengontrol hasil imajinasinya sehingga mencapai kepuasan atau
keinginan. Biasanya permainan ini terjadi karena disebabkan oleh
pengalaman menyakitkan atau mengecewakan yang dialami oleh
anak. Fokus utama dalam pendekatan Psychoanalytic Theory adalah
pentingnya imajinasi dan kehidupan kejiwaan anak (faktor intrinsik)
dalam permainan.

b. Learning Theory, menjelaskan bahwa permainan memberikan
kesempatan pada anak untuk mencoba kebiasaan-kebiasaan baru
dan peran sosial secara tepat. Teori ini juga menjelaskan bahwa dalam
permainan anak akan mencoba untuk meniru kebiasaan orang dewasa
atau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa. Sehingga
permainan dapat mempengaruhi perkembangan. Fokus utama dalam
pendekatan Learning Theory, adalah fungsi ekstrinsik atau ekternal
daripada fungsi intrinsik yang dihasilkan oleh permainan.

c. Cognitive Theory,  menekankan suatu permainan yang
memperhatikan tahap perkembangan kognitif. Menurut Piaget dan
Smilansky, sebagian penganut Cognitive Theory, menyatakan ada
perbedaan permainan untuk masing-masing tahap perkembangan
anak, yaitu (1) permainan fungsional terjadi selama  periode sen-
sorimotor; (2) permainan konstruktif dan drama terjadi selama periode
praoperasional; dan (3) permainan dengan aturan terjadi selama
periode operasional konkret. Piaget juga menambahkan bahwa,
sebagian besar siswa sekolah dasar dapat bermain dengan
menggunakan permainan yang menggunakan  aturan. Aturan yang
digunakan dalam permainan adalah aturan permainan yang sudah
ada atau dapat dikombinasikan dengan dengan aturan yang dibuat
berdasarkan kesepakatan bersama saat permainan berlangsung.
Permainan tersebut tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan
psikomotor, tapi juga  meningkatkan kemampuan bersosialisasi.

Meskipun ketiga teori tersebut memiliki aspek yang berbeda dalam
permainan, namun ketiga teori itu sama-sama menekankan kepentingan sosial
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dan ketrampilan emosi. Oleh karena itu, maka para guru perlu membuat suatu
pembelajaran melalui permainan, sehingga berbagai aspek penting dalam
kehidupan dapat tercapai.

2. Fase-fase Pembelajaran dengan Metode Permainan
Proses dalam permainan perlu diperhatikan, terutama tahap-tahap dalam

permainan tersebut. Steffe (1996: 60) menyatakan bahwa permainan dalam
matematika harus terkontrol, dalam artian adanya peraturan dalam permainan
yang digunakan untuk mendefinisikan apa yang diperbolehkan dan apa yang
tidak diperbolehkan dalam permainan; nilai apa yang dapat dipetik dari permainan
yang digunakan; serta permainan melibatkan aktivitas atau rutinitas sehari-hari,
namun tidak tertutup kemungkinan melibatkan permainan yang lebih menantang
dan tidak biasa.

Allesi dan Trollip (2001: 277) menyatakan permainan terdiri atas tiga bagian,
sebagai berikut:

a. Introduction of  A Game (Tahap perkenalan atau awal
permainan), yang terdiri atas 1) membuat metode permainan harus
disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran; 2) memperkenalkan
aturan berupa aktivitas yang harus dilakukan tiap pemain, alat yang
digunakan, prosedur yang dibolehkan dan batasan dalam permainan,
hukuman atau ganjaran yang akan diberikan; 3) menentukan
banyaknya pemain serta pelaksanaan permainan, baik secara individu
atau kelompok; dan 4) memperkenalkan petunjuk bagaimana memulai
permainan, bagaimana memainkannya, serta apa yang harus dilakukan
ketika permainan berlangsung.

b. The Body of The game (Inti permainan), yang terdiri atas 1)
melibatkan skenario permainan yang memuat kenyataan, khayalan,
emosi, intelektual, dan berhubungan dengan materi pembelajaran; 2)
melibatkan keahlian, keberuntungan serta kompetisi; dan 3)
menentukan yang menang atau kalah;

c. The Conclusion of A Game (Akhir permainan), yang terdiri atas
1) memberikan penilaian dan menentukan pemenang; 2)  memberikan
penghargaan untuk yang menang; dan 3) memberikan informasi
mengenai cara yang lebih baik dalam memainkan suatu permainan.

Menurut Bell (1981: 254), guru perlu memperhatikan beberapa tahap atau
strategi dalam pelaksanaan permainan matematika, adalah sebagai berikut:
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a. Tahap sebelum permainan, meliputi 1) guru harus memilih atau
mengkreasikan permainan yang dapat mengembangkan kemampuan
afektif dan kemampuan kognitif dalam matematika; 2) permainan
yang digunakan harus disesuaikan dengan materi yang diajarkan
sebelumnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara materi
matematika yang diajarkan sebelumnya dengan materi berikutnya;
dan 3) guru harus benar-benar memahami aturan yang digunakan
dalam permainan matematika.

b. Tahap awal permainan, meliputi 1) aturan permainan disampaikan
kepada siswa, sampai siswa benar-benar memahami aturan tersebut;
2) siswa diberi kesempatan untuk memodifikasi permainan serta
aturan yang telah disiapkan; dan 3) jika permainan harus dilakukan
dalam sebuah kelompok, maka guru harus memberikan pengarahan
agar terjadi persaingan yang sehat.

c. Tahap permainan berlangsung, meliputi 1) guru menjadi moderator
dan pengarah permainan, sehingga permainan dapat memberi
kemajuan terhadap apa yang dipelajari; dan 2) siswa diberi kesempatan
untuk memainkan permainan tersebut dengan tetap memperhatikan
aturan dalam permainan tersebut.

d. Tahap akhir permainan meliputi  pemberian skor atau nilai untuk
mendapatkan pemenang dalam permainan.

Derek (2007: 140) juga menambahkan bahwa dalam proses permainan
perlu dilibatkan beberapa alat bantu atau benda-benda konkret.

Para ahli lain  (Janice, 1996: 6) juga memberikan petunjuk umum bagi siswa
ketika kegiatan permainan matematika dilaksanakan, yaitu: a) siswa harus
membaca petunjuk kegiatan seluruhnya sebelum memulai dan b) siswa
mengumpulkan alat dan bahan yang diperlukan. Sebaiknya seluruh alat yang
diperlukan sudah tersedia secara lengkap, sebelum siswa memulai kegiatan,
sehingga siswa tersebut tidak akan menemui kesulitan dan permainan akan
diselesaikan tepat pada waktunya, dan c) siswa harus mengikuti langkah dengan
seksama.

Berdasarkan definisi permainan dan berbagai proses dalam permainan, maka
tahap-tahap yang digunakan dalam permainan pada penelitian ini, adalah sebagai
berikut:
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Tabel 1
Fase-fase Permainan dalam Pembelajaran

N o Fas e -fa se K eg ia tan n ya  
1 .  Pe nd ahu lua n   o  G u ru  m e m pers iapk an  ala t d a n  b aha n  (ala t 

p erag a)  yang  d igun aka n  d alam  p erm aina n  
m atem a tik a .  

o  G u ru  m en ya m paika n  tu ju a n  pe m b elaja ra n . 
o  G u ru  m em pe rk enalka n  atu ran  be ru pa ak tiv ita s  

ya ng  h a rus  d ila kuk an  tia p  pem a in , a lat y ang  
d igu n akan , p rosed u r yan g d ib o le hk an  dan  
b atas an  da la m  perm ainan , se rta  h u kum an  ata u  
ga n jaran  yang  aka n  d ibe r ik an  jika  m ela ku kan  
k ecu ran ga n . 

o  G u ru  m en yam p a ikan  petun ju k  b agaim a na  
m em ulai perm aina n , b agaim a n a m em aink ann ya ,  
s er ta  a pa ya n g  harus  d i laku ka n  ke tik a p erm aina n  
b er lang su n g.  P etun ju k  p e rm ainan  d is am p aika n  
k epada  sis w a,  sam pa i sisw a bena r-b ena r m e m a-
h am i atu ran  te rs ebu t.  

o  S is w a m em pe lajar i  la n gkah - langk ah  da lam  
p erm ainan . 

o  G u ru  m ene n tukan  pem a in  s er ta pe laks anaa n  
p erm ainan  baik  s eca ra  ind iv idu , an tara in d iv idu  
d eng an  ind iv id u ,  ind iv id u  den ga n  k e lom po k ,  
a tau  kelom p ok  de nga n  k elom po k . 

o  J ik a p erm ainan  ha ru s d ilakuk a n  dalam  s eb uah  
k elom p ok ,  m aka  g uru  ha rus  m em be r ikan  p e nga -
ra han  ag ar  terja d i pe rs aing an  yan g  se hat.  

o  G u ru  d an  sis w a  m e nen tu k an  w as it  dan  pe n ca ta t 
s kor  (la n gsun g d it en tu ka n  atau  m e lalu i 
p eng am bila n  lo tre)  

o  G u ru  m e nyam p a ikan  tuga s w a sit dan  pe n ca ta t 
s kor . 

o  G u ru  m en ya m paika n  c ara pe n ilaian  dalam  
p erm ainan . 

2 .  In ti   o  S is w a m engiku ti la ngk ah - lang kah  da la m  
s kena r io  p e rm a ina n  d engan  se ksa m a. 

o  S is w a ya n g  m el ak ukan  pelang garan  akan  d iber i 
h uk um an  a tau  gan ja ra n , s eb alikn ya  s isw a y ang  
m eng ik u ti a tu ra n  te ta p  b erm ain  d alam  p erm a-
i n an  sam p ai s eles ai. 

o  P e m b er ian  sko r d ala m  pe rma inan , u n tuk  
m end ap atkan  p em ena ngn ya 

o  P e m b er ian  pen gharg aa n  ( rew ard )  u n tuk  
p em en a ng  da lam  p erm ainan  

3 .  Ak hir  o  G u ru  dan  sis w a  m e m bu at k esim p ula n  b ersam a 
o  G u ru  m em be rik an  peng ua tan  
o  G u ru  m em be rik an  u ji ak h ir (ku is)  
o  G u ru  m em be rik an  pekerjaa n  ru m ah . 
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Fase-fase permainan dapat digunakan untuk merancang masing-masing
tahap dan aturan permainan pada tiap pertemuan, sehingga menghasilkan proses
pembelajaran matematika yang berkualitas.

3. Kriteria Pemilihan Media
Setiap media permainan memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga

mempengaruhi keefektifan pembelajaran. Oleh karena itu, perlu diperhatikan
beberapa kriteria dalam pemilihan bahan ajar. Menurut Susilana dan  Riyana
(2009: 69-73) kriteria yang harus diperhatikan ketika membuat bahan ajar adalah
sebagai berikut:

a) Kesesuaian dengan tujuan
Berdasarkan kajian tujuan instruksional umum dan khusus maka dapat
dianalisis media apa yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. Selain
itu, analisis dapat diarahkan pada taksonomi tujuan dari Bloom, apakah
tujuan itu bersifat kognitif, afektif dan psikomotorik secara eksplisit
tujuan pembelajaran akan ditemukan dalam rencana pembelajaran.
Media yang digunakan dalam proses pembelajaran harus sesuai
dengan indikator materi yang akan dicapai.

b) Kesesuaian dengan materi pembelajaran
Media yang sesuai dengan materi pelajaran merupakan bahan atau
kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut.
Penyeimbangan dari bahan atau pokok bahasan tersebut sampai sejauh
mana ke dalam yang harus dicapai, dengan demikian kita dapat
mempertimbangkan media apa yang sesuai untuk penyampaian bahan
tersebut.

c) Kesesuaian dengan karakteristik pebelajar atau siswa
Dalam hal ini media haruslah familiar dengan karateristik siswa atau
guru yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan.
Hal lainnya karakteristik baik secara kuantitatif (jumlah) ataupun  mutu
(kualitas, ciri dan kebiasaan lain) dari siswa terhadap media yang
digunakan. Pemilihan media harus melihat kondisi siwa secara fisik
terutama keberfungsian alat indra yang dimilikinya, juga diperhatikan
aspek kemampuan awal siswa, budaya, maupun kebudayaan siswa.
Hal ini diperhatikan untuk menghindari respon negatif siswa serta
kesenjangan pemahaman siswa antara pemahaman yang dimiliki
peserta didik sebagai hasil belajarnya dengan materi terdapat pada
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materi tersebut.
d) Kesesuaian dengan teori.

Pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori.
Media yang dipilih bahkan karena fanatisme guru terhadap suatu
media yang dianggap paling disukai dan paling bagus. Namun
didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga
telah teruji validitasnya

e) Kesesuaian dengan kondisi lingkungan fasilitas dan pendukung dan
waktu yang tersedia. Sebagaimanapun bagusnya sebuah media,
apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia maka
kurang efektif. Media juga terkait dengan user atau penggunaanya
dalam hal ini guru, jika guru tidak memiliki kemampuan menggunakan
media tersebut dengan baik maka akan sia-sia begitu halnya dengan
fasilitas lainya.
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa kriteria media pembelajaran yang baik adalah sesuai dengan
tujuan pembelajaran; tepat untuk mendukung isi pelajaran yang
sifatnya fakta, prinsip, atau generalisasi; kesesuaian dengan
karakteristik pebelajar atau siswa; serta praktis, luwes dan bertahan.

4. Pendidikan Karakter
Muslich (2011: 33) menyatakan pendidikan yang membangun manusia

secara utuh (holistik) yang berkarakter, yaitu mengembangkan aspek fisik. Emosi,
sosial, kreativitas, spritualitas dan intelektual siswa secara optimal, serta
membentuk manusia yang lifelong learners (pembelajar sejati). Samani dan
Hariyanto (2011: 45) menambahkan pendidikan karakter merupakan proses
pemberian tuntunan kepada perserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya
yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa.

Dharma dkk (2012: 4) mengemukakan pendidikan karakter adalah
pendidikan yang terintegerasi dalam pembelajaran yang terjadi pada semua mata
pelajaran yang diarahkan pada penguatan dan pengembangan peilaku anak
secara utuh serta didasari nilai yang dirujuk sekolah (lembaga). Kesuma dkk
(2013: 5) menambahkan bahwa pendidikan karakter dalam setingan sekolah
sebagai pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan
perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada nilai tertentu. Definsi tersebut
mengandung makna: pertama Pendidikan Karakter merupakan pendidikan yang
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terintegrasi dengan pembelajaran yang terjadi pada semua mata pelajaran;
Kedua diarahkan pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara
utuh.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan
pendidkan karakter adalah pendidikan yang juga terintegrasi dalam proses
pembelajaran untuk membangun manusia secara utuh (holistik) yang berkarakter,
yaitu mengembangkan aspek fisik. emosi, sosial, kreativitas, spritualitas dan
intelektual siswa secara optimal, serta membentuk manusia yang lifelong learn-
ers (pembelajar sejati).

METODE PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini dikategorikan ke dalam

penelitian pengembangan. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang
digunakan untuk mengembangkan media dan perangkat pembelajaran dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2008: 409), dimulai dengan
mengidentifikasi potensi dan masalah. Tujuan tahap ini adalah mengidentifikasi
sesuatu yang bisa didayagunakan serta masalah up to date yang dihadapi dalam
proses pembelajaran, kemudian menentukan jalan keluar dari masalah itu berupa
suatu alternatif pembelajaran yang disusun berdasarkan teori-teori yang relevan.
Selanjutnya dilakukan tahap mengumpulkan informasi. Pada tahap ini
dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk
perencanaan produk yang diharapkan dapat mengatasi masalah. antara lain
analisis siswa (pebelajar), analisis materi, analisis tugas, serta Spesifikasi indikator
pencapaian hasil belajar.

Setelah melakukan tahap mengumpulkan informasi, dilakukan tahap desain
produk. Produk yang dihasilkan melalui penelitian ini diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas pembelajaran. Oleh karena itu, pada tahap ini harus
dilakukan beberapa hal-hal yaitu pemilihan media dan perangkat pembelajaran;
pemilihan format untuk merancang isi pembelajaran, pemilihan strategi, metode
pembelajaran dan sumber belajar yang akan dikembangkan; perancangan awal
media dan perangkat pembelajaran yang meliputi pembuatan rancangan awal
media permainan matematika berbasis karakter berupa permainan petualangan
ke luar angkasa dan permainan pesawat dan ski es yang dilengkapi buklet
permainan, kunci jawaban dan aturan permainannya; permainan kartu geometri
dan aturan permainannya, permainan “”Bermain dengan Pola” dan permainan
“Temukan dan Kotak Ajaib” beserta aturannya; serta perangkat pembelajaran
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berupa RPP, LKS, tes prestasi belajar, lembar observasi aktivitas siswa, lembar
pengamatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, dan angket respon
siswa terhadap media permainan matematika berbasis karakter yang berfungsi
untuk mengukur keefektifan permainan tersebut terhadap prestasi belajar
matematika. Pada perancangan awal ini rancangan media dan perangkat yang
dihasilkan merupakan draft I. kemudian draft tersebut divalidasi oleh 2 validator.
Penilaian yang dilakukan oleh validator masih berdasarkan pemikiran rasional,
belum fakta lapangan. Validasi/penilaian dilakukan terhadap media, perangkat
pembelajaran yang dikembangkan pada tahap perancangan awal (draft I). Hasil
validasi tersebut dijadikan pedoman untuk merevisi draft I, sehingga diperoleh
draft II. Setelah desain produk divalidasi oleh validator, selanjutnya peneliti
memperbaiki desain tersebut berdasarkan hasil validasi para validator.

Uji coba dimulai dari Mei sampai Juni 2014. Uji coba kelompok kecil dan
kelompok besar dilaksanakan di dua tempat yaitu salah satu SD yang berada di
kota yaitu SDK Kumba 1 dan salah satu SD yang berada di desa yaitu SDI
Tureng. Uji coba pada kedua tempat tersebut dilakukan untuk mengetahui
keefektifan media permainan matematika berbasis karakter terhadap prestasi
belajar matematika siswa SD di kota maupun di desa. Uji coba kelompok kecil
melibatkan siswa kelas 5 SD sebanyak 10 orang. Kelompok tersebut akan diberi
perlakuan berupa permainan matematika. Analisis data uji coba hasil uji coba
kelompok kecil dilakukan secara deskriptif yang melibatkan data hasil tes siswa,
data hasil observasi aktivitas siswa, data observasi kemampuan guru mengelola
pembelajaran, serta data respon siswa terhadap media permainan matematika
berbasis karakter yang digunakan dalam pembelajaran. Setelah dilakukan uji
coba kelompok kecil, desain tersebut perlu direvisi, untuk selanjutnya dilakukan
uji coba kelompok besar (Sugiyono, 2008: 425). Uji coba kelompok besar
melibatkan siswa SDK Kumba 1 sebanyak 25 orang dan siswa SDI Tureng
sebanyak 22 orang. Analisis deskriptif data hasil uji coba pada kelompok besar
sama seperti analisis data pada kelompok kecil, baik data hasil tes, kemampuan
guru mengelola pembelajaran, aktivitas siswa maupun respon siswa terhadap
media permainan. Selain dianalisis dengan cara deskriptif, data hasil belajar,
yaitu hasil pemberian postes juga dianalisis keefektifannya dengan menggunakan
uji one sample t test. Analisis tersebut menggunakan SPSS 17. Setelah Uji
coba kelompok besar di mana produk masih memiliki kelemahan-kelemahan,
selanjutnya produk tersebut direvisi (Sugiyono, 2008: 425). Bila produk yang
dihasilkan telah dinyatakan efektif dalam beberapa kali pengujian, maka produk
tersebut perlu digunakan pada lebih banyak  lembaga pendidikan Sekolah Dasar.



63

Oleh karena itu, produk harus diproduksi secara masal, yang melibatkan
perusahaan. Untuk penelitian ini, produk yang dihasilkan hanya oleh peneliti
sendiri dan dalam jumlah produk yang sedikit.

HASIL PENELITIAN

1. Uji coba pada Kelompok Kecil
Uji coba pada kelompok kecil melibatkan satu orang guru dan dua orang

pengamat. Hasil uji coba pada kelompok kecil menunjukkan bahwa rata-rata
skor tiap aspek kemampuan guru SDK Kumba 1 mengelola pembelajaran  untuk
setiap pertemuan berada pada kriteria cukup baik Rata-rata skor tiap aspek
kemampuan guru SDI Tureng mengelola pembelajaran untuk setiap pertemuan
juga berada pada kriteria cukup baik, meskipun pada pertemuan 1 berada pada
kategori kurang baik. Sehingga dapat disimpulkan kemampuan guru mengelola
pembelajaran di SDK Kumba 1 dan SDI Tureng efektif. Hasil pengamatan
terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran selama enam pertemuan dinyatakan
dalam persentase. Rata-rata skor setiap aspek untuk semua pertemuan berada
dalam batasan waktu ideal yang telah ditetapkan, sehingga aktivitas siswa SDK
Kumba 1 dalam pembelajaran dengan menggunakan media permainan
matematika berbasis karakter dikatakan efektif. Begitu pula rata-rata skor setiap
aspek aktivitas siswa SDI Tureng untuk semua pertemuan berada dalam batasan
waktu ideal yang telah ditetapkan, kecuali pada aspek yang terakhir yaitu siswa
melakukan sesuatu yang tidak relevan dengan pembelajaran. Berdasarkan
jawaban siswa yang tertuang dalam angket respon siswa diperoleh respon siswa
terhadap penggunaan media permainan dalam pembelajaran positif dan respon
siswa untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya, dengan menggunakan media
permainan adalah positif. Respon tersebut diberikan oleh siswa SDK Kumba 1
maupun siswa SDI Tureng.

Data hasil belajar siswa baik hasil pemberian pretes maupun postes dianalisis
dengan menggunakan SPSS 17, untuk memperoleh Range, nilai Maksimum,
nilai minimum, mean, standar deviasi serta variansinya. Selain itu akan dilihat
juga Kriteria Ketuntasan klasikalnya. Pengolahan data menggunakan SPSS 17,
diperoleh data sebagai berikut:
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Tabel 2
Hasil analisis Tes Hasil Belajar Kelompok kecil

Berdasarkan tabel 2 diperoleh bahwa hasil postes baik di SDK Kumba 1
memiliki nilai maksimum tertinggi, rata-rata tertinggi serta jangkauan dan standar
deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan hasil pretes di SDK Kumba 1.
Begitu pula yang terjadi di SDI Tureng, di mana data menunjukkan bahwa  hasil
postes baik di SDI Tureng memiliki nilai maksimum tertinggi, rata-rata tertinggi
serta jangkauan dan standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan hasil
pretes di SDI Tureng.

Berdasarkan nilai pretes diperoleh 10% siswa SDK Kumba 1 yang tuntas
dan 0% siswa SDI Tureng yang tuntas. Sedangkan, berdasarkan nilai postes
diperoleh 90% siswa SDK Kumba 1 yang tuntas dan 90% siswa SDI Tureng
yang tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan permainan matematika
berbasis karakter dalam pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar siswa
matematika. Penggunaan permainan tersebut memberikan pengaruh yang positif
bagi peningkatan mutu hasil pembelajaran di sekolah.

2.  Uji Coba Kelompok Besar
Perangkat pembelajaran yang telah direvisi berdasarkan hasil uji coba

kelompok kecil dan selanjutnya diujicobakan pada kelompok besar. Uji coba
melibatkan seorang guru dan dua orang pengamat. Berdasarkan hasil
pengamatan rata-rata skor tiap aspek kemampuan guru SDK Kumba 1 maupun
guru SDI Tureng  untuk setiap pertemuan berada pada kriteria cukup baik.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut, maka kemampuan guru SDK Kumba
1 dan SDI Tureng mengelola pembelajaran baik.

Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa, menunjukkan bahwa rata-rata
skor setiap aspek aktivitas untuk semua pertemuan berada dalam batasan waktu

Descriptive Statistics 
 

N Range 
Mini
mum 

Maxi
mum Mean 

Std. 
Deviation Variance 

PretesSDKKumba1 10 37.00 30.00 67.00 47.9000 12.20610 148.989 
PostesSDKKumba1 10 34.00 63.00 97.00 80.4000 11.70185 136.933 
PretesSDITureng 10 30.00 27.00 57.00 39.0000 8.95669 80.222 
PostesSDITureng 10 24.00 63.00 87.00 73.1000 8.21178 67.433 
Valid N (listwise) 10       
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ideal yang telah ditetapkan, sehingga aktivitas siswa SDK Kumba 1 dalam
pembelajaran dengan menggunakan media permainan matematika berbasis
karakter dikatakan efektif. Begitu pula hasil analisis aktivitas siswa SDI Tureng
menunjukkan bahwa rata-rata skor setiap aspek untuk semua pertemuan berada
dalam batasan waktu ideal yang telah ditetapkan, kecuali pada aspek yang
terakhir yaitu siswa melakukan sesuatu yang tidak relevan dengan pembelajaran.
Berdasarkan jawaban siswa yang tertuang dalam angket respon diperoleh bahwa
respon siswa SDK Kumba 1 maupun siswa SDI Tureng dikatakan positif baik
terhadap penggunaan media permainan dalam pembelajaran maupun keinginan
mengikuti pembelajaran selanjutnya, dengan menggunakan media permainan.

Data hasil belajar siswa baik hasil pemberian pretes maupun postes dianalisis
dengan menggunakan SPSS 17, untuk memperoleh Range, nilai Maksimum,
nilai minimum, mean, standar deviasi serta variansinya. Selain itu akan dilihat
juga Kriteria Ketuntasan klasikalnya. Pengolahan data menggunakan SPSS 17,
diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil analisis Tes Hasil Belajar Kelompok Besar

Berdasarkan tabel 3 diperoleh bahwa hasil postes baik di SDK Kumba 1
memiliki nilai maksimum tertinggi, rata-rata tertinggi serta jangkauan dan standar
deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan hasil pretes di SDK Kumba 1.
Begitu pula yang terjadi di SDI Tureng, di mana data menunjukkan bahwa  hasil
postes baik di SDI Tureng memiliki nilai maksimum tertinggi, rata-rata tertinggi
serta jangkauan dan standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan hasil
pretes di SDI Tureng. Berdasarkan nilai pretes diperoleh 12% siswa SDK Kumba
1 yang tuntas dan 14% siswa SDI Tureng yang tuntas. Sedangkan, berdasarkan
nilai postes diperoleh 88% siswa SDK Kumba 1 yang tuntas dan 82% siswa
SDI Tureng yang tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan permainan

Descriptive Statistics 
 

N Range 
Mini-
mum 

Maxi-
mum Mean 

Std. 
Deviation Variance 

PostesSDKKumba1 25 43.00 57.00 100.00 76.4400 12.03495 144.840 
PretesSDKKumba1 25 50.00 20.00 70.00 46.2000 13.59841 184.917 
PretesSDITureng 22 57.00 20.00 77.00 45.8636 14.57426 212.409 
PostesSDITureng 22 44.00 53.00 97.00 70.6364 9.45438 89.385 
Valid N (listwise) 22       
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matematika berbasis karakter dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil
belajar siswa matematika.

Sebelum melihat keefektifan permainan matematika berbasis karakter
terhadap prestasi belajar matematika siswa, perlu mengetahui kondisi awal subjek
penelitian pada kelompok besar. Untuk mengetahui hal tersebut digunakan uji t
independen terhadap data pretes SDK Kumba 1 dan SDI Tureng. Karena
angka signifikansi = 0.935 lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa
Prestasi belajar awal siswa SDK Kumba 1 tidak berbeda dengan prestasi belajar
awal siswa SDI Tureng. Sehingga adanya kesetaraan kemampuan awal siswa
SDK Kumba 1 dan siswa SDI Tureng. Selanjutnya dilakukan uji one sample t
test untuk melihat kefektifan penggunaan media permainan matematika berbasis
karakter terhadap prestasi belajar siswa SDK Kumba 1 maupun terhadap
prestasi belajar siswa SDI Tureng. Dari hasil analisis terhadap data postes SDK
Kumba 1 menggunakan SPSS 17 diperoleh thitung = 4.753. Jika dikaitkan dengan
kriteria pengujian, thitung  > ttabel = 1,711, maka H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan
bahwa rata-rata prestasi belajar siswa SDK Kumba 1 setelah menggunakan
media permainan matematika berbasis karakter lebih besar dari 65 atau
Penggunaan media permainan matematika berbasis karakter efektif terhadap
prestasi belajar siswa SDK Kumba 1. Selanjutnya, hasil analisis data postes
SDI Tureng menggunakan SPSS 17 diperoleh thitung = 2.796. Jika dikaitkan
dengan kriteria pengujian, thitung  > ttabel = 1,721, maka H0 ditolak. Maka dapat
disimpulkan bahwa rata-rata prestasi belajar siswa SDI Tureng setelah
menggunakan media permainan matematika berbasis karakter lebih besar dari
65 atau Penggunaan media permainan matematika berbasis karakter efektif
terhadap prestasi belajar siswa SDI Tureng.

PEMBAHASAN
Begitu banyak masalah yang telah disebutkan pada pendahuluan

mengakibatkan rendahnya prestasi belajar matematika siswa. Dari masalah
yang telah disebutkan, maka peneliti berani untuk mengembangkan permainan
matematika yang berbasis karakter. Permainan dipilih sebagai media yang
dikembangkan karena permainan adalah bagian dari kehidupan anak dalam
kesehariannya. Permainan yang dikembangkan pun adalah permainan yang
memiliki aturan dan bertujuan untuk membantu siswa menguasai lebih baik materi
yang diajarkan. Karakter dipilih sebagai basis dari permainan yang dikembangkan
karena karakter adalah tuntutan penting dalam dunia pendidikan saat ini.
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Format pembuatan media permainan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah memperhatikan syarat pembuatan media yang baik  sehingga ada berbagai
perubahan pada media yang terkait dengan ukuran, gambar, warna serta bahasa
dan tulisan yang digunakan pada media; karakteristik dari permainan yang dilihat
pada aturannya, dan penekanan pada basis karakter. Ketiga hal ini dipadukan
oleh peneliti dalam pembuatan media permainan sehingga menghasilkan media
permainan berbasis karakter. Permainan hasil pengembangan berupa permainan
petualangan ke luar angkasa dan permainan pesawat dan ski es yang dilengkapi
buklet permainan, kunci jawaban dan aturan permainannya; permainan kartu
geometri dan aturan permainannya, permainan “”Bermain dengan Pola” dan
Permainan “Temukan dan Kotak Ajaib” beserta aturannya.

Permainan dasar dari permainan petualangan ke luar angkasa dan
Permainan Pesawat dan Ski Es adalah permainan ular tangga. Ular tangga
merupakan permainan tradisional di Indonesia. Permainan ini sering dimainkan
oleh anak-anak, remaja bahkan orang tua. Asal usul Permainan ini tidak diketahui
secara jelas, namun permainan ini sering digunakan dalam mempelajari bahasa
Jerman (Susi Susilawati dkk, 2013: 10). Media Permainan ular tangga yang
biasa digunakan adalah papan permainan bergambar kotak-kotak yang diberi
nomor secara terurut, Penomoran dimulai dari nomor 1 yang diletakkan di sudut
kiri bawah sampai  nomor 10 yang diletakkan di sudut kanan bawah. Selanjutnya
nomor 11 diletakkan di bagian kanan baris kedua sampai nomor 20 di bagian kiri
baris kedua, dan seterusnya sampai nomor 100 dibagian kiri teratas dari kotak-
kotak pada permainan ular tangga. Tujuan dari permainan ini adalah secepat
mungkin mencapai kotak bernomor 100. Permainan ini juga menggunakan dadu
dan bidak-bidak. Pada permainan ular tangga terdapat pula beberapa gambar
ular dan tangga yang menghubungkan dua buah kotak tertentu. Pada penelitian
ini permainan ular tangga dikembangkan menjadi permainan petualangan ke
luar angkasa dan permainan Pesawat dan Ski Es.

Perangkat permainan petualangan ke luar angkasa terdiri dari papan
permainan, pensil, penggaris, kertas milimeter/berpetak, busur, dadu dan bidak-
bidak kecil berwarna-warni, buklet, jawaban dari 16 pertanyaan dan gambar
bintang-bintang berwarna emas. Pada Papan Permainan petualangan ke luar
angkasa tertera gambar benda langit dan seorang astronot. Jalur permainannya
dibuat mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Benda langit yang posisinya
mengelilingi matahari berisi berbagai macam pertanyaan yang harus dijawab
oleh siswa. Jumlah pertanyaan tersebut sebanyak 16 buah. Masing-masing
pertanyaan diberi nomor secara berurutan. Kunci jawaban disediakan untuk
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setiap kelompok. Kunci jawaban tiap nomor dibiarkan tertutup, dan yang berhak
melihat kuncinya adalah pemain lain yang bukan sedang mendapatkan giliran
bermain. Selain kunci jawaban, disediakan pula buklet permainan bagi para
pemain, terutama pemain yang mengalami kesalahan dalam menjawab
pertanyaan. Buklet ini berisi petunjuk lengkap menyelesaikan soal-soal yang
tercantum pada papan permainan. Keistimewaan lain permainan ini adalah
tersedianya bengkel, sebagai tempat untuk memperbaiki kesalahan menjawab
pertanyaan yang tertulis pada media, dengan bantuan buklet permainan.
Permainan ini juga tidak berhenti sampai pemain mencapai pertanyaan ke 16,
tapi berlangsung secara terus menerus sesuai dengan batas waktu permainan
yang telah ditentukan. Hal ini dibuat agar siswa dilatih untuk mengingat atau
memahami kembali penyelesaian soal yang telah dijawab sebelumnya. Jika pada
media permainan ular tangga terdapat tangga dan ular, maka pada media
permainan petualangan ke luar angkasa tidak disediakan hal tersebut.Setiap
pemain mempunyai kesempatan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan
urutan, tanpa harus mundur pada pertanyaan sebelumnya atau maju pada
pertanyaan berikutnya.

Permainan dimulai dari posisi start atau pada pertanyaan nomor 1. Aturan
permainan yang dibuat memperhatikan langkah-langkah penting dalam permainan
dan langkah-langkah pembentukan karakter siswa, sehingga menghasilkan aturan
permainan berikut:

1. Pendahuluan Permainan, dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Guru membentuk kelompok, yang terdiri dari 3 orang siswa.
b. Masing-masing siswa mengambil lotre, untuk mendapatkan pemain

pertama, kedua dan ketiga
c. Guru menyerahkan bahan yang digunakan dalam permainan berupa

papan permainan, pensil, penggaris, kertas milimeter/berpetak, busur,
dadu dan bidak-bidak kecil berwarna-warni, buklet, jawaban dari 16
pertanyaan dan bintang-bintang berwarna emas kepada setiap
kelompok.

d. Guru menyampaikan bahwa pemain wajib mengisi buklet yang akan
dibagikan pada setiap pemain. Buklet digunakan dan diisi pada saat
permainan berlangsung.

e. Pemain pertama membagikan buklet pada pemain-pemain lain.
f. Guru menyampaikan dan membagikan lembar tugas wasit, yaitu Wasit

adalah semua pemain yang terlibat dalam permainan; Wasit
memperhatikan kebenaran jawaban yang diberikan oleh pemain. Jika
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jawaban yang diberikan pemain ternyata salah, maka wasit berhak
menghentikan permainan pemain tersebut dan dilanjutkan oleh pemain
berikutnya; serta Wasit berhak menjatuhkan hukuman pada pemain
yang melakukan  pelanggaran dan kecurangan dalam permainan
berupa tidak tertib ketika permainan berlangsung, menyontek jawaban
di buku dan bertanya pada orang lain.

g. Guru menyampaikan bahwa tiap pemain memiliki kesempatan 5 kali
untuk melempar dadu, artinya ada 5 pertanyaan berbeda yang akan
dijawab. Jika ketika melempar dadu, pemain mendapatkan pertanyaan
yang sudah diperoleh sebelumnya, maka pemain harus melempar dadu
lagi, dan lemparan tersebut tidak dihitung sebagai bagian dari 5 kali
lemparan.

h. Guru menyampaikan bahwa jika pertanyaan dijawab dengan benar,
maka pemain mendapat satu bintang. Jika pertanyaaannya dijawab
salah atau tidak dijawab sama sekali, maka pemain tidak mendapatkan
bintang. Pemenangnya adalah pemain yang memiliki bintang
terbanyak.

2. Inti permainan, dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Pemain pertama membagikan bidak-bidak kecil berwarna-warni

kepada dirinya, pemain kedua dan pemain ketiga, lalu  mengetuk meja
sebanyak dua kali, sebagai tanda permainan dimulai.

b. Pemain pertama melemparkan dadu, lalu mulai melangkah dalam
permainan sesuai dengan jumlah mata dadu yang diperoleh, dengan
menggunakan bidak kecil.

c. Ketika langkah berhenti, pemain pertama menjawab pertanyaanya
dengan menggunakan panduan buklet. Kemudian semua pemain
secara bersama-sama melihat jawaban pada kartu jawaban. Jika
jawabannya benar, maka pemain pertama mendapatkan satu bintang,
lalu boleh melempar dadu lagi dan melangkah lagi (peraturan b dan c,
berlaku kembali dan seterusnya). Jika pemain pertama menjawab
salah, maka pemain pertama harus berhenti melangkah dan
menggeserkan bidaknya ke arah bengkel dan berhenti di ujung anak
panah. Giliran diberikan untuk pemain kedua. Aturan b, c dan d berlaku
juga untuk pemain kedua dan ketiga.

d. Jika pemain pertama tidak menjawab sama sekali, maka pemain
pertama harus berhenti melangkah dan menggeserkan bidaknya ke
arah bengkel dan berhenti di ujung anak panah, lalu pemain tersebut
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mencari jawaban dari buklet, di mana jawaban tersebut akan
disampaikan ketika pemain pertama mendapat gilirannya kembali.
Giliran diberikan untuk pemain kedua. Aturan b, c dan d berlaku juga
untuk pemain kedua dan seterusnya.

e. Jika pemain pertama, kedua dan seterusnya mendapat giliran untuk
bermain lagi, maka pemain-pemain tersebut terlebih dahulu
mengembalikan bidaknya pada lingkaran pertanyaan yang dijawab
salah atau tidak dijawab sama sekali sebelumnya.

f. Kemudian pemain pertama, kedua dan seterusnya menjawab
pertanyaan tersebut. (lalu peraturan b, c, d, e dan f berlaku kembali
dan seterusnya).

g. Pemain yang sudah mencapai lingkaran 16, namun masih harus
melangkah lagi karena banyaknya mata dadu yang diperoleh, dapat
melanjutkan langkahnya pada lingkaran 1 dan seterusnya.

h. Jika pemain melakukan pelanggaran dan kecurangan, maka satu
bintangnya akan diambil kembali.

3. Akhir Permainan, dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Pemenangnya adalah pemain yang memiliki bintang terbanyak.
b. Pemain pertama mengetuk meja sebanyak dua kali, sebagai tanda

permainan berakhir.
c. Jika masih ada waktu yang tersisa, maka permainan diulangi lagi

seperti semula, tanpa membuka buklet.
d. Wasit memberikan reward untuk pemenangnya (pemilik bintang

terbanyak dalam permainan).
Perangkat permainan Pesawat dan Ski es terdiri dari papan permainan,

pensil, penggaris, kertas milimeter/berpetak, busur, dadu dan bidak-bidak kecil
berwarna-warni, buklet, jawaban dari 23 pertanyaan dan gambar gambar bintang-
bintang berwarna emas. Papan permainan Pesawat dan Ski Es menyerupai
papan permainan ular tangga, dengan jumlah kotaknya hanya 30 buah. Jumlah
kotak yang berisi pertanyaan ada 23 buah. Permainan ini menyediakan gambar
pesawat dan Ski Es yang menghubungkan dua buah kotak tertentu. Jika dua
kotak dihubungkan dengan pesawat, maka pemain berhak bermain di kotak
yang lebih di atas kotak lainnya. Tapi jika dua kotak dihubungkan dengan Ski
Es, maka pemain bermain di kotak yang posisinya lebih di bawah kotak lainnya.
Buklet permainan pada permainan ini memiliki fungsi yang sama seperti buklet
permainan petualangan ke luar angkasa. Begitu pula bentuk kunci jawabannya
yang harus tertutup seperti pada permainan petualangan ke luar angkasa. Aturan
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permainan dan fungsi bengkel pun sama seperti pada permainan petualangan
ke luar angkasa.

Permainan “Bermain dengan Pola” dikembangkan dengan beradaptasi pada
permainan “membuat rumahku”. Buku yang digunakan dalam membuat
permainan “membuat rumahku” ini adalah Building a House yang diperkenalkan
Byron Barton dan A House for Hermit Crab yang diperkenalkan oleh Eric
Carle (Teuku, 2006: 30). Permainan “Membuat Rumahku” memberi kesempatan
pada anak untuk meningkatkan kemampuan motorik halus, kemampuan
menghitung dan belajar mengenai bentuk dan warna. Pada permainan ini, anak
diminta memotong papan menjadi bentuk-bentuk segiempat dan segitiga; buat
contoh rumah untuk ditunjukkan pada anak-anak; minta anak-anak mengamplas
potongan-potongan kayu tersebut; rekatkan dinding rumah dan atapnya;
tambahkan selotip kertas untuk pintu dan jendelanya; Cat atap rumahnya dan
biarkan kering; cat dinding rumahnya lalu biarkan kering; boleh tambahkan nomor
rumah. Permainan “Bermain dengan Pola” dikembangkan dari permainan ini
yang dimodifikasi pada media dan aturan permainannya. Permainan “Bermain
dengan Pola” berfungsi untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam
mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Perangkat permainan ini berupa
berbagai macam model bangun datar, stopwatch, dan peluit. Model bangun
datar yang digunakan dalam permainan ini memiliki warna yang beragam.
Adapun beberapa permainan yang diterapkan dalam permainan “Bermain
dengan Pola”, yaitu merangkai bangun datar trapezium, layang-layang dari pola-
pola bangun datar yang telah disediakan, tanpa menyisakan satupun pola-pola
bangun datar yang tersedia. Proses merangkai diberi batas waktu oleh guru.
Penilaiannya berupa poin 10 (jika kelompok tidak menyisakan satu bangun datar)
dan poin 10 – n (jika kelompok menyisakan n bangun datar). Selain itu terdapat
permainan mengumpulkan pola-pola bangun datar yang bentuknya sama (Pola-
pola bangun datar yang telah dibagikan guru). Lalu beri tanda pola bangun
datar yang merupakan lingkaran. Kekhasan dari permainan ini adalah kecepatan
dan ketepatan siswa dalam membentuk dan mengidentifikasi bangun datar.
Kecepatan dan ketepatan tersebut harus didukung oleh kerjasama dan
kekompakan anggota dalam sebuah kelompok.

Permainan Kartu geometri adalah permainan ketiga yang dikembangkan
dalam penelitian ini. Permainan tersebut dikembangkan dari permainan dasar
“Kartu Permainan Pecahan Biasa Desimal” yang diperkenalkan oleh Dinas
Pendidikan Nasional tahun 2004. Permainan “Kartu Permainan Pecahan Biasa
Desimal” sama dengan permainan domino yaitu memasangkan bilangan yang
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sama. Kartu Permainan ini dimainkan secara berkelompok, misalnya siswa dalam
1 kelas dibagi dalam 6 kelompok atau masing-masing kelompok 4-6 orang. Kartu
dibagi ke setiap anggota kelompok sampai habis. Aturan permainannya adalah
sebagai berikut: Salah satu peserta menjatuhkan kartunya; Peserta lain secara
bergiliran memasang kartu yang sesuai; Apabila ada peserta yang tidak punya
kartu yang sesuai dilanjutkan ke peserta berikutnya; Apabila permainan ini
dilombakan antar kelompok, maka pemenangnya adalah kelompok yang terlebih
dahulu menyelesaikan permainan dan sisa kartunya paling sedikit; Apabila
dimainkan secara individu maka salah satu peserta kartunya habis, maka
permainan selesai dan peserta yang kartunya habis dinyatakan menang.
Berdasarkan bentuk media dan aturan main permainan tersebut, dikembangkan
permainan kartu geometri. Permainan ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan
siswa dalam mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Permainan ini
menggunakan 40 kartu , yang terdiri dari 20 kartu berpasangan. Selain kartu,
perangkat lain yang digunakan dalam permainan adalah model-model bangun
datar (trapesium, layang-layang, dan lingkaran), busur, penggaris dan gambar
bintang-bintang berwarna emas. Pada permainan ini siswa diminta untuk
menemukan 20 kartu berpasangan. Kartu-kartunya dikemas dalam gambar-
gambar dan warna yang menarik. Adapun kekhasan pada permainan kartu
Geometri, yaitu wasit adalah semua pemain yang terlibat dalam permainan;
Jika kartu  yang dijatuhkan pemain ternyata salah, maka wasit berhak
menghentikan permainan pemain tersebut dan memintanya untuk mengambil
kembali kartu yang telah dijatuhkan dan dilanjutkan oleh pemain berikutnya;
Berhak menjatuhkan hukuman pada pemain yang melakukan pelanggaran dan
kecurangan dalam permainan berupa tidak tertib ketika permainan berlangsung,
mengintip kartu milik pemain lain, atau menyontek jawaban dalam buku. Hal ini
dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap sportif dari seorang siswa dan
bertanggung jawab dalam tugasnya. Selain itu, siswa diarahkan untuk
mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain.

Permainan “Temukan dan Kotak Ajaib” merupakan hasil pengembangan
permainan dengan menggunakan kotak peraba yang diperkenalkan oleh Teuku
(2006: 186). Permainan ini melatih anak mengenal benda dengan menggunakan
indera peraba saja. Anak diminta untuk memasukkan benda ke dalam kotak,
meraba benda yang ada di dalam, dan mencoba menerka benda itu tanpa melihat.
Setelah si anak menebak, biarkan ia mengambil benda itu dan memeriksanya.
Permainan “Temukan dan Kotak Ajaib” dibuat dengan tujuan untuk
meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi sifat-sifat bangun
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ruang. Perangkat yang digunakan dalam permainan ini adalah karton permainan,
stopwatch, kotak ajaib, bangun ruang (pejal dan kerangka), buku paket dan alat
tulis. Adapun kekhasan yang telah dikembangkan untuk digunakan dalam
permainan “Temukan dan Kotak Ajaib”, meningkatkan kemampuan indera
peraba yang dimiliki siswa. Selain itu dalam permainan ini siswa diwajibkan
untuk mengkomunikasikan ciri-ciri dan nama bangun ruang yang diraba dengan
menggunakan bahasa matematis.

Permainan Petualangan ke luar angkasa, Permainan Pesawat dan Ski Es,
Permainan “Bermain dengan Pola”, Permainan Kartu Geometri, dan Permainan
“Temukan dan Kotak Ajaib dikemas menjadi permainan matematika berbasis
karakter bagi siswa SD, dalam mempelajari bangun datar dan bangun ruang.
Permainan ini juga dapat digunakan untuk mempelajari materi lain dalam
matematika atau pun pada mata pelajaran lain. Guru harus kreatif dalam
merancang permainan tersebut untuk mempelajari materi-materi lain.

Setelah dirancang, permainan matematika berbasis karakter diujicobakan
pada kelompok kecil dan kelompok besar, untuk mengetahui keefektifan
permainan tersebut terhadap prestasi belajar matematika siswa SD.
Pembelajaran di SDK Kumba 1 berjalan dengan baik dimana guru memiliki
kemampuan yang cukup baik dalam memfasilitasi siswa menggunakan media
permainan berbasis karakter yang telah dirancang, tiap aspek pengamatan
aktivitas siswa berada dalam batas waktu ideal serta respon siswa terhadap
media juga positif. Ketika proses pembelajaran berlangsung, tidak banyak
perubahan yang dilakukan oleh guru. Hampir sebagian besar pelaksanaannya
mengikuti panduan RPP dan aturan permainan yang telah dibuat. Perubahan
yang dibuat adalah anggota kelompok diubah pada setiap pertemuan kecuali
pada pertemuan terakhir, sehingga tiap siswa akan bertemu dengan siswa yang
berbeda dalam kelompoknya pada setiap pertemuan kecuali pada pertemuan
terakhir.Selain itu permainan yang dikembangkan tersebut adalah permainan
yang biasa digunakan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Alat-alat yang
digunakan dalam permainan berupa bidak-bidak, dadu, model bangun datar,
model bangun ruang, serta korek api juga sangat dikenali oleh siswa. Terkait
dengan aturan permainan, setiap siswa berusaha untuk menaati aturan tersebut.
Terlihat bahwa siswa saling mengingatkan satu sama lain jika terjadi sedikit
pelanggaran aturan. Nampak bahwa dalam proses pembelajaran siswa
menghargai hasil pengundian urutan yang memulai permainan; adanya interaksi
yang baik antara siswa dan guru juga sumber belajar, yang ditunjukkan oleh
kefasihan siswa menggunakan media dan alatnya; siswa mengerjakan buklet
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permainan dengan tekun dan teliti; tiap siswa memiliki semangat untuk menang
dalam permainan.

Pelaksanaan pembelajaran di SDI Tureng pun berjalan dengan baik.
kemampuan guru mengelola pembelajaran di SDI Tureng pun masuk ke dalam
kategori cukup baik.. Guru memiliki kemampuan yang baik dalam menfasilitasi
siswa dalam menggunakan media permainan berbasis karakter yang telah
dirancang. Selain itu, tiap aspek pengamatan aktivitas siswa berada dalam batas
waktu ideal serta respon siswa terhadap media juga positif. Namun ketika proses
pembelajaran berlangsung, guru menemukan banyak kendala, antara lain siswa
belum terbiasa dengan permainan ular tangga maupun permainan kartu.
Permainan tersebut merupakan hal baru buat mereka. Alat-alat yang digunakan
dalam permainan pun, adalah sesuatu yang baru buat mereka. Mereka hanya
terbiasa dengan menggunakan model bangun datar dan bangun ruang. Kesulitan
lain yang dialami oleh guru adalah ketika menyampaikan aturan permainan.
Siswa harus dituntun secara penuh untuk mengikuti aturan permainan. Hal ini
terutama terjadi pada pertemuan 1 dan 2. Namun lambat laun, pada pertemuan
berikutnya sampai pertemuan terakhir, siswa bisa mengikuti permainan dengan
cukup baik. Hal ini karena besarnya antusias siswa terhadap hal yang baru dan
menarik. Hal ini terlihat jelas dari kemampuan guru membuat pembelajaran
lebih asyik. Dari pertemuan pertama sampai akhir, ada perubahan positif dari
segi melaksanakan tugas dalam permainan, berpartisipasi aktif, saling mendorong
antar siswa. Nampak pula dalam proses pembelajaran siswa menghargai hasil
pengundian urutan yang memulai permainan; adanya interaksi yang baik antara
siswa dan guru juga sumber belajar, yang ditunjukkan oleh kefasihan siswa
menggunakan media dan alatnya; siswa mengerjakan buklet permainan dengan
tekun dan teliti; tiap siswa memiliki semangat untuk menang dalam
permainan.Aktivitas-aktivitas tersebut serupa dengan aktivitas di SDK Kumba
1.

Hasil uji coba pada kelompok besar dianalisis menggunakan one sample t
test. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan media permainan berbasis
karakter efektif terhadap prestasi belajar matematika siswa SDK Kumba 1
maupun terhadap prestasi belajar siswa SDI Tureng.

Pembelajaran pada kelompok besar dengan menggunakan media permainan
berbasis karakter berjalan dengan baik. Hal ini terjadi di SDK Kumba 1 maupun
di SDI Tureng. Kemampuan guru mengelola pembelajaran tergolong baik dan
respon siswa terhadap media permainan sangat positif. Hasil analisis aktivitas
siswa di SDK Kumba 1 menunjukkan bahwa rata-rata skor setiap aspek untuk
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semua pertemuan berada dalam batasan waktu ideal yang telah ditetapkan.
Sedangkan hasil analisis aktivitas siswa di SDI Tureng menunjukkan bahwa
rata-rata skor setiap aspek untuk semua pertemuan berada dalam batasan waktu
ideal yang telah ditetapkan kecuali pada aspek yang terakhir yaitu siswa
melakukan sesuatu yang tidak relevan dengan pembelajaran. Hal ini terlihat
jelas pada pertemuan pertama dan kedua, siswa masih cenderung melakukan
hal yang tidak relevan dengan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran pada
pertemuan-pertemuan tersebut adalah hal yang baru bagi siswa. Mereka
mengenal permainan baru, sehingga pada pertemuan-pertemuan tersebut siswa
lebih banyak menyesuaikan diri dengan permainan. Akan tetapi, lambat laun
pada pertemuan-pertemuan berikutnya semua aktivitas siswa berada dalam
batas waktu ideal. Ketika proses pembelajaran berlangsung di SDI Tureng,
guru menemukan banyak kendala seperti yang dialami pada uji coba kelompok
kecil. Namun kendala tersebut bisa diatasi oleh guru dengan baik dan cepat,
dikarenakan mereka sudah memiliki kesiapan untuk mengatasi hal tersebut.
Pengalaman yang mereka miliki ketika uji coba pada kelompok kecil sebagai
proses untuk belajar menemukan solusi jika menghadapi kendala yang sama
pada uji coba kelompok besar.

Berdasarkan hasil analisis tes pada kelompok kecil dan kelompok besar,
menunjukkan bahwa siswa di desa maupun kota sangat tertarik dengan permainan
matematika berbasis karakter. Antusias mereka terhadap penggunaan permainan
tersebut sangat tinggi, dimana aktivitas siswa dalam pembelajaran sangat aktif.
Hal tersebut berdampak pada peningkatan prestasi belajar matematika siswa di
desa maupun di kota.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Yang akan dikembangkan adalah permainan petualangan ke luar

angkasa dan permainan pesawat dan ski es yang dilengkapi buklet
permainan, kunci jawaban dan aturan permainannya; permainan kartu
geometri dan aturan permainannya, permainan “”Bermain dengan
Pola” serta permainan “Temukan dan Kotak Ajaib” beserta aturan
permainannya; serta perangkat pembelajaran berupa RPP, LKS, tes
prestasi belajar, lembar observasi aktivitas siswa, lembar pengamatan
kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, dan angket respon
siswa terhadap media permainan matematika berbasis karakter yang
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berfungsi untuk mengukur keefektifan permainan tersebut terhadap
prestasi belajar matematika. Sedangkan alat bantu pembelajaran yang
diperlukan adalah papan tulis, spidol, mistar/penggaris, pensil,/pulpen,
model bangun datar, juring-juring bangun ruang dan model bangun
ruang (pejal, berongga dan kerangka).

2. Penggunaan Media Permainan Matematika berbasis karakter efektif
terhadap prestasi belajar matematika siswa SD. Hal ini ditunjukkan
oleh hasil analisis menggunakan uji t, yang didukung oleh hasil analisis
secara deskriptif, yaitu
a. Pada kelompok kecil, hasil postes baik di SDK Kumba 1 memiliki

nilai maksimum tertinggi, rata-rata tertinggi serta jangkauan dan
standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan hasil pretes
di SDK Kumba 1. Begitu pula yang terjadi di SDI Tureng, di
mana data menunjukkan bahwa  hasil postes baik di SDI Tureng
memiliki nilai maksimum tertinggi, rata-rata tertinggi serta
jangkauan dan standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan
dengan hasil pretes di SDI Tureng. Berdasarkan nilai pretes
diperoleh 10% siswa SDK Kumba 1 yang tuntas dan 0% siswa
SDI Tureng yang tuntas. Sedangkan, berdasarkan nilai postes
diperoleh 90% siswa SDK Kumba 1 yang tuntas dan 90% siswa
SDI Tureng yang tuntas

b. Pada kelompok besar, hasil postes baik di SDK Kumba 1 memiliki
nilai maksimum tertinggi, rata-rata tertinggi serta jangkauan dan
standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan hasil pretes
di SDK Kumba 1. Begitu pula yang terjadi di SDI Tureng, di
mana data menunjukkan bahwa  hasil postes baik di SDI Tureng
memiliki nilai maksimum tertinggi, rata-rata tertinggi serta
jangkauan dan standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan
dengan hasil pretes di SDI Tureng. Berdasarkan nilai pretes
diperoleh 12% siswa SDK Kumba 1 yang tuntas dan 14% siswa
SDI Tureng yang tuntas. Sedangkan, berdasarkan nilai postes
diperoleh 88% siswa SDK Kumba 1 yang tuntas dan 82% siswa
SDI Tureng yang tuntas.
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PENDAHULUAN
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai manfaat

bagi kehidupan seseorang. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologipun
tidak terlepas dari peran matematika (Muijs & Reynolds, 2005: 212). Hal ini
juga ditegaskan oleh NCTM (Van de Walle, 2008: 1) bahwa orang yang mampu
memahami matematika akan mempunyai kesempatan dan pilihan yang banyak
untuk masa depan yang lebih produktif.

Melihat besarnya manfaat matematika maka pemerintah mencantum
matematika dalam kurikulum sebagai mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh
siswa sejak dia mulai sekolah. Menurut Polya (1973: 5), pekerjaan guru yang
penting dalam pembelajaran matematika adalah membangun kemampuan siswa
dalam memecahkan masalah. Senada dengan itu menurut NCTM (Reys, et al,
1998: 13), komponen esensial yang pertama dalam pembelajaran matematika
adalah memecahkan masalah. Kemampuan memecahkan masalah perlu
dibangun karena setiap orang selalu menghadapi masalah baik itu masalah yang
kecil maupun masalah yang besar, baik yang datang dari dalam dirinya maupun
dari orang lain. Masalah yang dihadapi individu tersebut tentunya membutuhkan
solusi pemecahan. Demikian pula dengan siswa yang  juga selalu berhadapan
dengan masalah baik yang berhubungan dengan pembelajaran maupun aspek
hidup lainnya.

Pemecahan masalah berhubungan dengan persoalan-persoalan yang belum
dikenal atau belum diketahui jawaban atau prosedur pemecahannya sehingga
membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. McIntosh & Jarret (2000: 6)
menyatakan “The thinking and skills required for mathematical problem
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solving transfer to other areas of life”. Kemampuan berpikir dan keterampilan
dibutuhkan untuk mentransferkan pemecahan masalah matematika dalam
kehidupan lain. Itu berarti untuk memecahkan masalah dibutuhkan kemampuan
berpikir.

Menurut Ruseffendi (1992: 64), matematika diajarkan di sekolah karena
matematika berguna untuk memecahkan persoalan sehari-hari dan persoalan
lainnya. Hal tersebut sejalan dengan yang dinyatakan oleh NCTM (2000: 52):
“problem solving is an integral part of all mathematics learning”. Ini berarti
bahwa fokus dari pembelajaran matematika di sekolah adalah terbentuknya
kemampuan siswa untuk memecahkan masalah karena kemampuan tersebut
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran matematika.
Kemampuan memecahkan masalah yang diperoleh siswa dalam matematika
merupakan kemampuan yang akan digunakan dalam memecahkan masalah-
masalah keseharian siswa dan merupakan sarana mempelajari ide matematika
dan membentuk kemampuan matematis lainnya.  Problem solving is at the
heart of mathematics (Adams & Haman, 2010: 30)

Dalam kenyataannya, harapan yang diuraikan di atas belum bisa terwujud
dalam pembelajaran matematika. Menurut Van De Walle (2008: 12-13), secara
umum pembelajaran matematika masih menggunakan pengajaran tradisional
yang dominan menggunakan metode ceramah-ekspositori. Paradigma lama yaitu
paradigma mengajar, masih melekat dan tetap dipertahankan karena kebiasaan
yang susah diubah. Paradigma tersebut belum berubah menjadi paradigma
membelajarkan siswa. Dalam paradigma tersebut, kegiatan pembelajaran
biasanya dimulai dengan memberikan penjelasan tentang ide-ide yang ada dalam
buku yang dipelajari, lalu diikuti dengan memberikan latihan soal dari buku dan
cara menyelesaikan soal tersebut. Proses pembelajaran lebih diarahkan pada
pemberian tuntunan bagi siswa agar bisa menyelesaikan latihan soal yang
diberikan sesuai dengan prosedur yang telah diajarkan. Hal tersebut diperparah
oleh pandangan siswa secara umum tentang susahnya belajar matematika
sehingga siswa berpandangan bahwa guru adalah orang yang paling pintar dalam
matematika sehingga ketika menyelesaikan soal, siswa mengikuti pola atau
aturan yang diajarkan guru dan guru adalah penentu kebenaran dari soal yang
dikerjakan.

Demikian pula dengan pembelajaran matematika yang berlangsung di In-
donesia. Berdasarkan hasil kajian Yunengsih, et al (2008: 2), rendahnya
penguasaan matematika tercermin dalam rendahnya prestasi siswa Indonesia
baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional. Rendahnya kualitas
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pembelajaran matematika adalah sebagai akibat kurangnya penekanan
pembelajaran matematika pada aspek pemecahan masalah. Pembelajaran hanya
mengejar penguasaan materi pelajaran oleh siswa (Yunengsih, et al 2008: 25).

Pembelajaran matematika belum menyentuh aspek kompetensi disebabkan
oleh kurangnya kreativitas guru matematika dalam merencanakan dan
melaksanakan pembelajaran. Prabawanto (2009: 1) mengatakan bahwa banyak
guru matematika menyandarkan pemilihan bahan ajar hanya dari buku teks
yang telah dipaket secara rapi dan baku. Materi yang diajarkan berasal dari
buku sehingga tidak menyentuh masalah yang ada dalam kehidupan siswa.
Dalam keadaan seperti ini, alternatif penafsiran terhadap masalah-masalah yang
ada di sekitar siswa serta solusi pemecahannya tidak diperhatikan sebagaimana
mestinya. Praktik pembelajaran yang kurang memperhatikan masalah-masalah
sekitar siswa ini tampaknya tidak akan efektif untuk membekali siswa dengan
kemampuan pemecahan masalah yang kompleks yang ada dalam kehidupan
nyata di luar kelas. Di samping itu, masih banyak guru yang beranggapan bahwa
tugas utama mengajar pembelajaran matematika adalah kegiatan
memperkenalkan kepada siswa konsep-konsep dan algoritma-algoritma untuk
menyelesaikan soal-soal matematika. Dalam lingkungan belajar seperti ini, upaya
siswa untuk membentuk dan menyusun cara-cara baru menyelesaikan masalah
matematika kurang memperoleh perhatian dibanding dengan kemampuan
mereproduksi jawaban berdasarkan atas algoritma standar yang pernah
disampaikan guru. Keadaan seperti ini tampaknya kurang memberi peluang
kepada siswa untuk mengeksplorasi pemahaman baru terhadap masalah-masalah
matematika yang berkaitan dengan kehidupan nyata yang ada di sekitar siswa.

Berdasarkan hasil pengamatan sebagai studi pendahuluan, penulis dapat
mengatakan bahwa kondisi pembelajaran yang diceritakan di atas juga terjadi
di SD-SD di Manggarai. Kurangnya pengalaman dalam pendidikan dari guru
matematika diduga penulis menyebabkan guru masih menggunakan paradigma
lama, dimana pembelajaran merupakan kegiatan penyampaian informasi. Strategi
pembelajaran yang digunakan lebih menekankan pada  aspek  mengingat atau
menghafal pelajaran, sehingga terkadang kurang atau bahkan tidak menekankan
pentingnya penalaran, pemecahan masalah, komunikasi, ataupun pemahaman
seperti yang dituntut dalam kurikulum. Matematika disajikan sebagai ilmu abstrak
yang berisi kumpulan rumus dan contoh yang harus dikerjakan dan dihafalkan
oleh siswa hal tersebut menyebabkan kemampuan memecahkan masalah tidaklah
menjadi kemampuan matematis yang penting dalam pembelajaran.
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METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan untuk

mendeskripsikan kemampuan memecahkan masalah Siswa SD di kabupaten
Manggarai tahun pelajaran 2013/2014. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa
kelas V SD yang dipilih dari 39 siswa yang tersebar dalam 13 SD yang ada di 6
kecamatan di kabupaten Manggarai yang mewakili setiap kategori kemampuan
memecahkan masalah.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah soal tes kemampuan
pemecahan masalah dan lembar penilaian kemampuan pemecahan. Soal tes
pemecahan masalah diberikan pada siswa kelas V pada akhir semester. Soal
tes ini terdiri dari tiga soal pemecahan  masalah yang diambil dari soal-soal ujian
sekolah tingkat SD di Kabupaten Manggarai. Lembar penilaian kemampuan
pemecahan masalah digunakan untuk menganalisis hasil tes kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa.  Lembar penilaian kemampuan
pemecahan masalah ini dibuat oleh peneliti yang mengacu pada empat langkah
pemecahan masalah Polya. Untuk melengkapi data penelitian, instrumen
penelitian dilengkapi dengan pedoman wawancara terhadap guru dan siswa
yang digunakan sebagai panduan wawancara untuk menggali tentang
pembelajaran untuk kompetensi dasar yang berhubungan dengan masalah.
Wawancara dilakukan pada guru matematika SD di Manggarai dan siswa yang
mengikuti tes yang terpilih untuk dianalisis khusus jawaban yang diberikan
terhadap soal. Instrumen tersebut di divalidasi oleh dosen matematika yaitu
Kristianus Viktor Pantaleon, M.Pd.Si dan Valeria Suryani Kurnila, M.Pd.Si.

Setelah tes selesai dilakukan, hasil jawaban tertulis siswa terhadap soal
pemecahan masalah dianalisis berdasarkan lembar penilaian kemampuan
pemecahan masalah. Dari hasil tersebut akan dikategorikan kemampuan
pemecahan masalah siswa dengan ketentuan skor. Pengkategorian siswa dibagi
menjadi lima kategori untuk skor total yang diperoleh berdasarkan pengkategorian
menggunakan kriteria Azwar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengetahui kesulitan apa yang dialami guru dalam melaksanakan

pembelajaran matematika maka dilakukan wawancara terhadap para guru. Dari
hasil wawancara diketahui bahwa pembelajaran yang dilaksanakan selama ini
belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pemerintah. Tidak semua tujuan
pembelajaran matematika yang tertuang dalam undang-undang bisa dipenuhi.
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Salah satu kemampuan yang dianggap sulit dan susah untuk dikembangkan
dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan memecahkan masalah.
Kemampuan pemecahan masalah tidak dikembangkan karena kurangnya
pengetahuan tentang pemecahan masalah. Bagi sebagian besar guru untuk
mengajarkan kompetensi dasar yang berhubungan masalah, masalah disajikan
dalam bentuk soal cerita yang diambil dari buku pelajaran. Oleh karena itu, soal
atau masalah yang diberikan menjadi asing bagi siswa sehingga tampak bahwa
matematika abstrak dan tidak berhubungan dengan kehidupan dan
pengalamannya.

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dipilih
39 siswa kelas V dari 13 SD di kabupaten Manggarai. Dari hasil kerja siswa
diketahui bahwa tidak semua siswa menyelesaikan 3 soal yang diberikan dimana
ada siswa yang tidak menyelesaikan soal tertentu baik soal nomor 1, 2 maupun
3. Dilihat dari hasil kerja tiap nomor, tidak ada siswa yang menyelesaikan soal
dengan sempurna. Dari hasil kerja siswa diketahui bahwa untuk soal nomor 1
terdapat 15 siswa yang tidak melakukan tahapan memahami masalah, 32 siswa
yang tidak melakukan tahapan merencanakan penyelesaian, 31 siswa yang tidak
melakukan tahapan melaksanakan rencana penyelesaian, dan untuk aspek
memeriksa kembali tidak ada siswa yang melakukan tahapan ini. Untuk soal
nomor 2, terdapat 6 siswa yang tidak melakukan tahapan memahami masalah,
33 siswa yang tidak melakukan tahapan merencanakan penyelesaian, 12 siswa
yang melakukan tahapan melaksanakan rencana penyelesaian, dan tidak ada
siswa yang melakukan tahapan memeriksa kembali. Untuk soal nomor 3 terdapat
17 siswa tidak melakukan tahapan memahami masalah, 11 orang melakukan
tahapan melaksanakan rencana penyelesaian masalah, dan tidak ada siswa yang
melakukan aspek merencanakan penyelesaian dan memeriksa kembali.
Berdasarkan jawaban siswa juga diketahui bahwa tidak semua siswa melakukan
setiap tahapan memecahkan masalah dengan benar. Sebagian besar jawaban
yang diberikan masih keliru atau belum sempurna. Dari rata-rata skor siswa
maka kategori kemampuan memecahkan masalah siswa rendah.

Untuk mendapat gambaran tentang kategori kemampuan pemecahan
masalah siswa untuk setiap aspek, siswa dikelompokkan berdasarkan total skor
perolehannya. Berikut adalah rangkuman hasil tes kemampuan memecahkan
masalah berdasarkan kategori skor total perolehan.
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Tabel 1
Rangkuman Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar siswa
kemampuan memecahkan masalahnya berada pada kategori rendah dan sangat
rendah. Hanya 1 orang siswa yang berkategori tinggi dan 2 orang siswa saja
yang berkategori cukup dan tidak ada siswa yang kemampuan memecahkan
masalahnya untuk kategori sangat tinggi. Untuk mengetahui gambaran setiap
aspek memecahkan masalah maka disajikan hasil tes untuk setiap aspek
memecahkan masalah. Gambaran yang jelas untuk setiap aspek untuk ketiga
soal yang diselesaikan siswa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
 Rekapitulasi Kemampuan Memecahkan Masalah Tiap Tahapan

Keterangan:
A : memahami masalah,
B : merencanakan solusi penyelesaian,
C : melaksanakan rencana Penyelesaian, dan
D : memeriksa kembali.

Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk tahapan memahami masalah
dominan siswa berada pada aspek sangat tinggi dan sangat rendah. Untuk
tahapan merencanakan penyelesaian dominan siswa berada pada kategori sangat
rendah. Untuk tahapan melaksanakan rencana penyelesaian dominan siswa

No Rentang Skor Kategori Jumlah Siswa Persentase 
1 X > 27 Sangat tinggi 0 0 % 
2 21 < X = 27 Tinggi 1 2,6 % 
3 15 < X = 21 Cukup 2 5,1 % 
4 9 < X = 15 Rendah 16 41 % 
5 X  =9 Sangat rendah 20 51,3 % 

 

 
No 

 
 Kategori 

Tahapan 
A B C D 

1 Sangat Tinggi 11 28%) 0 6 (15%) 0 
2 Tinggi 6 (15%) 2 (5%) 5 (13%) 0 
3 Cukup 10 26%) 0 15 (38%) 0 
4 Rendah  1 (3%) 6 (15%) 5 (13%) 0 
5 Sangat rendah 11 28%)   31 80%) 8 (21%) 0 

 



85

berada pada kategori cukup. Tahapan yang tidak dilakukan sama sekali untuk
semua soal yang dites adalah tahapan memeriksa kembali. Jika dilihat dari nilai
rata-rata maka tahapan memahami masalah dan melaksanakan rencana berada
pada kategori cukup dan tahapan merencanakan solusi serta memeriksa kembali
pada kategori sangat rendah. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk semua tahapan
memecahkan masalah belum menunjukan kategori yang baik sehingga harus
diperhatikan dalam pembelajaran.

Berdasarkan pengkategorian di atas maka dari setiap kategori  tersebut
dipilih satu orang sebagai perwakilan siswa yang pekerjaannya akan dianalisis.
Jadi 4 orang siswa yang mewakili keempat kategori kemampuan memecahkan
masalah yakni untuk kategori kemampuan tinggi, cukup, sedang dan rendah.
Siswa yang terpilih adalah MEYS, MSM, AF, dan ACG. Dari hasil jawaban
tertulis keempat siswa akan didapatkan gambaran tentang kemampuan
pemecahan masalah siswa. Berikut ini diberikan contoh hasil pengerjaan keempat
orang siswa tersebut.

Dari keempat hasil kerja siswa yang ditampilkan di atas, dapat dilihat bahwa
dalam penyelesaiannya, MEYS menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan
dari soal, menentukan rencana yang akan dilakukan serta menuliskan langkah
untuk memecahkan masalah berdasarkan strategi sehingga menemukan jawaban
dengan benar. MSM menuliskan apa yang diketahui dan di Tanya serta namun
tidak melakukan tahapan sebelumnya: merencanakan penyelesaian. Sedangkan
AF menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal serta tidak
menuliskan rencana yang akan dilakukan tetapi langsung memberikan jawaban
dengan proses penyelesaian yang salah. Untuk siswa yang ketiga yakni ACG
tidak menulis yang diketahui, ditanya dan rencana penyelesaian tetapi langsung
menuliskan jawabannya. Dari hasil jawaban tertulis ketiga subyek di atas, dapat
disimpulkan bahwa siswa pertama dapat melakukan tiga langkah pemecahan
masalah dengan tepat dan benar yakni memahami masalah, merencanakan dan
melaksanakan rencana. Sedangkan siswa kedua hanya melakukan tahap
memahami masalah saja, dan siswa ketiga siswa melakukan tahap melaksanakan
rencana namun penyelesaian masalahnya salah. Untuk semua siswa tidak
melakukan tahapan yang keempat yakni memeriksa kembali.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa keempat siswa di atas belum
melaksanakan tahapan pemecahan masalah yang diberikan dengan baik. Ketika
soal diselesaikan tanpa melalui tahapan memahami masalah dan merencanakan
solusi maka hasil kerja siswa tidak sempurna. Ketika kedua tahapan awal
memahami masalah dilakukan dengan benar maka tahapan melaksanakan
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rencana penyelesaian dapat dilakukan dengan baik sehingga siswa menemukan
jawaban dari masalah yang diselesaikan. Dari keempat siswa untuk ketiga soal,
tahapan melihat kembali tidak dilaksanakan oleh siswa. Berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan dengan siswa, jawaban yang diberikan siswa di
atas kertas sesuai dengan apa yang diajarkan. Jadi rendahnya kemampuan
pemecahan masalah dikarenakan siswa tidak diajarkan bagaimana tahapan untuk
memecahkan soal-soal yang berbentuk masalah. Hal ini diperkuat dengan hasil
wawancara terhadap beberapa guru matematika, dimana guru tidak mengetahui
tahapan-tahapan dalam pemecahan masalah sehingga ketika mengajarkan
kompetensi dasar yang berhubungan dengan masalah, guru mengajarkan siswa
untuk mencari jawaban sesuai dengan prosedur yang ada di buku.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa
kemampuan pemecahan masalah tidak menjadi penting dalam pembelajaran
matematika di sekolah dasar di kabupaten Manggarai. Hasil kerja siswa
menunjukkan bahwa siswa belum mengetahui tahapan-tahapan memecahkan
masalah. Berdasarkan analisis terhadap hasil kerja 39 siswa umumnya dan
khususnya ketiga siswa yang dipilih semua siswa tidak melakukan tahapan
melihat kembali. Berdasarkan hasil kerja keempat siswa hanya 1 siswa yakni
MEYS saja yang dapat melakukan tiga tahapan pemecahan masalah dengan
benar, sedangkan ketiga siswa yakni MSM, AF, dan ACG tidak semua tahapan
dilaksanakan. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa ketika siswa tidak mampu
melakukan tahapan awal dalam memecahkan masalah maka siswa tidak akan
menemukan jawaban dari masalah. Sesuai dengan tahapan yang dikemukakan
Polya dan Santrock (1973) bahwa untuk memecahkan masalah siswa harus
melalui tahapan-tahapan pemecahan masalah yakni memahami masalah,
merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan
memeriksa kembali hasil penyelesaian masalah matematika. Jika tahapan-
tahapan ini tidak dilakukan maka siswa akan kesulitan menemukan solusi dari
suatu masalah sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan memecahkan
masalah siswa rendah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan memecahkan masalah
siswa SD di kabupaten Manggarai rendah sehingga dapat dikatakan bahwa
pembelajaran matematika yang dilakukan selama ini tidak sesuai dengan harapan
pemerintah. Rendahnya kemampuan memecahkan masalah siswa menunjukan
bahwa siswa tidak mempunyai kemampuan berpikir. Karena berdasarkan
pendapat Pimta et al, siswa yang memiliki kemampuan berpikir akan mempunyai
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kemampuan memecahkan masalah. Melalui masalah yang diberikan siswa
menggunakan kemampuan berpikirnya untuk menemukan konsep yang sesuai
dengan masalah yang diberikan lalu mengolah pikirnya untuk menggunakan
konsep tersebut mencari jawaban dari masalah. Hal tersebut seperti yang telah
diuraikan oleh NCTM (2000: 52) bahwa dengan adanya kemampuan
memecahkan masalah dalam matematika, maka siswa akan mendapatkan cara
berpikir, ketekunan, keingintahuan, dan rasa percaya diri dalam situasi yang lain
di luar kelas matematika. Jadi jelaslah bahwa kemampuan pemecahan masalah
haruslah dibentuk melalui pembelajaran matematika khususnya di SD-SD di
kabupaten Manggarai.

KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kemampuan memecahkan masalah

siswa SD di kabupaten Manggarai tergolong rendah. Aspek memecahkan
masalah tidak dilakukan oleh siswa dalam pengerjaan soal matematika. Langkah
pemecahan masalah yang tidak dilakukan sama sekali dalam pembelajaran
tentang masalah adalah aspek memeriksa kembali. Sama halnya dengan aspek
merencanakan penyelesaian masalah, siswa SD di manggarai termasuk kategori
sangat rendah sedangkan aspek memahami dan melaksanakan rencana
penyelesaian juga hanya berada pada kategori cukup. Jadi keempat aspek
memecahkan masalah masih perlu mendapat perhatian dalam pembelajaran
matematika pada SD-SD di Kabupaten Manggarai.
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PENDAHULUAN
Kegiatan belajar mengajar di Perguruan Tinggi membutuhkan komunikasi

yang efektif antara mahasiswa dengan dosen. Namun demikian sering terjadi
hambatan dalam penyampaian ide dalam proses perkuliahan yang disebabkan
mahasiswa mengalami kecemasan berkomunikasi. Kecemasan tersebut
menghambat mahasiswa untuk menyatakan pendapatnya dan mengungkapkan
gagasan-gagasannya kepada dosen atau kepada mahasiswa yang lainnya.

Kegagalan komunikasi dalam perkuliahan sering kali terjadi karena
ketidakmampuan mahasiswa untuk menerima materi yang diberikan oleh dosen
karena pemakaian bahasa yang terlalu sulit bagi mahasiswa. Hal lainnya
disebabkan dosen menyajikan materi kuliah yang terlalu cepat atau terlalu banyak
tanpa memperhatikan keadaan pribadi, kemampuan personal dan tingkat berpikir
dari mahasiswa. Selain faktor-faktor yang berasal dari dosen, faktor-faktor yang
berasal dari mahasiswa bisa menjadi alasan penyebab gagalnya proses belajar
megajar di dalam kelas. Mahasiswa tidak mampu menyatakan ide, gagasan
dan pendapat-pendapatnya dalam proses belajar mengajar. Mahasiswa
sebenarnya menyadari dan merasakan banyak permasalahan selama proses
perkuliahan, seperti tidak mengerti dengan pemakaian istilah-istilah tertentu yang
digunakan oleh dosen atau tidak mampu menangkap penjelasan dosen karena
materi kuliah yang terlampau sulit. Akan tetapi mahasiswa tidak mampu
mengungkapkan isi hatinya atau menyatakan permasalahannya tersebut kepada
dosen dalam kegiatan perkuliahan.

Menurut Boohar & Seiler (1982), ketidakmampuan mahasiswa untuk
mengungkapkan ide atau gagasannya kepada dosen karena mahasiswa tersebut
mengalami kecemasan komunikasi atau yang juga disebut dengan speech com-
munication anxiety, yaitu suatu gejala dimana individu mengalami kekhawatiran
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dan ketakutan untuk menyatakan pendapat kepada orang lain karena tekanan
atau berada dibawah suatu situasi komunikasi yang spesifik. Boorgon and Ruffner
(1978) mengemukakan bahwa ciri-ciri individu yang mengalami kecemasan
komunikasi adalah sebagai berikut: 1) unwillingness atau ketidaksediaan untuk
berkomunikasi dengan orang lain karena individu tersebut mengalami kecemasan
dan jarang berpartisipasi dalam berbagai situasi komunikasi, 2) avoiding atau
penghindaran untuk berpartisipasi karena pengalaman komunikasi yang tidak
menyenangkan dan 3) kontrol atau rendahnya pengenadalian terhadap situasi
komunikasi yang terjadi karena faktor lingkungan, dan ketidakmampauan
menyesuaikan diri dengan berbagai tipe individu yang berbeda.

Hambatan komunikasi yang disebabkan kecemasan komunikasi sering terjadi
pada remaja (Prasetyo dan Resdasari, 2005), yang terjadi karena banyak hal
seperti: ketikamampuan remaja untuk memikul tanggungjawab yang memaksa
mereka untuk mampu bersaing dalam prestasi belajar dengan teman sebaya,
atau bisa juga disebabkan karena konsep diri yang negatif dan belum mampu
menemukan potensi-potensi diri sehingga memiliki kepercayaan diri yang rendah.

Namun demikian, faktor yang paling dominan yang menentukan kecemasan
komunikasi pada remaja mahasiswa di dalam kelas adalah ketidakmampuan
mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru (Burgoon &
Ruffner, 1978, Boohar and Seiler, 1982). Menurut Erikson dalam Supratiknya
(1993: 149), gangguan penyesuaian diri (self adjustment) yang dialami remaja
terjadi kekacauan identitas (identity confusion). Remaja mengalami peralihan
yang sulit dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dan memiliki kepekaan
yang tinggi terhadap perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya
sehingga memiliki kekacauan peranan-peranan. Keadaan ini menyebabkan
remaja merasa terisolasi, bimbang dan mengalami kecemasan. Remaja merasa
bahwa lingkungan dan masyarakat memaksa mereka membuat suatu keputusan
penting, sehingga menjadi sangat peka terhadap penilaian dari orang lain dan
cara-cara orang lain memperlakukan mereka. Mereka sangat peka dan mudah
tersinggung terhadap penilaian-penilaian orang di sekitarnya. Hal ini
mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam situasi belajar.

Faktor lain yang mempersulit mahasiswa dalam melakukan penyesuaian
diri adalah situasi perkuliahan yang cenderung bersifat formal. Bagaimanapun
juga, tidak bisa dihindari bahwa situasi belajar mengajar yang berlangsung di
dalam kelas adalah situasi yang formal, yang menuntut mahasiswa untu
berperilaku menurut aturan dan tata cara tertentu. Mahasiswa juga dituntut
untuk menyampaikan pesan yang berkualitas. Situasi belajar di kelas yang bersifat
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formal berbeda dengan situasi informal ketika mereka berada di luar kelas.
Dalam situasi informal, kualitas pembicaraan diabaikan, yang dibutuhkan adalah
kualitas hubungan. Kedalaman dan keakraban personal antara pihak-pihak yang
berkomunikasi merupakan komponen yang penting dalam hubungan yang in-
formal (Rakhmat, 2005).

KECEMASAN BERKOMUNIKASI DALAM BELAJAR
Perasaan cemas merupakan pengalaman yang samar-samar disertai dengan

adanya perasaan tidak berdaya. Kecemasan bersifat subjekif, artinya bahwa
kejadian yang menjadi penyebab dan reaksi yang dialami tiap individu berbeda.
Tanda-tanda yang menyertai kecemasan pada tiap orang adalah sama, yaitu
ditandai dengan perubahan psikologis seperti perasaan tegang, takut, khawatir,
perubahan fisiologis seperti denyut jantung, pernafasan, dan tekanan darah yang
meningkat (Lazarus dalam Nancy, 1998). Secara umum, kecemasan pada individu
di bedakan menjadi dua, yaitu trait anxiety dan state anxiety. Trait anxiety
adalah individu yang mengalami kecemasan dalam situasi yang lebih luas dan
merasa cemasnya lebih intensif dibandingkan dengan orang lain. Sedangkan
state anxiety adalah indivdiu yang mengalami kecemasan sebagai respon
terhadap situasi yang khusus. (Lazarus dalam Fransson, 1978).

Freud dalam Supratiknya (1993:80), mengatakan kecemasan pada individu
disebabkan karena lingkungan yang memberikan potensi berbahaya dan
menciptakan rasa tidak aman pada individu. Lingkungan mempunyai kemampuan
untuk menimbulkan rasa sakit dan meningkatkan ketegangan dan menciptakan
ancaman-ancaman tertentu. Reaksi individu terhadap ancaman-ancaman yang
datang dari lingkungan dan yang tidak siap ditanggulanginya adalah rasa takut.
Ego mengalami kewalahan dalam mengendalikan stimulus yang berlebihan yang
datang dari lingkungan, sehingga ego diliputi oleh kecemasan. Lebih lanjut Freud
(dalam Supratiknya, 1993:81) mengemukakan tiga jenis kecemasan, yaitu
kecemasan realitas, kecemasan neurotik dan kecemasan moral. Kecemasan
realitas adalah rasa takut terhadap bahaya-bahaya nyata yang datang dari
lingkungan. Kecemasan neurotik adalah ketakutan ego terhadap instingnya yang
lepas kendali sehingga membuatnya bisa dihukum ketika ego dipuaskan,
sedangkan kecemasn moral adalah ketakutan untuk melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan moral atau dengan suara hati.

Kecemasan merupakan bagian yang normal dari perkembangan individu
sebagai usaha-usaha individu untuk mengatasi lingkungan. Menurut Erikson
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(dalam Supratiknya, 1993:150), seseorang yang memasuki remaja sering
merasakan kecemasan, karena pada tahap perkembangan remaja, seseorang
memiliki kepekaan yang tinggi terhadap perubahan sosial yang terjadi di
lingkungan sekitarnya. Remaja mudah sekali mengalami kebingungan identitas
(identitiy confusion) dan mengalami banyak gejolak (period of storm and
stress) dalam hidupnya. Mereka menjadi sangat peka terhadap setiap penilaian
dari lingkungan sehingga mencemaskan penampilannya, cara berpakaiannya,
cara berbicaranya, dll. (Pitaloka, 2007).

Kecemasan memperingatkan individu akan adanya bahaya dan dibutuhkan
untuk membuat seseorang menjadi lebih termotivasi dalam melakukan sesuatu.
Kecemasan akan menajadi masalah bagi individu jika kecemasan tersebut tidak
diberi tindakan yang tepat dan membuat individu terhambat dalam menyesuaikan
diri dengan lingkungan di sekitarnya. Kecemasan yang berlebihan juga
mengganggu hubungan individu tersebut dengan orang lain, menciptakan
kesenjangan dalam komunikasi dan menghambat seseorang untuk
mengungkapkan diri secara efektif kepada orang lain. Kecemasan seperti ini
oleh Burgoon & Ruffner, 1978 disebut dengan kecemasan komunikasi (Com-
munication Anxiety). Lebih lanjut, Burgoon & Ruffner (1978), mengatakan
bahwa kecemasan komunikasi muncul sebagai bentuk reaksi negatif dari individu
berupa kecemasan yang dialami seseorang ketika berkomunikasi, baik
komunikasi antar pribadi, komunikasi di depan umum, maupun dalam komunikasi
massa. Individu yang mengalami hambatan komunikasi (Communication Ap-
prehension) akan merasa cemas bila berpartisipasi dalam bentuk  komunikasi
yang lebih luas, yang sering disebut dengan komunikasi antar pribadi.

Burgoon dan Ruffner (1978) mengemukakan tentang ciri-ciri kecemasan
komunikasi antar pribadi, yaitu ;
1. Tidak memiliki minat untuk berprestasi untuk terlibat dalam kegiatan

komunikasi (Unwillingness), yang disebabkan adanya perasaan
cemas dan memiliki sifat kepribadian yang introvert.

2. Menghindari (Avoiding) situasi yang membutuhkan komunikasi dalam
berkomunikasi yang dapat disebabkan oleh adanya kecemasan, atau
terjadi karena individu kurang mendapatkan informasi mengenai situasi
komunikasi yang akan dihadapi.

3. Individu tidak memiliki syarat ketrampilan (Skill Acquisition) yang
dibutuhkan untuk berkomunikasi, sehingga tidak dapat mengontrol
(Control) situasi komunikasi.. Kecemasan untuk berkomunikasi
muncul pada individu karena merasa gagal atau tidak berhasil
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mengembangkan ketrampilannya untuk menyesuaikan diri dalam
situasi komunikasi tertentu.. Pengalaman yang tidak memadai untuk
mengontrol dan menyesuaikan diri dengan situasi komunikasi disertai
pengalaman yang tidak menyenangkan dalam proses komunikasi
mengakibatkan individu cenderung menghindari komunikasi.

Menurut Griffin (2000), kecemasan komunikasi adalah dasar penyebab
kegagalan komunikasi pada individu. Kecemasan komunikasi adalah ketegangan
yang muncul pada individu ketika melakukan komunikasi dengan orang lain.
Individu tersebut tidak mampu melakukan komunikasi dalam situasi tertentu
yang berpengaruh negatif dalam relasinya dengan orang lain. Sama halnya dalam
proses pembelajaran, kecemasan komunikasi menjadikan proses perkulihan di
dalam kelas menjadi tidak menyenangkan, padahal setiap individu pada umumuya
menginginkan agar segala kegiatan yang dilakukannya berlangsung dalam proses
yang menyenangkan, tanpa ada perasaan takut, khawatir dan cemas.
Pembelajaran yang menyenangkan, tanpa kecemasan membuat proses belajar
mengajar menjadi lebih manusiawi, lebih personal dan menjadi lebih bermakna.
Belajar tanpa rasa cemas meningkatkan keingintahuan dari anak didik untuk
balajar (The Desire to Learn). Selain itu pengalaman belajar tanpa ancaman
(Learning without Threat) membuat anak didik berusaha untuk mencoba
pengalaman baru, tanpa merasakan kecemasan untuk membuat kesalahan atau
mengalami sakit hati karena dikritik atau dicela.

Kecamasan yang tinggi dalam belajar akan menurunkan prestasi anak didik,
yang terjadi karena anak didik tidak mampu berkonsentrasi pada materi baru.
Kecemasan di dalam kelas banyak terjadi karena situasi kelas yang khusus.
Anak didik tidak dapat melakukan tugas yang sederhana karena tidak mampu
mengontrol diri dengan situasi kelas. Kecemasan ini membuat anak didik tidak
mampu mengkomunikasikan harapan-harapan dan ide-idenya kepada pendidik.

Fransson (2000) menemukan hubungan yang kuat antara kecemasan dengan
tingkat motivasi pada seseorang. Kecemasan menurunkan motivasi dan
membuat seseorang menjadi tidak bergairah dalam melakukan sesuatu, padahal
berprestasi adalah idaman setiap individu. Setiap individu ingin berprestasi dalam
berbagai bidang seperti bidang pekerjaan, pendidikan, sosial, seni, politik, budaya
dan lain-lain. Mahasiswa yang mempunyai keinginan yang kuat untuk berprestasi
secara akademik disebut memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Mereka mau
melakukan tugas atau Pekerjaan Rumah (PR), selalu menyediakan waktu yang
banyak untuk belajar serta menginginkan kemenangan dalam persaiangan
prestasi dengan teman temannya.
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Menurut Komarudin (1994), ada 3 aspek yang dimiliki oleh mahasiswa
yang mempunyai motivasi berprestasi, meliputi; pertama, kecenderungan atau
upaya untuk berhasil atau mencapai tujuan yang dikehendaki; kedua, keterlibatan
ego individu dalam suatu tugas; ketiga, harapan terhadap keberhasialn suatu
tugas; keempat, motif untuk mengatasi rintangan atau berupaya berbuat sesuatu
dengan cepat dan baik. Lebih lanjut

McClelland dalam Hasan (2006) menyatakan bahwa ciri-ciri mahasiswa
yang  mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi sebagai berikut:

1. Mempunyai tanggung jawab pribadi.
Mahasiswa yang mempunyai motivasi berprestasi akan melakukan
tugas akademiknya dengan penuh tanggung jawab. Mahaiswa yang
bertanggung jawab terhadap pekerjaan akan puas dengan hasil
pekerjaan karena merupakan hasil usahanya sendiri.

2. Menetapkan nilai yang akan dicapai atau menetapkan standar
unggulan.
Mahasiswa menetapkan nilai yang akan dicapai. Nilai itu lebih tinggi
dari nilai sendiri (internal) atau lebih tinggi dengan nilai yang dicapai
oleh orang lain (eksternal). Untuk mencapai nilai yang sesuai dengan
standar keunggulan, mahasiswa harus menguasai secara tuntas materi
kuliah yang ada.

3. Berusaha bekerja kreatif.
Mahasiswa yang bermotivasi tinggi, gigih dan giat mencari cara yang
kreatif untuk menyelesaikan tugas akademiknya. Mahasiswa
mempergunakan beberapa cara belajar yang diciptakannya sendiri,
sehingga siswa lebih menguasai materi kuliah dan akhirnya
memperoleh Indeks prestasi (IP) yang tinggi.

4. Berusaha mencapai cita-cita
Mahasiswa yang mempunyai cita-cita akan berusaha sebaik-baiknya
dalam belajar atau mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajar.
Mereka akan rajin mengerjakan tugas, belajar dengan keras, tekun
dan ulet dan tidak menuda-nunda waktu dalam belajar. Selain itu,
mereka mengerjakan tugas sampai selesai dan bila mengalami kesulitan
ia akan membaca kembali bahan perkuliahan, mengulangi
mengerjakan tugas yang belum selesai. Mereka sadar bahwa
Keberhasilan dan nilai yang baik pada setiap kegiatan perkuliahan
memungkinkan dia untuk mencapai cita-citanya.

5. Memilih tugas yang moderat.
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Tugas yang moderat yaitu tugas yang tidak terlalu sukar dan tidak
terlalu mudah. Jika Mahasiswa dengan motivasi berpretasi tinggi
terpaksa mengerjakan tugas yang sangat sukar, mereka akan membagi
tugas menjadi beberapa bagian, yang mana tiap bagian menjadi lebih
mudah dalam menyelesaikannya.

6. Melakukan kegiatan sebaik-baiknya
Mahasiswa yang mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi akan
melakukan semua kegiatan belajar sebaik mungkin, tidak melupakan
tugas perkulihan, mengumpulkan tugas tepat waktu, mentaati  jadwal
perkuliahan, serta mengikuti proses perkulihan dengan tekun dan serius.

7. Mengadakan antisipasi.
Atisipasi adalah segala jenis kegiatan yang dilakukan dengan maksud
untuk menghindari kegagalan atau kesulitan yang mungkin terjadi.
Antisipasi dapat dilakukan dengan menyiapkan semua keperluan atau
peralatan sebelum pergi kuliah, hadir di ruangan kelas lebih cepat
dari jadwal kuliah atau jadwal ujian, serta  mencari soal atau jawaban
untuk latihan dalam belajar .

METODE
Pendekatan yang digunakan dalam peneitian ini adalah pendekatan

korelasional. Subyek penelitian adalah mahasiswa dan alumni STKIP St Paulus
Ruteng, yang berjumlah 53 mahasiswa dan 29   guru alumni. Data-data penelitian
ini dikumpulkan dengan menggunakan angket motivasi berprestasi dan angket
kecemasan komunikasi. Angket motivasi berprestasi disusun berdasarkan terori
motivasi  berprestasi Mclaeland yang memberikan batasan ciri-ciri mahasiswa
yang  mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi sebagai berikut: 1) mempunyai
tanggung jawab pribadi, 2) menetapkan nilai yang akan dicapai atau menetapkan
standar unggulan, 3) berusaha bekerja kreatif, 4) berusaha mencapai cita-cita,
5) memilih tugas yang moderat, 6) melakukan kegiatan sebaik-baiknya dan 7)
mengadakan antisipasi.

Angket kecemasan berkomunikasi diadaptasi dari angket yang disusun oleh
Borgoon & Ruffner (1978). Angket kecemasan komunikasi disusun berdasarkan
ciri-ciri kecemasan yang dialami oleh individu dalam berkomunikasi dengan or-
ang lain yaitu: 1) unwillingness atau ketidaksediaan untuk berkomunikasi dengan
orang lain karena individu tersebut mengalami kecemasan dan jarang
berpartisipasi dalam berbagai situasi komunikasi, 2) avoiding atau penghindaran
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untuk berpartisipasi karena pengalaman komunikasi yang tidak menyenangkan,
dan 3) control atatu rendahnya pengendalian terhadap situasi komunikasi yang
terjadi karena faktor lingkungan, dan kertidakmampuan menyesuaikan diri dengan
berbagai individu yang berbeda.

HASIL
1. Hubungan antara kecemasan komunikasi dengan motivasi berprestasi pada

mahasiswa
Uji korelasi kecemasan komunikasi dengan motivasi berprestasi pada
mahasiswa memakai teknik statistik Pearson correlation dengan
menggunakan bantuan program komputer SSPS for Windows versi 16.0.
menunjukkan r sebesar -0,559. Hasil uji korelasi antara kecemasan
komunikasi dengan motivasi berprestasi pada alumni selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Hasil Uji Hubungan antara Kecemasan Komunikasi dengan Motivasi
Berprestasi pada Mahasiswa

Tabel di atas menujukkan koefisien korelasi bertanda negatif, dengan nilai
Sig. (2-tailed) sebesar .000 d” 0.05, hipotesis penelitian diterima dan disimpulkan
ada hubungan yang negatif dan signifikan antara kecemasan berkomunikasi
dengan motivasi berprestasi pada mahasiswa. Semakin tinggi kecemasan
komunikasi pada mahasiswa maka motivasi berprestasinya semakin rendah.

Koefisien determinasi kecemasan berkomunikasi terhadap motivasi
berprestasi pada mahasiswa adalah sebesar  (r2 = - 0.313). Berdasarkan
penghitungan r2 tersebut maka sumbangan  kecemasan berkomunikasi terhadap

Correlations 
  X Y 
X Pearson Correlation 1 -.559** 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 53 53 

Y Pearson Correlation -.559** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 53 53 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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motivasi berprestasi pada mahasiswa adalah sebesar 31, 3 %.

2. Hubungan antara kecemasan komunikasi dengan motivasi berprestasi pada
Alumni
Hasil uji korelasi antara kecemasan komunikasi dengan motivasi berprestasi
pada mahasiswa menunjukkan r sebesar -0,116.  Hasil uji korelasi antara
kecemasan komunikasi dengan motivasi berprestasi pada mahasiswa
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Hasil Uji Hubungan antara Kecemasan Komunikasi
dengan Motivasi Berprestasi pada Alumni

Tabel di atas  menunjukkan ada hubungan sebesar -0.116 antara kecemasan
berkomunikasi dengan motivasi berprestasi pada alumni. Hasil uji signifikansi
ditemukan nilai Sig. (2-tailed) sebesar .548     ” 0.05  (tidak signifikan). Hipotesis
penelitian ditolak dan disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara
kecemasan berkomunikasi dengan motivasi berprestasi pada mahasiswa.

3. Perbedaan kecemasan berkomunikasi antara mahasiswa dengan alumni
Untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata kecemasan berkomunikasi
antara mahasiswa dengan alumni, peneliti menggunakan pengujian satu
sampel (one sample t test). Hasil uji perbedaan kecemasan berkomunikasi
antara mahasiswa dengan alumni dengan menggunakan independent
samples test dapat dilihat pada tebel berikut:

Correlations 
  x y 
x Pearson Correlation 1 -.116

Sig. (2-tailed)  .548
N 29 29

y Pearson Correlation -.116 1
Sig. (2-tailed) .548  
N 29 29
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Tabel 3: Hasil Uji Perbedaan
Kecemasan Berkomunikasi antara Mahasiswa dengan Alumni

Tabel di atas menunjukkan nilai t sebesar -11.849   t tabel 1.665 dengan
nilai signifikansi 0.047  0.05. Nilai mean kecemasan komunikasi pada alumni
sebesar 75.8966 dan nilai mean kecemasan berkomunikasi pada mahasiswa
sebesar  1.16512. Dengan demikian dapat disimpulkan, ada perbedaan yang
sangat signifikan kecemasan berkomunikasi antara mahasiswa dengan alumni
STKIP St. Paulus Ruteng. Alumni mempunyai tingkat kecemasan berkumunikasi
yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa.

PEMBAHASAN
Pembelajaran yang menyenangkan, tanpa kecemasan membuat proses

belajar mengajar menjadi lebih manusiawi, lebih personal dan menjadi lebih
bermakna. Belajar tanpa rasa cemas meningkatkan keingintahuan dari anak
didik untuk balajar (The Desire to Learn). Selain itu pengalaman belajar tanpa
ancaman (Learning without Threat) membuat anak didik berusaha untuk

Group Statistics 
 

a N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
x1 a1 29 75.8966 11.98316 2.22522 

a2 53 1.16512 16.16932 2.22103 

Independent Samples Test 
  Levene's 

Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differen

ce 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
  Lower Upper 
x
1
Equal 
variances 
assumed 

4.067 .047 -11.849 80 .000 
-

40.6128
8 

3.42750 -47.43383 -
33.79193 

Equal 
variances 
not assumed 

  
-12.918 72.71

8 .000 
-

40.6128
8 

3.14397 -46.87922 -
34.34655 
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mencoba pengalaman baru, tanpa merasakan kecemasan untuk membuat
kesalahan atau mengalami sakit hati karena dikritik atau dicela (Rogers dalam
Djiwandono (2006).

Lebih lanjut Tobias (dalam Djiwandono, 2006) mengatakan, kecamasan
yang tinggi dalam belajar akan menurunkan prestasi anak didik, yang terjadi
karena anak didik tidak mampu berkonsentrasi pada materi baru. Kecemasan
juga menurunkan motivasi berprestasi mahasiswa karena membuat manusia
tidak mampu belajar, merusak ingatan, menyempitkan sudut pandang sehingga
manusia tersebut tidak mampu untuk mengolah sebuah informasi sebagai
pengetahuan yang berguna buat dirinya.

Hasil penelitian memperkuat penjelasan ini dengan menunjukkan hubungan
yang negatif dan signifikan antara kecemasan berkomunikasi dengan motivasi
berprestasi pada mahasiswa (r sebesar -0,559 dengan nilai Sig. sebesar .000 
0.05). Semakin tinggi kecemasan komunikasi pada mahasiswa maka motivasi
berprestasinya semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh  Nuraeni (2010)
menemukan hal yang sama, siswa  yang mempunyai kecemasan berkomunikasi
yang tinggi akan merasa khawatir orang lain memberi reaksi negatif kepadanya.
Akibatnya, ia kurang termotivasi untuk berkomunikasi karena ia merasa tidak
bisa untuk melakukannya. Lebih lanjut siswa tersebut menjadi enggan, takut
untuk mengkomunikasikan idenya dalam proses belajar menagajar. Pada
mahasiswa, kecemasan berkomunikasi yang tinggi menurunkan motivasi mereka
dalam belajar karena malu menjalin pembicaraan interpersonal dengan teman
dan dosen, atau dengan orang yang baru dikenalnya. Akibatnya mahasiswa
tersebut cenderung menghindari situasi komunikasi karena ragu, takut salah,
dan tidak berani menyampaikan informasi yang ingin dikemukakan, sehingga
tidak mampu mencerminkan rasa kehangatan, keterbukaan dan dukungan.

Hasil penghitungan koefisien determinasi menemukan r2 = - 0. 313, hal ini
berarti sumbangan  kecemasan berkomunikasi terhadap motivasi berprestasi
pada mahasiswa adalah sebesar 31, 3 %, sedangkan 68, 7 % nya ditentukan
oleh faktor lain. Menurut Santrock (2010), faktor-faktor lain yang mempengaruhi
motivasi berprestasi antara lain hubungan sosial dengan orang lain, kecerdasan,
pengalaman spesifik dalam proses belajar, dukungan dari guru dan orang tua,
lingkungan masyarakat,gender dan harga diri.

Hasil penelitian ini tidak menemukan hubungan yang signifikan antara
kecemasan berkomunikasi dengan motivasi berprestasi pada alumni ( r sebesar
-0.116 dengan nilai Sig. sebesar .548  0.05). Menurut peneliti, hal ini disebabkan
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alumni memiliki kecemasan yang berkomunikasi yang tinggi karena tekanan
pekerjaan mengajar. Profesionalitas guru menuntut guru untuk melakukan banyak
tugas dan memikul banyak tanggung jawab sehingga cenderung merasakan
stres dengan pekerjaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Tiara (2010)
menemukan bahwa guru cenderung memiliki kecemasan mengajar yang tinggi
karena guru mengalami berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi
ketika seorang guru melakukan rangkaian kegiatan penyampaian bahan
pelajarankepada murid agar dapat menerima, menanggapi, menguasai dan
mengembangkan bahan pelajaran. Lebih lanjut Djamaroh & Zein (2000)
menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kecemasan mengajar
pada guru  yaitu: kurangnya penguasaan bahan atau materi ajar, ketrampilan
dalam pengelolaan kelas yang tidak optimal, pengalaman yang belum memadai
dalam mengajar dan tidak mepunyai variasi dalam pemilihan metode pengajaran.

Hasil penelitian memperkuat kenyaataan ini yaitu nilai mean kecmeasan
berprestasi alumni sebesar 75.8966 jauh diatas nilai mean kecemasan
berkomunikasi mahasiswa sebesar 1.16512. Ada perbedaan yang sangat
signifikan kecemasan berkomunikasi antara mahasiswa dengan alumni STKIP
St. Paulus Ruteng. Alumni mempunyai tingkat kecemasan berkumunikasi yang
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa karena tertekan dengan
tuntutan pekerjaan sedangkan mahasiswa belum merasakan tekanan hidup yang
besar. Mereka masih menikmati proses belajar tanpa ada target dan tuntutan
tanggung jawab hidup yang berat.

KESIMPULAN
Hasil penelitian menemukan hubungan yang negatif dan signifikan antara

kecemasan berkomunikasi dengan motivasi berprestasi pada mahasiswa (r
sebesar -0,559 dengan nilai Sig. sebesar .000  0.05), Semakin tinggi kecemasan
komunikasi pada mahasiswa maka motivasi berprestasinya semakin rendah.
Koefisien determinasi kecemasan berkomunikasi terhadap motivasi berprestasi
pada mahasiswa adalah sebesar  (r2 = - 0.313). Berdasarkan penghitungan r2

tersebut maka sumbangan  kecemasan berkomunikasi terhadap motivasi
berprestasi pada mahasiswa adalah sebesar 31, 3 %. Sebanyak   68, 7 %nya
ditentukan oleh faktor lain, seperti hubungan sosial dengan orang lain, kecerdasan,
pengalaman spesifik dalam proses belajar, dukungan dari guru dan orang tua,
lingkungan masyarakat,gender dan harga diri.

Hasil penelitian ini tidak menemukan hubungan yang signifikan antara
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kecemasan berkomunikasi dengan motivasi berprestasi pada alumni STKIP St.
Paulus Ruteng ( r sebesar   -0.116 dengan nilai Sig. sebesar .548   0.05). Hal ini
disebabkan alumni memiliki kecemasan yang berkomunikasi yang tinggi karena
tekanan pekerjaan mengajar. Profesionalitas guru menuntut guru untuk
melakukan banyak tugas dan memikul banyak tanggung jawab sehingga
cenderung merasakan stres dengan pekerjaannya.

Ada perbedaan tingkat kecemasan yang sangat signifikan antara mahasiswa
dan alumni STKIP St. Paulus Ruteng, t hitung -11.849  t tabel 1.665 dengan
nilai signifikansi 0.047  0.05. Nilai mean kecemasan komunikasi pada alumni
sebesar 75.8966 dan nilai mean kecemasan berkomunikasi pada mahasiswa
sebesar  1.16512.  Alumni mempunyai tingkat kecemasan berkumunikasi yang
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa STKIP St. Paulus Ruteng.
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PENDAHULUAN
Konteks zaman benar-benar menunjukkan pentingnya fokus misi yang

menjadikan rekonsiliasi sebagai fokus misioner Gereja ketika mewartakan,
melayani, dan bersaksi tentang Pemerintahan Allah Tritunggal yang “sudah”
namun “belum” sepenuhnya terwujud. Rekonsiliasi merupakan salah satu cara
untuk mengungkapkan Injil dewasa ini (Bevans dan Schroeder, 2006:668-669).
Iman Kristiani meyakini rekonsiliasi sebagai misi Allah di dalam dunia kita yang
hancur dan rusak, yang memperoleh kepenuhannya dalam karya Yesus Kristus
dan dipercayakan kepada Gereja melalui semua orang yang terlibat, mereka
yang bersedia diubah menjadi duta rekonsiliasi di tengah dunia yang telah hancur.

 Dalam konteks kultural, setiap komunitas budaya memiliki tradisi tersendiri
untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakatnya.
Untuk konteks Manggarai, salah satu term yang biasa dipakai dalam hubungannya
dengan rekonsiliasi adalah kata “hambor”. Hambor merupakan suatu ritus
yang mempertemukan orang-orang yang terlibat dalam konflik (pelaku dan
korban) dan mereka diberi kesempatan untuk mengungkapkan dengan jelas
(sesuai kenyataan) persoalan yang mereka hadapi. Pihak-pihak yang dilibatkan
untuk mendengarkan sekaligus mencari solusi terhadap persoalan yang mereka
hadapi adalah tua adat (tu’a golo) dan juga seluruh warga kampung.  Dengan
kata lain, tradisi hambor merupakan jembatan emas yang bisa menyambung
kembali jalan yang sempat putus.
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METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif

kualititatif.  Dalam hubungannya dengan penelitian ini, peneliti berusaha
memperoleh data-data deskriptif terkait upaya memahami teologi rekonsiliasi
melalui tradisi hambor dalam budaya Manggarai. Peneliti berasumsi bahwa
data-data yang dideskripsikan responden akan bervariasi sesuai dengan tingkat
pemahaman mereka tentang teologi rekonsiliasi dan tradisi hambor.

Penelitian ini dilakukan di rumah-rumah adat (mbaru gendang) yang ada
di wilayah Manggarai dengan sasaran pertimbangan beragam perspektif dan
upaya memahami teologi rekonsiliasi dan tradisi hambor.  Yang menjadi populasi
(obyek) dari penelitian ini adalah para tua adat (tu’a golo) dan para tokoh adat
serta tokoh agama  yang sangat memahami eksistensi serta hal ikhwal budaya
Manggarai. Dalam menentukan sampel penelitian, peneliti menggunakan teknik
purposive sampling (Ali, 1987:65). Peneliti dengan secara sengaja menentukan
sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampelnya adalah beberapa  tu’a adat,
tu’a golo dan para tu’a teno serta tokoh adat yang tinggal di beberapa rumah
adat (mbaru gendang) yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai. Berdasarkan
pertimbangan tertentu, peneliti menggunakan sistem kodifikasi identitas
responden. Identitas lengkap responden ada di tangan peneliti.

Peneliti menggunakan metode wawancara dan membuat dokumentasi
dalam bentuk rekaman dan juga foto-foto. Teknik  analisis yang digunakan adalah
mengorganisasikan data, menjabarkannya dalam unit-unit, membuat sintesis,
membuat kategorisasi dan seleksi item-item yang penting untuk dipelajari dan
membuat konklusi. Analisis datanya bersifat induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
 Ada banyak tradisi lokal dalam setiap kebudayaan di Indonesia yang juga

sangat membantu proses rekonsiliasi. Itu berarti rekonsiliasi dimulai dengan
proses dari bawah. Sebagai contoh, di Manggarai, dikenal upaya mendamaikan
secara adat atau yang sering disebut hambor (Robert Mirsel dalam Embu dan
Mirsel (eds.),  2004: 11). Penyelesaian konflik-konflik tanah dan sosial lainnya
yang terjadi di dalam masyarakat yang melanggar norma-norma adat pada
umumnya dimulai dengan proses dari bawah, yaitu upaya penyelesaian di dalam
kilo (antar-anggota-anggota keluarga). Yang tertua di dalam keluarga besar
akan menjadi “hakim” untuk menilai, memutuskan salah-benar (dan bukan kalah-
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menang), mendamaikan secara adat (hambor) dan akhirnya menetapkan sanksi.
Jika hal ini menyangkut seluruh suku, maka yang beperan adalah tu’a panga

(kepala suku); dan kalau sudah menyangkut seluruh persekutuan, tu’a golo
(kepala pemerintahan kampung) dan tu’a teno (penghuni rumah adat) dengan
disaksikan oleh tua-tua adat lainnya akan mengurus proses penyelesaian masalah
seadil-adilnya. Pada umumnya, keputusan yang diberikan oleh tu’a golo dan
teno sangat mengikat dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Hal ini didukung oleh
sumpah adat yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik.
Sedangkan sanksi yang diberikan berupa benda seperti ayam, tuak, anjing, babi
dan lain-lain, dan bukannya uang. Tradisi ini terus berkembang dan menjadi
kekuatan bagi orang-orang Manggarai untuk hidup berdampingan secara damai.
Di dalam ritusnya terdapat perjanjian di mana orang bertobat dan tidak mau
mangulangi kesalahan yang sama.

Dalam tradisi hambor, orang Manggarai memahami bahwa perdamaian
itu tidak datang dengan sendirinya tetapi melalui proses yang panjang. Tidak
mudah untuk memberikan pengampunan atau meminta untuk diampuni. Hambor
ada karena begitu banyak orang Manggarai yang sering berselisih, baik dengan
keluarga dekat maupun dengan orang lain yang tidak mempunyai hubungan
keluarga sekaligus mencegah jangan sampai mengabadikan permusuhan (EN,
PJ, PN). Dalam hal ini ada ritus-ritus tertentu yang memungkinkan hal tersebut
terjadi, misalnya menyembelih ayam putih (manuk bakok) dan sesajian yang
diberikan kepada leluhur.

Tradisi hambor menginherensi dalam kehidupan berkomunitas orang
Manggarai. Orang Manggarai akan selalu berusaha untuk kembali kepada
rekonsiliasi ketika terjadi perpecahan atau konflik. Dalam analisis sebelumnya
kita sudah mengungkapkan bahwa hambor termaktub secara implisit dan
eksplisit dalam ritus-ritus yang dijalankan oleh orang manggarai. Artinya, hambor
memiliki karakter substansial. Karena substansial, maka kita juga perlu
menelusuri bagaimana setting atau latar belakang sampai lahirnya tradisi ini
dalam kehidupan orang Manggarai.

Hambor merupakan satu upacara yang selalu ada dalam upacara-upacara
adat dalam kebudayaan Manggarai. Karena secara prinsipil, kita menemukan
bahwa semua ritus dalam kebudayaan Manggarai selalu bernuansa hambor.
Sebagai misal, ungkapan (go’ét) nai ca anggit, tuka ca léléng, néka behas
ného kena, néka koas ného kota, seringkali didaraskan oleh ata torok pada
saat ada upacara-upacara tertentu Selain itu hambor, dalam arti rekonsiliasi,
bisa dilaksanakan kapan dan di mana saja. Bisa diselesaikan dengan perantaraan
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orang lain atau pun tidak, dengan bahan/materi/hewan persembahan atau tidak.
Pada setiap upacara besar dalam masyarakat Manggarai, terutama penti,
misalnya selalu ada ritus ongko weki, yang mengandung hambor dalam arti
hidup tenang dan damai maupun dalam arti rekonsiliasi.

Salah satu kiblat dasar dari hambor adalah terciptanya kerukunan. Hal ini
berangkat dari perspektif yang mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk
yang berelasi. Inti dari relasi orang Manggarai adalah supaya situasi aman dan
damai tetap terjaga. Inilah yang disebut harmoni. Tidak ada pemisahan antara
keluarga, rumah tangga, dan lingkungan sekitar (AA). Dalam harmoni, berbagai
aktivitas dapat dilakukan misalnya bertegur sapa, berada bersama, atau
bergembira bersama dengan saudara dan saudari (asé-kaé cama hae
kampongm). Intensionalitas dasar dari aktivitas tersebut adalah supaya aman
tinggal dalam kampung (merasa at home) serta merasa dekat sebagai saudara
dan saudari. Perlu ada saling menyapa dengan kerabat, saudara-saudari (ris
hae didingm, reis ase agu ka’em-weta agu nara),  menciptakan intimitas
(ruis), menyatakan eksistensi “ada” di antara eksistensi “ada” yang lain (raes),
dan selalu menghasilkan kegembiraan dan sukacita (raos).

Terkait deskripsi hasil dan pembahasan penelitian ini, peneliti menyampaikan
terimakasih dan apresiasi yang luar biasa kepada para tua adat dan tu’a golo
yang sudah bersedia diwawancarai. Apresiasi kepada Dr. Inosensius Sutam
(IS) yang sudah mengadakan penelitian dengan tema yang sama (hambor)
dengan beberapa tu’a adat di Poco Leok, Beanio, Ruis (bertemu di Sengari), di
Pongkor dan di Koko.  Analisisnya merupakan sumbangan yang sangat bermakna
dan menjadi salah satu referensi utama dalam deskripsi penelitian ini.  Substansi
pemikiran yang hendak dikedepankan dari semua pertemuan dan diskusi itu
adalah bahwa semua ritus dalam kebudayaan Manggarai secara implisit atau
eksplisit mengandung hambor.

.
Beberapa Definisi

1. Hambor
Ada tiga term umum yang dipakai masyarakat Manggarai dalam

menghidupkan atau mengupayakan perdamaian, yaitu hambor, wae lau leso
salé, dan damu. Hambor adalah pandé di’a kole nai agu gauk ata toe
di’ad ajol le léwang tau, ko toe cumang taus tombo agu gauk one cekeng
kaéng kilo, ko asé ka’é atau upaya pemulihan kembali perasaan dan sikap
yang sudah lama dinodai karena masalah-masalah tertentu dalam kehidupan
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berkeluarga atau bermasyarakat (YR, SJ, AS, TK, PW, PP, LW). Terminologi
“pemulihan kembali” dipakai mengandaikan bahwa sebelumnya terjadi luka atau
keretakan-keretakan. Ada banyak luka (personal dan komunal) karena berbagai
konflik atau perselisihan (léwang) yang terjadi di tengah masyarakat (LW, LG,
ME, SR). Léwang tau merupakan realitas yang tak terbantahkan. Selalu saja
ada hal-hal yang menyebabkan tidak adanya kesepakatan atau kesepahaman
dalam menilai atau memaknai sesuatu, misalnya selisih pendapat (toé manga
cumang taud tombo), pertengkaran fisik (raha tau atau ala tau). Kalau sudah
ada léwang tau, maka disharmoni akan muncul. Disharmoni menjadikan
atmosfer kekeluargaan tidak aman.

 Dalam kehidupan orang Manggarai sehari-hari, kata hambor
dispesifikasikan dengan kata rekonsiliasi. Jika kata hambor digunakan dalam
arti rekonsiliasi, maka pengandaiannya, kata ini selalu dikaitkan dengan konflik,
tepatnya situasi damai paska konflik.  Secara negatif dan sempit, kata hambor
lawan dari permusuhan, jalan keluar dari konflik, sebuah persambungan kembali.
Dalam hal ini, hambor ada karena ada perselisihan dan pertengkaran. Namun
kata ini juga bisa berarti damai, aman, tenang, tentram. Dalam arti demikian,
kata hambor mempunyai arti damai yang terberi, artinya situasi atau keadaan
damai yang bukan merupakan buah dari solusi atau resolusi konflik sebelumnya
(IS).

Hambor juga didefinisikan sebagai wa lau, leso salé (membuang segala
salah lewat air yang mengalir ke samudera luas dan menuju matahari terbenam.
Dengan itu kesalahan-kesalahan akan hilang selamanya, (YR, SJ, AS, TK,PW,
PP, DS, VD).

Konflik dan persoalan yang terjadi akan pergi ke samudera luas; tanpa
arah lalu menghilang. Beberapa responden mengungkapkan bahwa ada sedikit
perbedaan antara wa lau leso salé dengan hambor. Wa lau leso salé adalah
upaya rekonsiliasi atau perdamaian yang terjadi dalam tataran yang luar biasa,
misalnya oke ndekok (dosa-dosa berat), oke beti (buang segala macam
penyakit) jurak, dara’ta’a (kematian yang tidak wajar), dan lain-lain. Ritusnya
juga dilakukan agak lain, misalnya dibuat pada jam 16.00-dst (menjelang matahari
terbenam) dan berbagai tindakan yang dilakukan, misalnya pola munak (pikul
batang pisang) lewat ngalor (sungai) sehingga cocok dengan ungkapan du
waes laud, du lesos saled (IS, DS). Perdamaian terjadi dalam nuansa khusus
dan sangat membutuhkan kerelaan kedua belah pihak (pelaku dan korban) untuk
melakukannya. Sementara hambor adalah upacara perdamaian yang bisa
dikatakan berkarakter universal (karena terimplisit dan eksplisit) dalam semua
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ritus dan  disertai dengan benda (hewan kurban yang mahal, misalnya babi
atau kuda) dengan ritus yang melibatkan banyak pihak. Kendatipun dalam koridor
yang berbeda, kedua istilah ini memiliki orientasi yang sama yaitu
memperdamaikan atau memulihkan kembali hubungan pelaku dan korban.

Jika hambor diartikan sebagai situasi damai yang terberi, maka kata lain
yang digunakan yang sepadan dengannya adalah kata damu. Kemungkinan
kata ini berasal dari dua asal usul yaitu damai (bahasa Indonesia) dan sejenis
kayu damu/ndamu. Damu atau ndamu adalah pohon besar yang kulit buahnya
dan isi dari bijinya bisa dimakan, kayunya bisa digunakan untuk membuat
bangunan terutama pondok. Karena buahnya yang manis ini maka banyak
hewan, terutama burung-burung yang singgah di pohon ini, dan berada bersama-
sama dan asyik dengan makanannya. Karena itu pohon ini sering diangkat dalam
kiasan untuk persatuan dan perdamaian. Damu juga adalah semacam perdu
yang daunnya bisa dimakan, dan berkaitan dengan hal ini, ada ungkapan: hang
uté damuh, kudut tadun langu rautm (Makanlah sayur damu, supaya
keadaan mabukmu karena ubi hutan bisa ditutup/hilang) (IS)

Pengertian hambor, wae lau leso sale, dan damu ini menghantar kita
pada pemahaman bahwa perdamaian atau pemulihan kembali merupakan bagian
yang melekat dalam budaya Manggarai. Kata ini menggambarkan relasi manusia
dalam dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horisontal. Dimensi vertikal
berhubungan dengan relasi manusia dengan Tuhan (Mori agu Ngaran)
sementara dimensi horisontal tampak dalam relasi dengan dirinya sendiri (weki
de ru), dengan orang lain (asé agu kaé), dengan alam, dan dengan roh-roh.

2. Kata hambor yang berarti Persatuan, Perdamaian dan
Kebersamaan (analisis dari IS)

Kita juga bisa menemukan penggunaan kata hambor yang berarti damai,
persatuan, perjumpaan, kebersamaan, tanpa adanya konflik yang membutuhkan
rekonsiliasi. Kita melihat beberapa penggunaan berikut:

a. Hambor weki agu wakar
Penggunaan jenis hambor ini amat jarang, dan tidak terungkap secara

eksplisit. Namun, berbagai pandangan mengamini setelah melihat makna ritus
téti waé inung. Ungkapan hambor weki agu wakar terkait dengan
kepercayaan orang Manggarai bahwa sebelum seorang manusia dikandung
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ibunya (dé’i/wantang), ibu atau ayahnya bermimpi menimba air (nipi téku
waé). Menurut orang Manggarai, air yang ditimba itu adalah simbol jiwa (wakar)
dari anak yang akan dikandung. Ketika seorang bayi dilahirkan yang keluar
pertama dari perut ibunya air ketuban, yang dinamai oleh orang Manggarai
sebagai ka’én (kakaknya) atau waé inungn (air minumnya). Ka’én dan waé
inungn berarti jiwa dari sang bayi.

 Hambor ini penting, karena, untuk orang Manggarai, jiwa dan badan adalah
dua unsur yang terpisah dan otonom. Dalam hal inilah, kita melihat bahwa hambor
(persatuan, kebersamaan, perdamaian) antara keduanya amat penting. Jika jiwa
dan badan tidak bersatu, lebih tepatnya, jika jiwa tidak bersatu dengan badan,
maka seorang anak akan menjadi idiot (bapa ingus) dan sakit (beti jéjék). Di
sini, kata hambor lebih mempunyai arti persatuan, kebersamaan, dan perdamaian,
tidak bermakna rekonsiliasi karena adanya konflik.

b. Hambor agu Asé Ka’é Weki (Persatuan dengan Roh
Penjaga/Pengawal Diri)

Pada saat seorang remaja memasuki usia di mana dia mampu berproduksi
secara biologis, biasanya pada malam hari dia bermimpi berhubungan seks dengan
lawan jenisnya. Untuk anak laki-laki hal ini ditandai dengan mimpi basah. Wanita
atau laki-laki dengan siapa seorang remaja itu berhubungan seks, itulah yang
disebut dengan asé-ka’é weki dalam pandangan orang Manggarai. Pada saat
inilah seorang laki-laki akan mengadakan upacara sélék kopé dan untuk wanita
ritus éko roto/tipa piso, dan untuk keduanya ritus ropo ngis. Sebelum upacara
ini dilaksanakan dibuatlah upacara takung asé ka’é weki untuk pertama kalinya,
yang disebut juga dengan hambor agu asé ka’é weki. Ritus ini dilaksanakan di
kamar tidur anak laki-laki dan perempuan yang bersangkutan. Ritus ini takung
asé ka’é wéki atau  hambor agu asé-ka’é weki yang dilaksanakan pertama
kalinya bermakna persatuan dan kebersamaan dengan sang roh pengawal diri.
Hal ini tidak mengandung arti adanya konflik atau kesalahan yang dilakukan
seseorang yang menyebabkan asé-ka’é wékinya tersinggung atau marah dengan
berbagai akibat negatif yang akan ditanggung oleh sang remaja. Ungkapan
hambor agu asé-ka’é weki mempunyai makna rekonsiliasi, jika ungkapan ini
digunakan untuk seorang pemuda yang sudah dewasa yang belum berkeluarga
atau seorang yang sudah berkeluarga. Ungkapan ini (hambor agu asé-ka’é
weki) digunakan karena mungkin yang bersangkutan lupa (tidak memberi
sesajian) pada asé-ka’é wekinya, sehingga asé-ka’é wekinya méla atau rabo
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(merajuk dan marah), si lelaki pun kurang mendapat rezeki dalam hidupnya.

c. Hambor Taud Asé-ka’é Weki
Ungkapan hambor taud asé-ka’é weki digunakan pada saat pernikahan

seorang pria dan wanita. Upacara hambor ini dilaksanakan sebelum upacara
karong loce, atau pada saat sebelum mereka tidur bersama sebagai suami dan
istri. Kata hambor dalam hal ini tidak berkaitan dengan rekonsiliasi yang didahului
oleh pertengkaran atau percecokan. Dalam kasus yang terakhir ini (jika ada),
suami-istri akan melaksanakan juga upacara atau ritus hambor asé-ka’é weki,
dan dalam arti demikian, kata hambor bermakna rekonsiliasi.

d. Mose hambor
Hambor dilihat sebagai kebajikan atau keutamaan hidup yang harus dimiliki

oleh setiap orang. Ungkapan tersebut bisa diterjemahkan sebagai pentingnya
rekonsiliasi atau perdamaian dalam kehidupan di dunia; dengan diri sendiri,
dengan masyarakat supaya mendapat hati yang baik dari Tuhan dan serentak
meminta Tuhan memberikan hati yang baik supaya bisa hidup dalam suasana
perdamaian. Kita perlu berdamai dengan rekan seperjalanan supaya hidup seperti
pohon dadap (yang bisa bertahan hidup dalam waktu yang lama).

Berbagai Jenis Hambor
Ada banyak distingsi yang bisa dibuat tentang berbagai jenis hambor, dan

bisa saja bervariasi. Berikut merupakan temuan peneliti yang bisa
mengidentifikasi berbagai jenis hambor yang ada dalam budaya Manggarai.
Kalau merujuk pada pernyataan bahwa semua ritus mengandung unsur hambor,
maka jenis-jenis hambor juga bisa dihubungkan dengan semua ritus. Peneliti
hanya membuat distingsi berdasarkan intensi dasar dalam upacaranya (hambor)
dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

1. Hambor karena Konflik (le manga konflik) (IS, DS, YR, SJ,
AS, TK,PW, PP, DS, ME)

 Rekonsiliasi atau hambor yang terjadi dalam masyarakat Manggarai karena
dilatari oleh berbagai konflik. Konflik itu bermacam-macam dan melibatkan
banyak pihak. Karena konflik yang terjadi bervariasi maka jenis-jenis hambor
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juga tergantung masalah yang terjadi. Namun, peneliti coba merangkumnya
berdasarkan pemikiran responden. Konflik itu bisa terjadi karena beberapa alasan
berikut: kesalahpahaman biasa (gentes tau), pertengkaran mulut, adu mulut (paki
tau),  pertengkaran mulut yang disertai dengan tindakan kekerasan oleh salah
satu pihak kepada yang lebih lemah secara fisik (ongga), pertengkaran mulut
yang dibarengi dengan perkelahian adu fisik (rani tau, ongga tau), tetapi tidak
menggunakan alat-alat tajam, dan perkelahian atau perang dalam hal ini jika
ada yang luka tetapi tidak mati, orang menyebutnya saja (raha tau), tetapi jika
ada yang sampai meninggal, orang akan menyebutnya ala tau. Semua kasus
pertengkaran atau konflik di atas bisa hanya melibatkan dua orang, bisa juga
melibatkan beberapa orang.

Untuk menyelesaikan konflik ini maka penting sekali perdamaian atau
rekonsiliasi dalam lingkungan kampung (golo). Namun, ada konflik yang bisa
diselesaikan oleh orang-orang bermasalah (misalnya konflik yang melibatkan
suami dan istri). Kalau sudah menyangkut keluarga besar maka bisa diselesaikan
oleh tu’a kilo. Itu berarti tu’a kilo memiliki otoritas untuk menyelesaikan
persoalan secara damai (tanpa harus vonis kalah-menang). Dalam tataran konflik
yang lebih luas, bisa diselesaikan oleh tu’a panga atau tu’a golo ((IS, DS, YR,
SJ, AS, TK,PW, PP, PJ, NH, YG, ME)

.
2. Hambor Naga Tana (Perdamaian dengan Tuan (Roh) Pemilik

Tanah (YR, SJ, AS, TK,PW, PP)
 Perdamaian ini terjadi antara warga kampung dengan “tuan atau naga”

dari satu tanah ulayat atau lingko. Menurut perspektif responden, kalau  tidak
ada hambor dengan naga tanah maka biasanya akan memunculkan kematian
atau kecelakaan terus-menerus di tempat yang sama. Keberhasilan hambor ini
tergantung lomés (keanggunan) dari ata torok. Untuk konteks hambor naga
tana, biasanya dilakukan oleh orang yang mendiami lingko atau gendang
tersebut. Bisa dilakukan oleh orang dari luar kampung asalkan berdasarkan
permintaan resmi (kapu manuk, lélé tuak) dari tu’a teno dari tanah yang
akan dilakukan hambor naga tana. Hewan korban yang dipilih juga tergantung
kemauan dari naga tanah (misalnya ayam putih atau babi, biasanya muncul
permintaan dalam bentuk mimpi).

Berikut adalah salah satu contoh torok di tempat terjadi tabrakan motor di
lingko Belang Gendang Nunuk. Di tempat ini  sudah sering terjadi tabrakan
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maut dan bahkan menelan korban jiwa. Salah satu contoh toroknya adalah
sebagai berikut:

Dengé lite Morin agu Ngaran,,,ai one pisa ta senggol taud weta agu
nara,,ole..am cowél taud  naga tana lingko belang…ho manuk lalong
raci, jaong de tua teno gendang nunuk,, rantang manga taé’m hau naga
tana lingko belang, ngo nggersalé-nggerawos oto agu motor,,,,neka manga
nggetem hau,,,eme manga nggetem hau,,,ngo pé’ang ata pandén
(presiden), ngo péang gubernur, ngo awo bupati, ai salang pande dise de
ho…, ho manuk lalong racim jaong de tua teno,gendang nunuk,,,néka
cuku nungam… (YR)

3. Hambor Weki agu Wakar, Hambor agu Asé Kaé Weki,
Hambor Taud asé Kaé Weki (bisa dilihat dalam pembahasan
sebelumnya)

4. Hambor Haju (Perdamaian dengan Kayu, YR, DS, JH, HH)
Salah satu relasi manusiawi yang dibangun secara horisontal adalah harmoni

dengan alam. Alam dihargai sekaligus diperlakukan sebagai subyek yang patut
dihargai. Oleh karena itu, kalau pun terjadi konflik dengan alam maka sangat
perlu ada rekonsiliasi atau perdamaian. Sejak jaman dulu, alam dalam perspektif
orang Manggarai memiliki pemiliknya masing-masing (manga ata jagan).
Mereka memiliki kehidupan. Karena memiliki kehidupan maka berusaha untuk
mempertahankannya termasuk ketika ada orang yang datang mengganggu
harmoni yang sudah mereka konstruksikan. Oleh karena itu orang biasanya
takut menebang hutan secara liar atau membakar hutan karena akibatnya akan
mereka tanggung sendiri. Oleh karena itu, sebelum menebang kayu atau
merambah hutan biasanya diadakan upacara adat dengan intensi dasar untuk
meminta ijin dan tidak menimbulkan masalah bagi orang-orang yang akan
menebang atau merambah.

 Dalam kepercayaan orang Manggarai, pemali atau tidak boleh hukumnya
untuk menebang pohon di hutan; apalagi kalau kayu ditebang dan melewati
sungai (pemali haju lagé waé, YR). Kayu-kayu yang ditebang juga berasal
dari lokasi yang berbeda. Biasanya mereka disebutkan saja berasal dari bagian
Timur, Barat, Utara, ataupun Selatan. Dalam penuturan responden, ketika kayu-
kayu ini dikumpulkan dalam satu tempat, maka mereka akan saling bertanya
soal asal-usul mereka; Engkau berasal dari mana? (nia maim hau?). Pada saat
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mengajukan pertanyaan, secara eksplisit atau implisit, kayu-kayu ini akan
menunjukkan superioritas masing-masing. Mereka akan menunjukkan siapa yang
lebih hebat. Karena itu mereka akan bertengkar atau berkelahi untuk memperoleh
supremasi. Ketika mereka bertengkar maka yang paling dirugikan adalah
keluarga yang mendiami rumah yang berasal dari  kayu-kayu tersebut karena
akan selalu ada gangguan dan sakit yang tidak jelas penyebabnya. Untuk
mengatasi persoalan tersebut maka perlu ada rekonsiliasi atau perdamaian dengan
kayu, dengan ritus khusus.

Kayu-kayu yang dibawa dari hutan juga memiliki bentukan yang berbeda
sehingga tidak bisa dipastikan mana bagian akar atau batangnya dan mana
bagian mana ujungnya. Supaya tidak ada pertengkaran antara bagian ujung dan
batang atau akar maka perlu ada upacara hambor. Oleh karena itu perlu
memperdamaikan mereka sehingga ada harmoni dan keluarga yang tinggal dalam
rumah tersebut tidak mengalami banyak masalah atau gangguan. Ada beberapa
go’ét atau ungkapan yang berhubungan dengan hambor haju, misalnya:

- haju emi néténg-néténg tempat (am one mai tempat angker),
rantang manga rangkat tau watu agu haju, hambors gé.

- Data tua danong ireng doal haju lagé waé. Tara manga hambor,
ai bom ca tempat bo haju so.

- Wajol haju toé neki ca tempat. Toé kolé ngasang hi hajus atau
watus ga tapi hi mbarus ga.

- Haju lité toé baés puud agu lobod, itu tara perlu hambors (YR,
DS).

Hambor haju ini biasanya terjadi pada saat peresmian rumah baru dari
satu keluarga (hese ngando). Torok-nya adalah sebagai berikut:

Yo…haju ata lagé waéd,,ata toe lagé waéd,,ata caluks puud, ata nggereta
puud,,nggerwa lobod,,, agu lobod nggereta,nggerwa puud,,,,,ho keta dé manuk
kudut hambor…néka manga tai rojong toko ise wina rona agu sanggéd
anakd,,boto mangas tai bentang tujuh,,,ho keta dé manuk kudut adak hesé ngando,
kudut raum wuwungn mbaru, hambor haju,,ho manuk…

Implementasi Upacara Hambor

1. Hal-hal atau tahap-tahap Utama dalam Upacara Hambor (IS,
YR, SJ, AS, TK,PW, PP, MM, TJ)
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Perlu diketahui bahwa tidak semua hambor wajib diselesaikan dengan
hewan kurban, bahkan ada yang tidak mengakui hal ini. Bisa saja pelaku dan
korban hanya diminta untuk mengakui saja kesalahan dan menerima pengakuan
tersebut degan berjabatan tangan. Namun, dalam konteks konflik yang spesifik,
pelaksanaan upacara hambor mengikuti torok-torok lainnya yang terdiri dari
lima bagian (kari/wéwa, torok/renge, pali-poléng/condos sanggén ata, emi
ata da’atn dan emi ata di’an). Ada beberapa realitas atau tahapan yang terjadi
dalam upacara hambor, yaitu: ada konflik, adanya penyesalan dan permohonan
maaf, adanya kemauan, kehendak dan komitmen untuk berbalik arah, adanya
keputusan dan persetujuan bersama untuk melaksanakan hambor, dan adanya
pelaksanaan upacara hambor itu sendiri:

(1). Tempat dan waktu: leso remong, tantu ra’up.  Pelaksanaan hambor
ini bisa dilakukan antara dua pihak yang berkonflik (tanpa harus
menentukan tempat dan waktu secara formal), bisa dilakukan di dalam
rumah tu’a kilo, rumah gendang atau tempat-tempat tertentu dalam
kampung yang dianggap aman untuk menjalankan upacara hambor.

(2). Kehadiran pihak-pihak yang menginginkan hambor (pelaku dan
korban), serta saksi-saksi (asé-kaé, wing agu dading,, anak rona,,,
pa’ang olo ngaung musi) terutama para tu’a yang mengesahkan
hambor tersebut.

(3). Adanya materi hambor berupa bahan-bahan sesajian yang disiapkan
dalam upacara itu (HN, TJ,MM, ME, NH, HJ, FA, LN, YR, PW,
PP): sirih, pinang, tuak, ayam putih (manuk bakok, kudut séngét le
Morin, kudut bakok ného manuk hitu nai dité (supaya Tuhan
dengar dan hati kita seputih ayam putih tersebut, lambang perdamaian),
babi (ela), kuda (jarang). Waé inung (air minum): kudut ces nai
(untuk mendinginkan hati/perasaan). Lipa (kain): somba wakar agu
duang (kain permintaan maaf untuk jiwa dari korban). Tetapi yang
paling penting adalah torok, wajo (kata-kata atau doa) berupa go’ét-
go’ét yang berisikan hambor (damai, rekonsiliasi).

(4). Urat di’a
(5). Hélang, makan bersama (hang cama)

a. Hambor Tanpa Ritus Khusus (Perdamaian/Rekonsiliasi) (IS)
Upacara atau ritus hambor bisa dilaksanakan dengan atau tanpa bahan/

materi tertentu. Torok hambor tanpa hewan atau bahan persembahan. Kalau
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dengan persembahan atau materi, ada yang torok atau tudaknya seperti ritus-
ritus lain dan hal itu akan kita lihat selanjutnya, namun ada juga torok hambor
yang dilakukan tanpa materi atau bahan persembahan, ataupun kalau dengan
bahan atau materi persembahan, torok atau tudaknya sama seperti yang tanpa
persembahan, bahan atau materi yang digunakan untuk hambor itu hanya disebut
pada awal atau akhir torok. Struktur torok pun lebih bebas dan variasi. Namun,
substansinya adalah meskipun kebersamaan, perdamaian, persatuan dan
kesatuan, serta keakraban menjadi paradigma utama dalam kehidupan bersama,
namun selalu saja terjadi perpecahan dan konflik. Satu-satunya sarana yang
bisa memulihkan kembali keterpecahan dan konflik adalah melalui rekonsiliasi
(hambor).

b.  Hambor dengan Ritus Khusus (IS, DS)
Pertama,  kari, wewa atau kinda: pada saat ini ata tudak, ata wajo, ata

torok atau ata réngé menyebut tema dari doa atau alasan diadakannya kurban;
misalnya hambor. Ia menyapa lima orang yang menjadi wakil dari semua pihak
yang hadir: pertama dan kedua kepada pihak yang mau hambor, ketiga, pa’ang
olo ngaung musi ; keempat, pihak anak wina dan atau asé-ka’é ; dan, kelima,
anak rona dan atau para tetua sebagai pihak yang mengukuhkan hambor.

Ata wajo, ata tudak kepada pihak pertama yang mau hambor: Nggo’o
ngong méu anak… hitu lé dé to’ong kudut caun lalong bakok, kudut
adakn hambor. Kudut dopos jogot, okés woréng ata pandé koé mosé.
Kudut cau rangu  mosé oné mbaru, manga réwo ka’éng béo, manga ras
mosé ka’éng tana… Nggitu ngong méu/hau/ité anak (sebut namanya)….

Pihak pertama yang mau hambor: Yo, lawang kolé ného laku anakm
ga, oné lalong bakok hitu lé/wa kolé laku toton nai bakok daku… Kudut
okéd toé tombo tau, toé ris tau oné ka’éng cama… Yo latang reweng dite
Mori, kapu laku itu, agu toé cela.

Ata wajo, ata tudak kepada pihak kedua yang mau hambor: Nggo’o
meu anak (sebut namanya), hio léng bao taé diha … (sebut namanya, atau
ngasang amen, nama panggilan berdasarkan anak pertama: ended/mamad
atau emad/papad Rosin) atau sebut berdasarkan statusnya dibandingkan
dengan pihak kedua, taed kesam, asem, naram, wetam, dll.) toé manga
celan liha adak hambor ho’o. Ho’og dé to’ong lalong bakok gé, kudut
adak hambors méu agu …. (ka’ém, asém, wetam, dll); kudut kosos jogot,
pandé radaks maca, rédeks nendep, okés woréng; nggitu dé ngong ité…
(anak, kaé, asé, weta, késa).
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Pihak kedua yang mau hambor: Yo lawing kole laku, nisang kole nai
daku (anak, kée, asé, weta, késa), woko totos nai bakok one réntu sa’i
padir w’ai dite one wié ho...aku kole tuka ngenggam nai ngalis toto nai
bakok ...hitu lalong bakokn...porong ité kali ga nai ca anggit tuka ca
léléng...bantang cama réjé lélé....ita ata dian,,okés ata da’at lawang ka’éng
cama...yo,,latang te reweng dité Mori ,kapu kolé laku,,,toé celay...

Ata Wajo kepada pihak ketiga, pang olo ngaung musi: yo, peang agu
bénta dité, weki ité: pa’ang agu ngaung, ho tité caid, weki neki rangan
manga, ulun lé wa’in lau, pang olo ngaung musi....tara manga lonto cama
ité, padir wa’i réntu sa’i, ca salang ne ,ai landing rintuk taud piring agu
sendok,,,ité,,boto manga kolé taé cuku nunga,,,pacu ngger lau
cengata,,pacu ngger le cengata,,,kudut wae lau leso sale disé...ho manuk
bakok...itu tara mangan leso ho...kudut boto manga kolés ngasang taé
cuku nunga,,képok ité ho tuak....

Pihak Ketiga, pang olo ngaung musi:  yo,,,,kali hitu salang bo siro
dité anak, ema, asé kaé...ité,,,ho kolé kami pang agu ngaung,,boto manga
kolé cuku nunga, rintuk taud piring agu sendok dite...ite,,,cala manga
toso agu tondek data....ho keta kami ite kudut du curu situ,,doet kose...ho
manuk bakok kole tae dami ite...nahé isé kéta kali,,duat nggerpeang uma
néka cumang dungkas,,wé’é ngger one mbaru néka pala calangs,,,tawa
lima gantangs kali,,,régés lima léké...kepok kolé kami ité...hitu wa manuk
bakokn tong kudut ndeng disé...kepok ité,,,ho kolé tuak dami....

Ata Wajo kepada wing agu dading (anak wina):.yo,,ho kolé tité
ngasang wing agu dading,,, étan lawang inang,,,wan lawang weta,, étan
kolé ngasang amang,,,wan kolé lawang késa,,,ité...tara manga nggewit
weki dité,,peang agu benta ite...ho néng caid ité ngasang wing agu
dading...tara manga neki weki dité oné mai leso ho,,,ai rintuk taud ngasang
piring agu sendok,,,boto manga kolé ngasang taé cuku nunga,,,ho kéta
manuk bakokn tong kudut wa lau leso saléd isé,,,ngong ité weli ga,,,toé
réwang kanang kolé lami,,,ho tuak latangt wa lau leso salé disé....hi wa
manuk bakokn ntong...kepok ité,,,o tuakn...

Pihak Wing agu Dading: yo,,,ného walén kolé lami ité,, étan ata bisa
ité,,,wan ata cucu ata ngasang amang...wa lawang inang... étad kolé
ngasang késa...wad lawang weta,,nggitu kolé cing agu cakald,wua agu
wélad,,,ite,,ho kole kami sebagai saksin adak ngasang wa lau leso
salé,,,boto manga kolé ngasang taé cuku nunga ité...boto manga kolé
ngasang taé pora raci...ho kolé kami,,,,hitu wa manuk bakokn
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ntong..kepok ite...ho tuakn....
Ata Wajo kepada anak rona: Yo,,,ho tité ngasang endé agu

ema,,,ité....tara manga nggewit weki dité ngasang endé agu ema,,,ai rintuk
taud piring agu sendok ite...itu tara manga lonto torok dité oné mai leso
ho...locé neki....ité,,,boto manga kolé ngasang taé cuku nungad,,boto
manga kolé ngasang taé ,retak cepa disé, pora raci,,,ho manuk bakok
taé disé....ite koé kudut cakad darap,,condad kolang,,,nahé isé keta
kali...tawa lima gantang ité,,régés lima léké..ité,,toé reweng
kanang...kepok...ho tuakn,,kepok ngasang itet éndé agu éma,,,hi wa kolé
manuk bakok kudut wa lau leso salé....

Pihak anak rona: yo,,,ho néng kami caig,, éta ata bisad ngasan éndé
ema,,wan ata cucu,,,ité...ho kolé kami,,,boto manga kolé,,ngasang
taé..retak cepa,,pora raci...hi wa manuk bakok ntong,,kudut ngasang tong
wa lau leso salé,,,cala manga,,ata manga ngasangn toso agu tondek
data...du waé keta situ laud ite,,,du lesos saled...ho kole kami...kudut
cangkar neho jarang,,ngger neho acukm...nahe isé keta kali tawa lima
gantang...régés lima léké...toé réwéng kanang kolé ami...ho kolé
tuakn...hitu wa kolé manuk bakokn ntong taé dami...kudut wa lau leso
salé....

Kedua, icin atau rajan ngaji, tudak, torok atau réngé yang berisi tegi
agu gesar (permohonan), naring (syukur), menolak bala (kando), hambor,
dll. Ini adalah tema utama. Sebagai salah satu contoh, berikut terdapat sebagian
torok yang sempat direkam penulis dari salah satu responden.

...dengé lité Mori agu Ngaran, ai ho.. manga léwang tau (da ende
agu anak, ko ase agu kae,,) rantang dengé le naga tana, rantang dengé
lise empo agu duang,,olé,,, ho manukn ta waé lau leso sale, te hambors
sanggéd léwang agu gauk ata toé naud...,porong isé ta uwa gulas bok
lesos,,,néka darap wa tana, néka kolang lesos éta golo,,rowéng te
konén,,locé kumbu péang mai.. wiko lé ulu,,jéngok lau wai,,kimpur kali
sisé ného kiwung tuak,,cirangs kali ného cirang rimang...ného rimang
rana....ho kolé manuk bakokn kali ngasang...boto manga kolé,,ngasang
taé cuku nunga,,retak cepa,,pora raci...ho manuk bakok taé disé,,kudut
ngasang kolé wa lau leso salé...néka nggeronés kali ngasangd taé buru
kosé,,neka mangas kolé ngasang taé buru warat...ho manuk bakok taé
disé.....kali hitus taé...kali hitus tombo...ngong tombo ata kop,,pau ata
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patut,,pinga lité sina...séngét lité lé..bom cau bon manuk bakok ho tong
ngong ngasang taé retak cepa pora raci,,,somba ema tua,,somba endé
tua, Mori agu ngaran,,,,ho o lami haéng kawén pagat mangan,,ngasang
taé manuk bakok,,kudut wa lau leso salé disé...manuk laing tung kéta
manuk ho tong...tura one urat,,,bombong pesun,,lengkang salang wendor
wain,,,cala manga ata toso agu tondek data,,,du waés situ laud..du leso
situ saléd... (DS).

Ketiga, pali-poléng/condos sanggéd ata. Bagian ini terdiri dari tiga hal :
(1)  penolakan hal-hal yang sudah menyebabkan perpecahan atau konflik (
toso agu tondek)  (2) penolakan hal-hal buruk (ata da’at), (3) perlindungan
jiwa dari pihak-pihak yang hadir (dalam upacara hambor) agar tidak mengikuti
roh-roh arwah yang hadir dalam pesta/ritus tersebut. Selain itu juga mohon
agar roh-roh orang meninggal yang hadir dalam upacara itu tidak mengajak
roh-roh dari orang yang masih hidup atau kalau ada jiwa-jiwa yang mau mengikuti
mereka, kiranya ditolak. Contohnya:

....Ho manuk bakok,,boto manga kolé ngasang ta e toso agu tondek
data,,,nahé méu ema tua,,endé tu’a ga,,kudut cakar darap,,condad
kolang...ole...du waé situ lau de...du leso saléd e...ho manuk bakok kali
ngasang taé disé...boto manga kolé ngasang retak cepa pora raci...kudut
wur sanggéd rucuk,,,kando sanggéd dango...ho manuk bakok kali
ngasang,,kudut po’e oné roweng..kukut oné mut...hitu ca salang endé
tua,,ema tu’a,,Mori agu Ngaran...tara caun manuk bakok ho...

Ca salang kolen,,ngong manga kin retak cepa pora raci...toé rowéng
te konén,,te locé kumbu pé’ang main,,,ngong cau bon manuk bakok ho
tong,,kudut ngasang waé lau leso salé...somba endé tu’a agu méu ema
tu’a, nggitu kolé Mori agu Ngaran...ho lami haéng kawén ngasang manuk
bakokn,,boto manga kole ngasang taé ,,,retak cepa,,pora raci...nahé isé
kéta kali....uwa gulas bok leso, bacang koé tarad,,bolek koe lokéd
kali...téla galang pé’ang,,dila api kété,,kembus koé waé tékud ,,,mboas
koé waé woa...

Kali hitu taé,,kali hitu torok...ngong torok ata kop,,pau ata
patutn,,;pinga le Mori bijak sina,,,senget le Mori dédék lé,,,manuk laing
tung kéta manuk tong,,, tura oné urat,, bombong pesun,,,lengkang
salangn,,wendor wain...cala mangas ata toso agu tondek data,,du waé
situ laud,,du leso situ saléd...amén,,, (DS)
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Keempat, emi ata da’atn (mengambil yang buruk, mengantisipasi hal
buruk): dalam bagian ini, doa berisi tentang permintaan petunjuk, entah apa
yang dibuat tidak berkenan. Jika sesajian dan doa tidak diterima, maka hal itu
kiranya ditunjukkan pada perut (tuka urat) dari ayam atau ati (hati) dari anjing,
kambing, babi, kuda dan kerbau. Ini semacam sumpah. Segala bentuk konflik;
perpecahan dan disharmoni dibuang atau ditinggalkan.

Kelima, emi ata di’an (mengambil atau memohon yang baik). Ini adalah
lawan dari bagian yang keempat, pada bagian ini kita menolak yang buruk dan
memohon yang baik. Intensi utama hambor adalah memulihkan kembali
hubungan yang sempat retak.  Dengan adanya upacara hambor, setiap orang
akan merasa dan mengakui bahwa perdamaian itu sangatlah signifikan. Masa
sekarang dan masa depan akan eksisten kalau ada pengampunan dan rekonsiliasi.

Sanksi Bagi Pelaku (dan Korban)
Dalam hambor,selalu ada sanksi adatnya yang disesuaikan dengan inisiatif

pelaku dan kesepakatan bersama kedua belah pihak atau keluarga besar (lonto
léok/nempung). Namun, dalam konteks tertentu, bisa saja masalah yang sama
memiliki perbedaan sanksi dan upacaranya. Ada keluarga atau pihak-pihak yang
bermasalah tidak terlalu menuntut banyak dari pelaku; bahkan diselesaikan dalam
pertemuan yang sederhana. Tetapi masalah yang sama juga bisa melalui proses
rekonsiliasi (hambor) yang rumit bahkan dengan materi hambor yang mahal.
Jadi, kita bisa katakan bahwa hambor ini memiliki kompleksitas; tergantung
bagaimana pelaku dan korban menyelesaikannya. Yang tertera dalam tulisan ini
lebih berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden yang diwawancara.
Secara umum ada beberapa sanksi adat yang sering dilakukan pada saat upacara
hambor tersebut.

Pelaku merupakan orang pertama yang mendapat sanksi. Sanksinya dalam
bentuk mencari barang-barang (ata kawen benda-benda) yang berhubungan
dengan proses hambor itu, misalnya siapkan ayam putih, babi, dll. Namun, ini
berangkat dari kesadaran pelaku sebelum lonto léok memutuskan sanksi yang
diberikan. Penyediaan sarana ini merupakan inisiatif pelaku sebagai bentuk
kesadaran terhadap kesalahannya dan tidak ada intervensi dari orang lain. Entah
dia membawa kain atau barang lain, namun itu berangkat dari kesadaran akan
kesalahan yang sudah dibuatnya terhadap korban.

Ada juga sanksi yang lebih besar, misalnya pola ngencung leleng beo
(berjalan mengelilingi kampung sambil memikul lesung), dan sanksi-sanksi berat
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lainnya. Dalam tataran yang lebih sederhana, sanksinya cukup dengan minum
air putih saja (inung wae one mai ca mok). Selain itu, ada juga yang disebut
dalam bentuk wunis peheng (ho daku ela somba wakar te wunis pehengn).
Ada juga berdasarkan kesepakatan orang yang berkumpul waktu itu (rékéng
asé kaé lonto léok cumang bantang,ngancéng le manuk kat). Terminologi
wunis peheng sudah ada sejak dahulu. Arti harafiahnya adalah obat luka. Namun,
dalam artian kontekstualnya tidak harus dengan obat luka, bisa juga dengan
ayam (manuk). Bisa juga ada kompromi dari lonto léok/nempung.

 Untuk kasus-kasus pemerkosaan (tena loma) sanksi adatnya berupa seekor
kuda dan kain songket dari pelaku (laki-laki) sebagai simbol membaiknya
hubungan laki-laki dan perempuan dalam satu kampung. Untuk masalah
perselingkuhan yang dilatari suka sama suka, sanksi adatnya towe songke dan
seekor kuda dari pihak laki-laki yang sudah memiliki istri dan babi satu ekor dari
pihak perempuan yang telah memiliki suami. Untuk kasus pencemaran nama
baik (biasa/sedang), sanksi adatnya seekor ayam dan sebotol tuak. Kasus
pencemaran nama baik dalam kategori luar biasa, sanksi adatnya seekor babi
besar (ela wase lima). Untuk kasus sengketa tanah/wesok langgeng, sanksi
adatnya seekor babi, seekor ayam dan sebotol tuak (TJ).

Dalam kasus-kasus tertentu, korban juga akan mendapat sanksi. Misalnya,
tiba-tiba menolak permintaan maaf dari pelaku dan membohongi saksi yang
sudah berkenan hadir dalam bentuk ungkapan: émé la’it kole iso wa wancang
ko la’it ciku,, tuka diod, nai woléng dé tité gé (kalau jilat lagi air ludah maka
kita sudah berbeda). Namun, dalam kenyataannya, kalau sudah sampai pada
tahap persetujuan/nempung maka korban pasti sudah menyetujui hambor
tersebut.

Memaknai Tradisi hambor  dalam Budaya Manggarai
Berdasarkan hasil penelitian di atas, kita dapat menarik konklusi bahwa di

dalam upacara hambor terdapat banyak sekali khasanah yang berhubungan
dengan kebajikan, kebijaksanaan dan idealisme hidup sebagai seorang manusia
dan sebagai seorang Kristen. Hambor adalah tradisi yang kaya makna;
pemulihan kembali (restoratif). Oleh karena itu, hambor bersifat imperatif.
Kendatipun demikian, sebuah analisis interpretatif juga diperlukan sebagai bentuk
pembahasan lanjutan terhadap makna tradisi hambor tersebut ketika
dihubungkan dengan gagasan kristen tentang teologi rekonsiliasi.
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1. Berangkat dari Konflik-Konflik Kemanusiaan (Léwang
Tau, Gentes Tau, Paki Tau...)

Kehidupan masyarakat Manggarai tidak bisa lepas dari konflik-konflik
(pertengkaran, permusuhan, pembunuhan, perang tanding, dll). Konflik-konflik
tersebut menyebabkan lunturnya kebersamaan. Terjadi keretakan-keretakan
yang menyebabkan ketidaknyamanan. Kita juga perlu menyadari bahwa
meskipun harmoni menjadi idealisme setiap orang, namun dalam praksis selalu
saja ada tindakan yang bisa merusak harmoni tersebut.

Konflik selalu menghasilkan luka yang mendalam, apalagi kalau dilakukan
secara sengaja oleh orang lain. Luka tidak selamanya cepat dipulihkan atau
disembuhkan. Oleh karena itu harus disadari bahwa luka sejarah tidak mungkin
hilang dalam waktu yang singkat. Dibutuhkan kesabaran sekaligus kesediaan
untuk memahami segala ekspresi yang muncul ketika luka-luka kekerasan itu
dibongkar. Pembongkaran luka-luka tersebut merupakan bagian dari proses
katarsis (Bdk. Fahrenholz, 2005 183-184). Butuh waktu yang cukup lama untuk
menyembuhkannya.

Dalam konteks tertentu hambor adalah sebuah proses panjang dan berliku-
liku. Akan ada banyak rintangan atau hambatan sepanjang proses itu berlangsung.
Jadi, inisiatif untuk mengimplementasikan hambor atau rekonsilasi menuntut
ketekunan dan kesabaran. Dia membutuhkan formula yang jitu dan tepat sasar
sehingga meskipun luka tetap ada tetapi yang empunya luka merasa bahwa dia
sedang disembuhkan. Hambor adalah salah satu tradisi dalam masyarakat
Manggarai yang merupakan obat yang paling jitu untuk menyembuhkan luka-
luka yang terjadi karena konflik.

Proses hambor yang menyata di wilayah Manggarai perlu berbasiskan
komitmen dan keyakinan untuk mengatasi masa-masa suram masa lalu, mencari
langkah-langkah yang transformatif, serta keterlibatan dan kerelaan semua pihak
untuk saling mengampuni. Hambor  menstimulasi komitmen dan tindakan untuk
menyelesaikan warisan-warisan yang menyakitkan pada masa lalu. Keinginan
ini merupakan komponen esensial dalam menyusun sebuah proyek di masa
datang. Hambor memiliki proyeksi transformatif atau perubahan (nai ca anggit
tuka ca léléng, ipung ca tiwu neka woléng wintuk, teu ca ambo néka
woléng lako, uwa gulas bok leso, bacang koe tarad,,bolek koé lokéd
kali...téla galang pé’ang,,dila api kété,,kembus koé waé tékud ,,,mboas
koé waé woa....). transformasi selalu berada dalam dua paradigma: yang
pertama adalah transformasi spiritual dan moral dari individu-individu atau
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komunitas-komunitas yang sudah terpilah-pilah atau yang saling bermusuhan.
Transformasi menuntut keputusan mereparasi relasi antarindividu  dengan ba-
sis dan tuntunan moral yang berlaku umum di tengah masyarakat. Yang kedua
yaitu transformasi struktur sosial dan politik yang sudah melipatgandakan
kekerasan dan penindasan serta menjustifikasi ketidakadilan dalam masyarakat.
Transformasi menuntut pengkreasian kembali kondisi yang memungkinkan
terealisasinya kehidupan dan kesejahteraan bersama. Rekonsiliasi terwujud kalau
setiap orang dilibatkan.

Karena berangkat dari persoalan-persoalan kemanusiaan, maka hambor
menuntut keterbukaan yang asli. Ia harus memasukkan masa lalu dengan rentetan
tragedi kematian dan penderitaannya (hal ini berdampak pada kebenaran dan
ingatan). Hambor mesti memperhatikan signifikansinya bagi masa sekarang
dan masa depan dengan setia mendengarkan pengakuan para korban serta
kebenaran mereka seraya penyatuan kembali para pelaku kejahatan ke dalam
masyarakat (wa waés laud, du lesos saléd, nggoling du tonis musid). Ketika
semua kejahatan dibuang atau ketika rekonsiliasi terjadi maka yang tampak
adalah suasana persaudaraan, komunitas, dan perdamaian). Desmond Tutu
(dalam Jemali, 2014: 132) pernah mengatakan ‘Kita dapat menjadi manusia
hanya dalam persaudaraan, dalam komunitas, dan dalam perdamaian’ (‘We can
become human only in fellowship, in community and in peace’).

2. Hambor: Melapangkan Jalan Rekonsiliasi yang tidak
Mudah untuk Dilaksanakan

Meminta maaf merupakan salah satu tindakan yang sangat sulit untuk
dilakukan. Apalagi kalau hal itu  mempertaruhkan harga diri dan popularitas.
Banyak pelaku kejahatan tidak mau mengakui secara publik kesalahan atau
kejahatan yang pernah mereka lakukan. Hal itu terjadi karena mereka malu
mengucapkan kata-kata maaf secara publik. Tidaklah mudah mengucapkan
“aku minta maaf”. Itulah kata-kata tersulit untuk diartikulasikan dalam bahasa
manapun. Meminta maaf membutuhkan keberanian dan kerelaan. Di sisi lain
juga, tidak mudah untuk memberikan pengampunan dan rekonsiliasi. Sangatlah
sulit menerima kenyataan konflik  Namun, kendatipun sulit,  setiap orang didorong
untuk dengan rendah hati melakukan hambor  (yo,, ho lipa somba
duang,,rantang celut wakar agu duang dité  ,,,olé,,,soro mondong aku ta,
ho manuk bakok rantang séngét le Mori agu Ngaran,,,).
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Hambor juga tidak murah. Saat seseorang mengawali upayanya untuk
meminta dan memberi pengampunan dalam upacara hambor, orang itu
menjadikan dirinya sendiri seorang yang rapuh. Kedua pihak akan terusik. Proses
hambor tersebut mungkin akan berhadapan dengan kesulitan, yang disebabkan
oleh ketidakmauan pihak korban untuk mengampuni, atau keangkuhan atau
ketidakpedulian pihak pelaku yang tidak mau menerima pengampunan.
Pengampunan dan rekonsiliasi menuntut keberanian. Apabila permintaan maaf
yang kita ajukan ditolak, maka hal ini akan membawa derita yang lebih besar
dari sebelumnya. Hal yang sama juga akan dialami oleh pihak yang menjadi
pemberi maaf (paka néka la’it kolé iso ata poli oké wa wancang).
Pengampunan dan rekonsiliasi (hambor) memang sudah selayaknya merupakan
tindakan yang berisiko dan harus dibayar dengan harga mahal. Apapun dan
bagaimanapun risikonya, proses ini harus tetap diambil.

3. Hambor Melahirkan Komitmen Baru bagi Pelaku dan
Korban

Hambor merupakan ikhtiar pengampunan yang membuka pintu bagi orang
lain untuk memiliki kesempatan untuk memulai dari awal lagi. Tanpa
pengampunan, kemarahan atau kebencian yang mengakibatkan lingkaran
permusuhan dan keberangan akan terus meluap dalam diri kita. Pada hakikatnya,
rasa benci merusak kemanusian.  Tidak ada seorang pun yang secara penuh
menjadi manusia kecuali jika dia berelasi dengan yang lain dalam suatu cara
yang wajar, penuh damai dan harmoni (réjé léléng bantang cama ka’éng
tana, ranga manga neki weki lami ceki, kopé olés haé woé, toda/todo
kongkol ka’éng golo,  inggos walé io kudu cino ka’éng lino, nggoés walé
oékudut ngancéng lako loléng. Hesé éta cama-cama, lonto wa cama-cama,
IS). Pengampunan juga berarti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk
keluar dari situasi-situasi mengerikan yang terjadi pada masa lalu.

Memulai sesuatu yang baru tidak hanya terjadi dalam diri pelaku. Keluarga
besar pun (pang agu ngaung, anak wina/wing agu dading, asé kaé, anak
rona, ata tu’a) memiliki kapasitas untuk menatap masa depan mereka dengan
melakukan tindakan yang baru dan berguna.  Memulai sesuatu yang baru berarti
membuka ruang yang seluas-luasnya kepada pelaku dan korban hidup seperti
biasanya di tengah masyarakat (padir wa’i réntu sa’i kaé’ng cama-cama
one ca golo).



125

4. Hambor Memprimasikan Restorasi
Dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah menemukan bahwa hambor

lebih menekankan pemulihan kendatipun tidak mengabaikan penentuan siapa
yang salah dan benar (bukan kalah-menang). Keadilan restoratif menghasilkan
penyembuhan, pengampunan, dan perujukan sosial. Baik para korban maupun
para pelaku diterima kembali di dalam masyarakat umum dan diperkenankan
untuk menjalankan kehidupan yang baru (Lih. Jemali, 2014: 150-151). Dalam
konteks hambor, pemulihan ini bukan untuk mereka yang rapuh hatinya. Untuk
bertindak sebagai pendamai, menjadi seorang yang membangun jembatan
antarindividu maupun kelompok yang berseteru, orang mesti memiliki komitmen,
tahan menghadapi tantangan, dan memiliki hati setegar baja. Seringkali itu
merupakan tugas yang berat dan tidak disukai. Namun, jembatan memang dibuat
untuk diinjak dan dilalui. Rekonsiliasi bukan membangun tembok tetapi jembatan
(létang témba). Tembok memisahkan tetapi jembatan menghubungkan. Yesus
Kristus, seorang Pendamai utama, menyerahkan nyawa-Nya untuk tujuan
tersebut – menghubungkan kembali garis-garis pembatas yang memisahkan.

5.  Hambor dalam Bingkai Teologi Rekonsiliasi Kristen
Dalam konteks analisis, kita juga bisa mengembangkan tradisi hambor dalam

konteks teologi. Tesis dasarnya adalah bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk
membangun kebersamaan, membentuk keluarga, menciptakan persahabatan
dan harmoni, serta berada di dalam sebuah jaringan kesalingtergantungan
(independensi) yang qualified. Oleh karena itu, harmoni, keramahan, dan
komunitas merupakan dimensi yang berharga dan tindakan memaafkan
merupakan kesempatan untuk menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan
bersama. Harmoni sosial merupakan summum bonum – dimensi yang paling
berharga.  

Merealisasikan pengampunan dalam semangat hambor bisa mendorong
keadilan maju ke depan bukannya mundur menuju pembalasan dendam. Or-
ang-orang yang terpisah dari tubuh Kristus dirangkul membentuk masa depan
bersama Kristus dalam keutuhan. Argumentasinya adalah apabila salah satu
bagian tubuh menderita, maka seluruh tubuh itu turut menderita (Bdk. 1 Kor 12:
12-31). Hambor adalah keseimbangan yang profetis dari rahmat ilahi yang
dapat mengubah kemalangan karena kekejaman manusia. Hambor berarti
humanitas yang berhubungan dengan kekuatan spiritual termasuk roh-roh
kematian dan kehidupan. Oleh karena itu mendeskripsikan hambor dalam
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konteks teologi merupakan bagian dari kontinuitas identifikas posisi manusia di
dalam komunitas sebagai yang kolektif daripada yang diisolasi, individu-individu
yang hidup dalam masyarakat dan pada tempat pertama melayani Allah sebagai
penyembah Allah. Masyarakat Manggarai yang hidup dalam hambor akan
menyambut orang lain dengan senang hati, ramah dan murah hati sehingga
terdapat kehangatan di dalamnya (po’e one roweng..kukut one mut).

Dalam upacara hambor, terdapat ruang yang sangat besar untuk diampuni
dan mengampuni. Aktivitas mengampuni tidak hanya bisa dimengerti dalam
narasi hidup seseorang. Mengampuni adalah tindakan memahami narasi hidup
orang lain tepat pada titik yang terluka. Hal mengampuni sesungguhnya
mengingat dan menerima rasa sakit sebagai realitas dari sebuah dunia yang
hancur. Mengampuni adalah upaya untuk mengatasi kekuatan dari luka dan
meyembuhkannya dalam ikatan persatuan yang baru (antara yang melukai dan
yang terluka) (Bdk. Haws, 2009: 485).

Dalam Perspektif teologi Kristen, Yesus Kristus merupakan tokoh sentral
rekonsiliasi. Paradigma yang melekat dalam diri-Nya adalah bahwa Ia
menyembuhkan orang sakit, memberi makan yang lapar, dan mengampuni dosa.
Ia mengangkat beban dari atas pundak anak-anak Allah yang tidak berdaya
karena kekejaman dunia. Pada akhirnya Yesus menyeberangi segala batasan
suku dan budaya untuk menghidupi panggilan Allah yang semula: untuk memberi
kesaksian bagi kasih Allah untuk semua bangsa.

Keberpihakan Yesus terhadap orang-orang kecil tidak berarti mengabaikan
eksistensi para penjahat dan para pendosa. Yesus justru memiliki respek yang
sangat luar biasa bagi mereka. Teologi Kristiani menuntun orang untuk tidak
membuat orang mudah menyerah karena Tuhan memiliki tempat yang teramat
lembut bagi para pendosa. Yesus adalah seorang Gembala Budiman yang siap
melepaskan sembilan puluh sembilan domba yang jinak dan mencari domba
yang hilang. Setelah menemukannya, Yesus meletakkannya dengan lembut di
atas pundak-Nya dan membawa domba itu kembali ke rumah. Yesus pun
bersabda, tersedia kenikmatan yang lebih besar di dalam surga bagi seorang
pendosa yang menyesal daripada sembilan puluh sembilan lainnya yang tidak
membutuhkan penyesalan. Yesus Kristus membayar mahal rekonsiliasi dengan
darahNya sendiri.  Kalau dalam upacara hambor, pengukuhnya adalah babi,
ayam, kuda, kain, dll,,maka dalam konteks hambor kristiani, pengukuhnya adalah
Yesus Kristus sendiri. Dia yang meruntuhkan atau menghanguskan luka-luka
konflik (néka mangas taé cuku nunga, neka nggerones buru kose,,neka
mangas kole tae buru warat).
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Hambor (rekonsiliasi) merupakan inisiatif Allah untuk berdamai kembali
dengan manusia yang terpecah karena konflik yang terjadi. Rekonsiliasi ini terus
dihidupkan juga dalam relasi antarmanusia dan seluruh ciptaan. Itu berarti, teologi
harus bisa bertanggungjawab dan diminta pertanggungjawabannya dalam
mengupayakan rekonsiliasi. Oleh karena itu, teologi pertama-tama yang menjadi
promotor hambor dalam masyarakat Manggarai. Entah dalam sebuah kondisi
masyarakat yang masih tertutup, yang tidak memisah-misahkan berbagai bagian
kehidupan, maupun dalam masyarakat yang sangat terspesialisasi dan dengan
demikian membuat pembatasan ketat antarberbagai bidang kehidupan, agama,
dan bersamanya teologi, mempunyai peran terhadap keseluruhan hidup manusia
(Kleden, Jurnal Ledalero, 2009: 8). Ketika seseorang lalai menjalankan perannya
maka dia perlu dimintai tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Keterlibatan
teologi dalam budaya-budaya lokal (hambor)  serentak mencari kejelasan akan
keberpihakannya; apakah dia mesti berjuang untuk rekonsiliasi atau bersikap
indiferen dan tidak mau peduli dengan perpecahan yang terjadi di tengah
masyarakat.

 KESIMPULAN
Hambor merupakan warisan budaya masyarakat Manggarai yang

semestinya dipertahankan. Dia merupakan khasanah lokal yang bisa membawa
manusia kepada perdamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bersama.
Tradisi hambor membuka khasanah berpikir dan berbudaya tentang signifikansi
pembelajaran terhadap sejarah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama
seperti yang pernah terjadi pada masa lalu. Hambor  merupakan sebuah proses
menyeluruh yang mencakup pencarian kebenaran, keadilan, pengampunan, dan
pemulihan. Melalui hambor, para korban dan pelaku  terbantu untuk hidup
bersama kembali dalam ruang dan waktu. Dengan demikian, signifikansi
rekonsiliasi tidak hanya  menyangkut sikap korban untuk mengasihi atau
mengampuni para penyiksa mereka, tetapi menyangkut kehadiran bersama-
sama untuk membangun kerja sama yang diperlukan. Pihak korban dan pelaku
kejahatan bisa saling berbagi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, pada
umumnya, pengalaman masa lalu yang brutal membuat usaha untuk
menghadirkan kebersamaan yang damai menjadi sebuah tindakan yang rapuh,
rumit, dan sulit. Oleh karena itu, go’et berikut perlu didendangkan kembali sebagai
sebuah ingatan dan keyakinan bahwa hambor  merupakan darah dan nafas
kehidupan orang Manggarai: hambor-hambor mosé one tana lino ho’o e
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anak:  hambor agu ha’é kampong me; anggom ata hamborn e anak, néka
téti réci; anggom hambor e kudut palong nai bakok le Mori Andong;
palong koé nai bakok Mori kudut ngancéng mosé hambor; Hambor di’a
agu haé lakom e, kudut andong ného kalo mosém.
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PENDAHULUAN
Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping pangan,

sandang, pendidikan dan kesehatan. Rumah penting bagi manusia untuk
melindungi dirinya dari gangguan dan ancaman alam, cuaca, dan makhluk lainnya;
rumah juga memiliki peran sosial budaya yaitu sebagai pusat pendidikan keluarga,
persemaian budaya dan nilai kehidupan, penyiapan generasi muda, dan sebagai
manifestasi jati diri. Selain itu, rumah juga menunjukkan kualitas hubungan
manusia dengan lingkungan ekologisnya.

Tulisan ini hendak mengeksplorasi fenomena keberadaan mbaru gendang
yang merupakan rumah adat pada masyarakat Manggarai di Flores Barat, Nusa
Tenggara Timur.  Setiap rumah adat tentunya memiliki ciri khusus yang sekaligus
mewakili budaya dan masyarakat pemiliknya. Dalam perjalanan waktu rumah
adat juga mengandung makna historis dan inovatif sesuai dengan perkembangan
kebutuhan masyarakat pemiliknya.

John F.C. Turner pernah menulis di tahun 1972 dalam bukunya Freedom
to build bahwa rumah sebagai bagian yang utuh dari pemukiman tidak terjadi
secara tiba-tiba atau sekali jadi; rumah menggambarkan sebuah proses yang
terus berkembang sesuai dengan mobilitas sosial ekonomi penghuninya dalam
jangka waktu tertentu. Menurut Amos Rapoport (1990: 18) perubahan bentuk
rumah terjadi terutama karena faktor sosial budaya seperti faktor agama, sistim
kemasyarakatan, organisasi dan sebagainya. Rumah bukan sekedar sebuah hasil
fisik semata karena rumah mengandung makna interaksi antara penghuni dengan
rumah itu sendiri.

Studi tentang mbaru gendang dari berbagai perspektif makin berkembang
ketika rumah adat (Niang) di Wae Rebo mendapat penghargaan dari UNESCO
sebagai Asia-Pacific Heritage Awards for Cultural Heritage Conservation
2012. Penghargaan tersebut membangun kebanggaaan dan sekaligus tanggung
jawab serta kesadaran masyarakat Manggarai untuk melestarikan keaselian
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mbaru gendang. Namun sadar atau tidak sadar, akibat pengaruh luar khususnya
globalisasi, mbaru gendang di berbagai kampung di Manggarai telah mengalami
perubahan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini berusaha menelusuri
fenomena perubahan yang terjadi pada mbaru gendang saat ini. Setiap
perubahan tentunya menimbulkan pertanyaan tentang struktur dan fungsi asli
dari mbaru gendang. Apakah ciri dasar sebuah mbaru gendang? Apakah
mbaru gendang harus dihuni? Bahkan muncul pertanyaan tentang eksistensinya:
Apakah masih perlu dibangun mbaru gendang di setiap kampung? Sejauh
manakah peran mbaru gendang terhadap kehidupan warganya pada saat dimana
keluarga-keluarga muda mulai membangun rumahnya masing-masing? Apakah
mungkin ada mbaru gendang tanpa lingko?

VARIASI NAMA
Di Manggarai dikenal beberapa nama untuk rumah adat seperti mbaru

gendang, mbaru niang, mbaru tembong, dan mbaru tambor. Jika berkaca
pada ungkapan Wilhem Ockam, filsuf abad petengahan, “Nomen est omen”
(nama adalah sebuah tanda), muncul pertanyaan tentang makna nama-nama
tersebut. Apakah setiap nama ini mengandung makna tersendiri dan berbeda
dari yang lain?

Kata mbaru menunjukkan rumah (Nggoro, 2006: 29) sebagai tempat hunian,
tempat tinggal dan tempat pembinaan keluarga seperti yang tercantum dalam
UU No 4 Tahun 1992. Menurut Siswono Yudohusodo (Rumah Untuk Seluruh
Rakyat, 1991: 432),  selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang
digunakan untuk berlindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya,
rumah merupakan tempat awal pengembangan kehidupan.

Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Maribeth Erb (1999: 102-103),
kata mbaru berasal dari kata mbau yang berarti tempat naungan (di bawah
pohon atau di dalam gua) dan kata ru yang menunjukkan kepemilikan.  Di sini
mbaru merupakan penggabungan dua kata, mbau ru, yang diartikan sebagai
tempat naungan sendiri. Dengan demikian kata Mbaru merupakan tempat
bernaung yang dibuat sendiri dan menjadi milik sendiri; mbaru tidak hanya
menunjukkan tempat tinggal tetapi juga kepemilikan.

Penjelasan etimologis kata mbaru ini sejalan dengan kenyataan bahwa
dahulu kala manusia tinggal di bawah pohon atau di dalam gua. Penemuan
kerangka manusia Flores (homo florensiesis) di Liang Bua (gua/lubang yang
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sejuk) pada tahun 2001 sebagai orang yang terpendek di dunia atau penemuan
Th. Verhoeven, misionaris katolik, di gua Toge, gua Momer, dan lain-lain
merupakan bukti ilmiah yang eviden tentang kebenaran tersebut. Temuan
mereka dengan jelas menegaskan bahwa pada masa lalu manusia sangat dekat
dengan alam khususnya dengan pohon, gua dan batu. Pada masyarakat
Manggarai dikenal juga kata cewo (sarang) yang merujuk pada rumah. Sangat
sering mereka mengatakan “cewo koé dami” yang artinya rumah kami yang
sederhana.

Dalam beberapa mitos orang Manggarai sering diceritakan bahwa manusia
lahir dari tumbuhan atau pohon tertentu seperti bambu atau mentimun; ada juga
mitos tentang manusia yang menjelma menjadi pohon atau tempat tertentu seperti
kisah Pohon beringin di dalam rawa-rawa (Verheijen, Manggarai Text: 964).
Semua mitos itu mau menyatakan hubungan yang akrab antara manusia dan
alam. Bahkan dalam penelusuran Erb (1999: 104), kayu yang digunakan untuk
sebuah rumah di Manggarai juga berfungsi sebagai mediator antara manusia
dan dunia adikodrati. Rumah menjadi tempat mediasi dan interaksi antara
manusia dan dunia roh. Dan fakta ini sangat jelas tergambar pada rumah
gendang atau tembong.

Dalam Kamus Bahasa Manggarai, kata gendang berarti gendang
(Verheijen, 1967: 138), kata niang adalah rumah yang berbentuk kerucut
(Verheijen 1967:382),  tembong sama dengan gendang atau gendrang (Verheijen,
1967: 638), dan tambor sama dengan tambur (Verheijen, 1967: 620). Selanjutnya
Verheijen (1967: 344) mengartikan mbaru niang, mbaru gendang dan mbaru
tembong sebagai rumah dimana gendang disimpan. Di sini Verheijen tidak
menunjukkan perbedaan antara ketiga ungkapan tadi.

Basilius dan Philipus Sudi (Wawancara 2 Agustus 2014) menjelaskan bahwa
mbaru niang adalah rumah yang berbentuk bulat kerucut dan atapnya sampai
ke tanah (Bandingkan Erb, 1999: 102). Pada mulanya ada dua jenis mbaru
niang. Ada niang gendang (tempat disimpannya gendang) dan niang béndar.
Niang gendang memiliki rangga kaba laki (tanduk kerbau jantan) dan mangka
dalam bentuk ukiran muka manusia di puncak rumah, serta siri bongkoknya
dilakukan dengan acara osong (roko molas poco) ketika diambil dari hutan.

Menurut Bernadus Ngebo (Wawancara, 10 Juli 2014) mbaru niang
merujuk pada niang todo, niang waérebo, niang ruténg dan beberapa tempat
saja. Sedangkan mbaru gendang dan mbaru tembong merujuk pada semua
rumah adat tempat disimpannya gong dan gendang; mbaru gendang dan
tembong terdapat di semua kampung di Manggarai. Ada juga yang berpendapat
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bahwa penggunaan kata mbaru gendang dan mbaru tembong berbeda sesuai
dengan wilayahnya. Ada kampung yang lebih familiar dengan mbaru tembong,
ada yang familiar dengan mbaru gendang. Tentu ada juga wilayah yang
menggunakan keduanya secara setara, tanpa ada perbedaan. Adi Nggoro (2006:
30) menulis bahwa mbaru tembong adalah rumah tempat disimpannya gong
yang digunakan untuk memanggil warga kampung ke sebuah pertemuan.

Khusus untuk mbaru tambor hanya dikenal di beberapa kampung seperti
di kampung Ruteng dan kampung Cumbi. Dia ada di samping rumah gendang.
Di Ruteng mbaru tambor didiami oleh mereka yang  menunjukkan status sosial
sebagai anak wina (penerima isteri) di sana.

VARIASI BENTUK DAN KETAHANAN STRUKTUR
Pada mulanya Mbaru gendang adalah rumah kolong dengan lantai

berbentuk bundar, tanpa jendela, beratap kerucut tinggi dengan ujung bawah
atap menjorok sampai mendekati tanah sehingga sekaligus menjadi dinding
keseluruhan rumah. Inilah rumah utama yang dalam tradisi lain di Asia Tenggara
disebut sebagai “great house” (rumah besar) yang secara nominal menyatukan
komunitas patriarkal (Errington, 1989: 238; Allerton, 2003: 121-122).

Menurut Erb (1999: 102-103), pada masa lalu ada dua bentuk rumah di
Manggarai. Mbaru lémpang berbentuk segi empat panjang dan biasanya dihuni
oleh banyak keluarga sampai dengan empat ratus orang. Mbaru gendang atau
mbaru niang berbentuk bulat dan didiami oleh banyak keluarga sampai dengan
jumlah dua ratus orang. Kedua bentuk rumah itu memiliki atap sampai ke tanah.

Seiring dengan jalannya waktu, bentuk mbaru gendang mengalami
perubahan. Amos Rapoport (1990: 18-47) dalam teori Alternatif Bentuk
mengatakan bahwa perubahan bentuk rumah dapat terjadi oleh dua faktor yaitu
faktor sosial-budaya sebagai faktor utama (primary factor) dan faktor iklim,
faktor lahan, faktor teknologi, faktor pembangun dan faktor konstruksi sebagai
faktor pendudukung (modifying factor). Faktor sosial mencakupi kepercayaan
dan agama, struktur masyarakat, organisasi, hubungan sosial. Dalam konteks
perubahan bentuk mbaru gendang pendapatnya ini tidak berlaku seluruhnya
sebab perubahan bentuk mbaru gendang pada mulanya terjadi karena
pemaksaan dari penjajah.

Hal itu diawali dengan penelitian kesehatan yang dilakukan pada tahun
1920-an oleh seorang dokter asal Belanda. Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa 100% orang Manggarai menderita penyakit cacing pita ankylostomosis
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dan Ascaris Lumbricoides (Steenbrink, 2007: 98-99; Erb, 1999). Dalam
analisanya, dokter tersebut menghubungkan penyakit itu dengan bentuk rumah
orang Manggarai sebagai akar atau penyebabnya. Menurut sang dokter, cacing
berkembang biak dengan baik pada tempat yang kotor, kumuh dan gelap di
bawah kolong-kolong rumah komunal orang Manggarai yang tidak terkena sinar
matahari. Tidak heran jika penelitian ini merekomendasikan perlunya perubahan
dalam bentuk rumah orang Manggarai.

Sesuai dengan rekomendasi tersebut pemerintah kolonial Belanda, yang
sudah menjajah Manggarai sejak tahun 1907 (Toda, 1999; Erb, 1999; Janggur,
2008: 15), memaksa masyarakat Manggarai untuk meninggalkan kampung dan
rumah-rumah mereka yang dianggap tidak higienis dan terpencil. Masyarakat
dilarang untuk mendirikan rumah-rumah kolong besar di kampung isolatif.
Sebaliknya masyarakat direlokasi ke wilayah dataran rendah dan dipaksa untuk
membangun rumah “biasa” berukuran kecil yang disebut mbaru meter (disebut
demikian karena menggunakan ‘meter’ dalam pengukuran pembuatannya).
Salah satu bentuk mbaru meter yang dibangun akhir tahun 1920 sampai awal
tahun 1930 yang masih bertahan adalah rumah bapak Gabriel Tjangkung yang
terletak di depan Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng (Evie Tjangkung, Agustus
2014).

Program relokasi ini tentunya, di satu sisi, memudahkan penjajah mengontrol
masyarakat (Fox, 1993: 168-169), namun di sisi lain menimbulkan suatu
kegoncangan budaya dan pertanyaan identitas luar biasa pada masyarakat
Manggarai. Bagi mereka, rumah bukan sekedar bangunan fisik tempat tinggal
belaka; rumah mempunyai nilai dan makna sosial, kosmologis dan religius
sekaligus. Pembangunan rumah, khususnya mbaru gendang tidak hanya
memperhatikan aspek dan kebutuhan fungsional. Rumah dibangun karena alasan
sosial, filosofis dan religius. Rumah menandakan struktur sosial politis yang
merupakan salah satu ekspresi utama sebuah kebudayaan (Lévi-Strauss, 1987:
156; Errington, 1989: 236-241).

Sebagai tempat tinggal rumah bukan hanya tempat berdiam manusia
melainkan juga menjadi “kediaman” nenek moyang dan leluhur yang dihadirkan
dalam tata bentuk rumah serta benda-benda yang ditempatkan di dalam sebuah
rumah. Di sini rumah berdimensi religius dan mistis karena di sana perjumpaan
manusia dengan roh-roh diabadikan melalui aneka ritual yang selalu dihidupkan
oleh penghuninya. Roh-roh itu dipercayai sebagai yang menuntun, memelihara
dan mengatur seluruh kehidupan orang Manggarai. Rumah juga bukan entitas
yang terlepas dari tanah dan pekerjaan mereka sebagai masyarakat petani.
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Rumah mempersatukan kehidupan di kampung (inside) dan di kebun (out-
side). Hal ini diungkapkan dalam filosofi orang Manggarai “gendang’n oné,
lingko pé’ang” (Rumah di dalam, kebun di luar). Maka tidak heran jika bentuk
kebun orang Manggarai serupa bentuk atap atau lantai rumah, sebuah kesatuan
yang sangat erat (lihat gambar 1 dan 2).

Ide untuk mengganti atau mengubah bentuk rumah juga tidak diterima karena
alasan yang sangat praktis. Mbaru niang (mbaru gendang) tidak berjendela,
mempunyai dapur tepat di tengah-tengah rumah yang menyebabkan rumah ini
selalu berasap. Asap memang dibutuhkan untuk membuat atap rumah dan tali-
tali yang mengikatnya menjadi kuat dan tahan lama. Di samping itu, rumah
seperti ini adalah rumah komunal, didiami oleh lebih dari satu keluarga (wakil
clan) yang menyebabkan rumah selalu penuh sesak dan ramai.

Steenbrink menulis bahwa perubahan bentuk rumah itu tidak saja dianggap
sebagai sesuatu yang luarbiasa bagi masyarakat manggarai, tetapi juga
melemahkan peran roh-roh itu bagi kehidupan mereka. Dan hal itu dilihat sebagai
awal kemenangan misionaris mengembangkan ajaran Kristen di wilayah
manggarai. Katanya:

This was, according to Manggarai people, something extraordinary.
Apparently the spirit had no power. At least they had to bow to the author-
ity of the Europeans. This was the right moment for the missionaries to
continue their work with more success than before. They were able to fill
in the empty place caused by the proof of the spirit’s weakness. This hap-
pened just one year before my arrival. Since then the victory of Christian-
ity has become absolute (Steenbrink, 2007: 98-99).

Pengaruh mbaru meter turut juga mendorong perubahan bentuk dari mbaru
niang atau  mbaru gendang. Raja Alexander Baroek, misalnya, memodifikasi
bentuk rumah gendang dengan membangun mbaru wunut di kota Ruteng.
Atapnya tidak lagi sampai ke tanah tetapi sudah berdinding papan kayaknya
rumah modern. Bentuk ini berbeda dengan niang wowang yang
mempertahankan keaselian sebuah niang. Niang wowang sering dilihat sebagai
otentisitas niang yang dimiliki  raja di Todo (Erb, 102).

Di beberapa kampung bentuk mbaru gendang tidak lagi bulat tetapi
mengikuti bentuk mbaru meter.  Di Lawir Ruteng misalnya, mbaru gendang
yang dibangun tahun 1974 mengambil bentuk kombinasi antara mbaru meter
dan mbaru gendang. Bentuknya tidak lagi bulat, tetapi persegi empat panjang.
Dengan demikian, dalam perkembangan Mbaru gendang tidak lagi ditentukan
oleh bentuknya tetapi terutama oleh fungsinya sebagai tempat disimpannya gong
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dan gendang serta sebagai simbol kesatuan dan persatuan harmonis antara
penghuni kampung.

Harus diakui bahwa dalam banyak hal perubahan bentuk mbaru gendang
tidak mempengaruhi struktur dasarnya yang terdiri dari 3 tingkat yaitu 1) ngaung
yang melambangkan dunia bawah, 2) lutur dll yang melambangkan dunia tengah,
dan 3) lobo yang melambangkan dunia atas.  Hal itu terjadi karena apa yang
disebut Linton (1936: 256-360) sebagai core culture, bagian inti dari kebudayaan
yang tidak mudah dihilangkan begitu saja. Dia berpendapat bahwa rumah dan
kampung bukan merupakan “overt culture” atau kebudayaan material yang
dengan mudah dapat diganti atau diubah.

Menurut Bapak Pit Nggu (Wawancara, 5 Oktober 20140), setiap mbaru
gendang harus memiliki ngaung, lutur, dan lobo. Khusus tentang ngaung,
beliau menjelaskan rumah berkolong erat kaitan dengan kegiatan mbata, sanda
atau tarian lain; bahkan dikaitkan dengan tarian yang bermula dalam rumah
gendang dan turun ke halaman waktu acara congko lokap. Lebih dari itu
struktur mbaru gendang erat dengan paradigma berpikir orang Manggarai
yang membagi tiga dunia yaitu dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah.

Tentu harus diakui bahwa ada fenomena lain dimana mbaru gendang
tidak memiliki ngaung seperti yang terjadi di kampong Mbohang Lelak. Hal ini
bisa terjadi karena alasan praktis-ekonomis; namun pada pihak lain perubahan
ini sedikitnya mengindikasikan perubahan paradigma berpikir tentang dunia dan
tentang peran dari mbaru gendang.

UNSUR DAN MAKNA
Setiap mbaru gendang memiliki tampak luar dan tampak dalam. Pada

tampak luar terdapat mangka, rangga kaba laki, dan wuwung. Mangka
yang berarti gasing terletak di paling puncak rumah. Menurut informasi yang
dikumpulkan oleh Sofia Manis (5 Oktober 2014) mangka sering mengambil
bentuk kepala manusia yang melambangkan penghuninya; Hal itu berbeda dengan
informasi yang didapat oleh Hendrikus Hormat (5 Oktober 2014) yang
menyatakan bahwa ada pula mangka yang mengambil bentuk periuk yang
menjadi simbol tempat persembahan kepada Tuhan. Bukan mustahil bahwa
mangka memiliki fungsi simbolis seperti lingga yang dikenal dalam sejarah
kebudayaan sebagai lambang kejantanan (alat kelamin pria).

Rangga kaba laki (tanduk kerbau jantan) berada di bawah gasing. Menurut
Dagur Bagul   (1997) tanduk kerbau melambangkan kejantanan orang manggarai.
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Ada hubungan yang erat antara manusia dan kerbau; kerbau tidak saja
merupakan binatang yang paling mahal tetapi juga sangat membantu orang
manggarai dalam kehidupannya. Semua pekerjaan yang berat dan perisitiwa
yang besar selalu menghadirkan kerbau; makanya dikenal ungkapan kaba kalek,
kaba ute, kaba paca dsbnya. Di samping itu tanduk kerbau melambangkan
visi orang manggarai tentang jatidirinya yang kuat dan tegar. Orang manggarai
haruslah kuat dan sehat serta bekerja keras seperti kerbau.

Ada juga yang berpendapat bahwa tanduk kerbau melambangkan tangan
manusia yang menyembah Tuhan yang menciptakan alam dan segala isinya.
Pendapat ini didasarkan pada bunyi sebagian doa orang manggarai: Suju Mori,
Hiang Hia te pukul parn awo kolepn salé, ulun lé wai’n lau, sor monggong
nggélak nata ( bersujudlah dihadapan Tuhanmu, sembah Dia yang menguasai
alam semesta dari timur hingga ke barat dan dari utara hingga ke selatan, mintalah
kepadaNya serta buka dan tadahkan tanganmu). Nilai religius dari tanduk
kerbau dapat juga diartikan sebagai tanda kehadiran Dia yang melindungi dan
menaungi rumah gendang dan penghuninya.

Wuwung (atap ijuk) yang berbentuk kerucut menutupi seluruh rumah.  Atap
ijuk yang bermodel bulat ditopang oleh kuda-kuda (kinang) dalam satu kesatuan
dan terikat satu sama lainnya. Hal ini melambangkan persatuan dan kesatuan
yang kokoh dan kuat tak terpisahkan di antara warga kampong seperti terungkap
dalam go’ét (amsal manggarai) néka behas niho kena, néka koas niho kota
(jangan terlepas seperti pagar kayu, jangan terpisah seperti pagar batu) atau
ungkapan iwung ca tiwu toé woléng wintuk, téu ca ambo toé woléng lako,
muku ca pu’u toé woléng curup (Ikan satu kolam tidak boleh beda tindakan/
prilaku, tebu satu rumpun tidak boleh beda jalan/arah, pisang serumpun tidak
boleh beda kata).

Pada tampak dalam rumah gendang terdapat ngando yang merupakan
puncak bubungan rumah dan tempat bertemu semua kinang yang merupakan
kuda-kuda atap rumah. Kinang sesungguhnya melambangkan utusan panga
(subklan) yang tinggal di dalam rumah gendang dan diikat dengan tali ijuk pada
ngando yang melambangkan kesatuan dalam perwakilan dan solidaritas sosial
dalam permusyawaratan. Nilai tenggang rasa juga terungkap melalui simbol ini.
Dagur Bagul Antony (1997) menjelaskan bahwa tampak dalam rumah adat
(konstruksi logo rumah bagian dalam) menampilkan dua prinsip hidup orang
manggarai yaitu réjé léléng bantang cama (prinsip musyawarah untuk mufakat)
dan kopé oles todo kongkol (prinsip kebersamaan dalam kesejahteraan sosial).

Ujung kuda-kuda (lobo kinang) selalu menuju titik puncak bubungan rumah;
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itu melambangkan loyalitas kepada puncak pimpinan, kesatuan komando,
termasuk kepatuhan terhadap Mori Jari agu Dédék. Hal ini makin jelas ketika
ngando dan kinang bertumpu pada tiang utama mbaru gendang yang dikenal
dengan siri bongkok.  Siri Bongkok (tiang tengah sebagai pusat topangan)
adalah simbol pemimpin sekaligus penopang, pembela dan penegak keadilan
dan kesejahteraan. Siri bongkok (tiang agung rumah adat) juga menjadi tempat
gendang dan gong digantung dan tempat bersandarnya pemimpin adat dalam
memimpin upacara adat atau peristiwa-peristiwa penting lain yang berhubungan
dengan warga desa. Siri bongkok merupakan simbol kekuatan yang bersifat
permanen dan bahkan abadi seperti dikatakan dalam go’ét “paténg wa waé,
worok éta golo”. Pada masa lalu siri bongkok umumnya dibuat dari kayu worok
yang besar dan kuat;  dewasa ini ada banyak siribongkok yang dibuat dari
tiang semen.

Selanjutnya ada lempa raé yang diyakini sebagai tempat kediaman yang
Ilahi yaitu Mori agu Ngaran (Tuhan Pemilik dan Sumber) dan sékang kodé
(tempat duduk waktu membawa sesajen di Lemparaé). Lemparaé tidak saja
melambangkan kehadiran Tuhan tetapi juga melambangkan dunia leluhur, dunia
atas, dunia roh atau dunia adikodrati yang dibedakan dari dunia tengah yang
didiami manusia dan dunia bawah yang didiami roh-roh jahat/setan (poti). Antony
Bagul Dagur menegaskan bahwa dimensi religious orang manggarai jelas
nampak dalam unsur lemparaé yang merupakan mezbah tempat persembahan
dan penghormatan  kepada Tuhan, Pencipta (Mori jadi dédék, tanan wa
awang éta, pukul parn agu kolep, ulun lé wa’in lau = Tuhan Pencipta langit
dan bumi serta segala isinya, Tuhan penjadi dan pembentuk kehidupan manusia
dan segala mahluk serta alam raya). Di beberapa tempat, lemparaé digunakan
juga untuk menyimpan ceca (barang pusaka dan keramat) dari leluhur.

Di bawah lemparaé ada léntar untuk menyimpan benih-benih tanaman
pangan (seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan) dan makanan
cadangan sebagai persiapan di musim paceklik; léntar berbeda dari lobo yang
merupakan loteng yang digunakan untuk menyimpan makanan yang dikonsumsi
setiap hari.

Pada dunia tengah dimana manusia tinggal terdapat para, lutur, sapo dan
loang;   para, atau pintu merupakan tempat keluar masuknya manusia dan
dipakai sebagai tempat dibunuhnya hewan kurban dalam upara adat tertentu.
Lutur merupakan tempat dilaksanakan segala aktivitas manusia seperti upacara
adat, tempat musyawarah bagi segala masalah, tempat membaringkan jenazah,
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tempat menerima tamu-tamu penting, dll.  Lo’ang adalah kamar tidur atau
tempat untuk tidur bagi setiap keluarga. Sapo adalah tungku api tempat memasak
nasi dan air serta sumber kehangatan.

Ngaung merupakan bagian paling dasar/bawah, dimana terdapat banyak
tiang-tiang penopang rumah dan berfungsi sebagai tempat pemeliharaan ternah
khususnya babi, anjing dan ayam. Selain itu ngaung juga sering dilihat sebagai
symbol dari dunia bawah/gelap tempat tinggal orang yang sudah meninggal
(Darus, 2009: 46).

ANEKA FUNGSI DAN PERUBAHANNYA
Turner (1972:164-167) menyebut tiga fungsi sebuah rumah: 1) sebagai

penunjang identitas keluarga, 2) sebagai penunjang pengembangan kehidupan
sosial ekonomi keluarga dan 3) sebagai tempat penunjang keamanan. Dalam
konteks hirarki kebutuhan yang disampaikan Maslow (1954:10), rumah memiliki
fungsi untuk pemenuhan physiological needs (kebutuhan fisik), safety/secu-
rity needs (kebutuhan akan rasa aman)  social or affiliation needs (kebutuhan
berteman/bersosial) and self actualization needs (kebutuhan aktualisasi diri).

Bagi orang Manggarai Mbaru Gendang pada mulanya memiliki kedudukan
yang sangat strategis dan bermulti-fungsi. Selain menjadi tempat tinggal, mbaru
gendang mengemban fungsi sosial, ekonomis, religius, keamanan, estetis dan
ekologis. Secara sosial mbaru gendang menjadi simbol pemersatu dan kesatuan
warga kampong. Dalam konteks pendapat Turner di atas, mbaru gendang
menjadi simbol identitas sosial warganya. Ungkapan gendang oné lingkon
péang dengan jelas menunjukkan filosofi kesatuan hidup dan karia warganya.
Bentuk, struktur dan unsur mbaru gendang mengungkapkan hakikat kesatuan
dan kebersamaan hidup warga kampong. Mbaru gendang menjadi pusat
kehidupan bersama; di sana dilakukan berbagai pertemuan atau rapat yang
terkait dengan hayat hidup bersama  (lonto léok dengan prinsip neki weki
ranga manga kudut bantang pa’ang olo ngaung musi).  Dia menjadi tempat
berkumpul semua warga kampung untuk bermusyawarah mufakat dan tempat
berlangsungnya ritus-ritus adat serta tempat menerima tamu penting dalam
kampung seperti pesta penti, wagal, dll, Dia juga menjadi  lambang kewibawaan
sosial.

Secara ekonomis, fungsi mbaru gendang nampak dalam ungkapan
gendang oné lingkon péang. Di sini gendang menjadi simbol kepemilikan
tanah bagi warga kampung. Lingko sebagai sumber ekonomi orang manggarai
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menuntut adanya mbaru gendang. Pembagian lingko atau tanah dilakukan di
mbaru gendang. Tua teno yang berfungsi membagi tanah dan menangani
masalahnya tinggal di mbaru gendang. Upacara penti (syukur panen) sebagai
tanda syukur atas rejeki ekonomis juga berpusat dan berpuncak di mbaru
gendang.  Disini mbaru gendang menjadi penunjang ekonomi warga
kampungnya. Namun berkembangnya kepemilikan tanah secara pribadi dan
perubahan jenis matapencaharian dari pertanian ke sektor jasa dan industri turut
mengikis peran ekonomis dari mbaru gendang. De fakto, di sekitar Ruteng
ada banyak lingko yang sudah berubah bentuk dan fungsi tua teno juga tidak
signifikan.

Erb mencatat bahwa bagi orang manggarai mbaru gendang menjadi simbol
persatuan antara orang hidup dan mati, antara manusia dan Tuhan. Di sini mbaru
gendang memainkan fungsi religius. Hal itu didukung dengan kenyataan bahwa
mbaru gendang menjadi tempat dilaksanakan berbagai ritus-ritus religius seperti
tudak dan  téing hang waktu penti atau upacara besar lainnya.  Sejalan dengan
berkembangnya agama katolik di wilayah ini, peran religius mbaru gendang
pun makin terpinggirkan. Banyak ritus adat diambil alih oleh acara religious
katolik yang berpusat di Gereja.

Mbaru gendang sebagai tempat berteduh tentunya menjalankan fungsi
keamanan bagi penghuninya. Ketika ada konflik antara warga maka penyelesaian
damai dengan prinsip one waés laun oné lesos salé umumnya diputuskan di
mbaru gendang.  Ketika banyak bencana melanda warga kampung maka
dibuatlah acara khusus dengan menjadikan mbaru gendang sebagai pusat
terjadinya ritus tersebut.  Ketika warga merasa tidak aman akibat ancaman
pihak lain maka mbaru gendang menjadi tempat perlindungannya. Kendati
harus dicatat bahwa merosotnya otoritas tua golo dan tua teno menyebabkan
masyarakat mencari keamanan ke lembaga pemerintah seperti kepala desa,
camat, bupati dan bahkan lembaga penegakan hukum seperti polisi atau hakim.

Dari segi nama mbaru gendang menjadi tempat disimpannya gendang
dan gong, yang digunakan sebagai perlengkapan seni orang manggarai. Semua
tarian seperti caci, sanda, mbata atau danding selalu membutuhkan gong
dan gendang. Dalam acara congko lokap ada tarian yang bermula dalam rumah
gendang dan kemudian turun ke natas (halaman kampong). Gendang sering
menjadi tempat lahirnya dan tempat pelatihan berbagai jenis lagu atau tarian
manggarai.

Dalam hubungan dengan lingkungan hidup, mbaru gendang memainkan
peran dan  fungsi otoritatip dimana tua golo dan tua teno menentukan wilayah
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yang dilindungi seperti po’ong regis (tempat-tempat keramat) dan ceki (tabu).
Baik po’ong maupun ceki sama-sama diarahkan untuk menjaga kelestarian
lingkungan hidup baik tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Ungkapan mboas
waé woang, kémbus waé téku bermakna ekologis ketika disampaikan oleh
tokoh adat yang tinggal di rumah gendang.

PEMBANGUNAN MBARU GENDANG
Pembangunan mbaru gendang merupakan peritiwa yang luar biasa bagi

warga manggarai. Karena itu pembangunanya melibatkan semua potensi
manusia dan non manusiawi yang ada di kampung tersebut. Setiap warga suku
ataupun pendatang yang tinggal di wilayah itu wajib memberikan kontribusinya
sejak perencanaan sampai dengan acara congko lokap. Bahkan leluhur dan
Tuhan juga dilibatkan selama proses pembangunanya seperti nyata dalam
berbagai ritus.

Proses pembangunan mbaru gendang relatif panjang. Biasanya diawali
dengan lonto leok di mbaru gendang untuk bermusyawarah dan bermufakat
tentang rencana pembangunannya. Lontoleok dihadiri semua warga gendang
dan diarahkan untuk memperoleh mufakat atau kesepakatan tentang
pembangunan mbaru gendang. Pada saat yang sama semua pihak menyatakan
komitmennya demi kesuksesan pembangunannya.

Selanjutnya pada malam hari sebelum ke hutan diadakan acara racang
cola atau racang kopé (mengasah kapak atau parang) yang dilakukan di rumah
gendang dan dengan membawa hewan korban berupa ayam (atau babi). Acara
ini bertujuan untuk mempersiapkan warga kampung pergi ke hutan dan terutama
untuk memohon perlindungan Tuhan dan bantuan leluhur sehingga dijauhkan
dari segala bencana. Salah satu doanya:

Dengé dia lité Morin agu Ngaran, Jari agu dédék, ai ami ca béo
ho’o, wan koé étan tua, kudu pandé mbaru gendang. Ho’o manuk bakok
racang cola, boto babang agu bentang le puar diang; hoo manuk tombo
molor kamping ité ata ngaran poco; néka manga wolét le wasé puun,
néka manga doal lagé waé….maram hitus torok, torok toé kop, pau toé
naun, manuk laing tuung manuk hoo, wai deri langkas maja, bombong
pesu, dia urat. (Dengarlah Tuhan Pemilik dan Pencipta, kami warga satu
kampong, anak-anak dan orangtua berniat membangun rumah gendang. Ini ayam
putih untuk mengasah kapak dan parang agar penghuni hutan tidak terkejut dan
marah esok; ayam ini menjadi tanda ketulusan kami kepadaMu sebagai pemilik
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hutan; jauhkan hambatan sekitar batang pohon dan jauhkan korban ketika dia
jatuh….semoga permohonan kami berkenan seperti nampak dalam hati ayam
ini)

Setiba di hutan diadakan acara weang wejang; hal itu dilakukan dengan
mempersembahkan telur ayam dengan tujuan memohon keamanan selama
bekerja di tempat tersebut dan menyampaikan kepada penghuni hutan atas
kedatangan dan kehadirannya di tempat itu agar penghuni sekitarnya termasuk
pohon-pohon tidak kaget dan marah.

Dengé…dia le hau ata ngaran puar agu haju hoo, ho’o kéta ruha
kudu pujur muu saka cangkém dité, ai ami kudu poka haju latangt siri
bongkok mbaru gendang dami; néka koé bentang agu babang ami lité;
hoo tombo molor dami kamping ité t ngaran poco; néka manga wolét le
wasé pu’un néka manga doal lagé waé. (Dengarlah Engkau Pemiliki hutan
dan kayu, kupersembahkan telur ini untuk menghormatimu; karena kami hendak
memotong kayu untuk tiang utama rumah gendang; jauhkanlah kekejutan dna
kemarahamu dari kami; kami tulus meminta agar tidak ada hambatan sekitar
kayu dan tidak ada korban sewaktu dia jatuh)

Salah satu acara selanjutnya yang menarik ialah acara roko molas poco
(meminang gadis hutan).  Setelah kayu dipotong maka kayunya dipikul berarak
sambil menyanyi bersama yang diiringi bunyi gong. Lagu yang biasanya
dinyanyikan dalam arakan itu diawali dengan Renggas (teriakan bersama) dan
berbunyi:

Renggas: uu……….uuu……uu…..sampa raja béla……..a…..
uu…..uu……
ramé….. ramé kolé…..ia….a….u….
Lagu : Kolé lé …..é…….é…o rewung kolé lé,
O roko molas poco….kolé lé (Pulanglah engkau kabut, kami meminang

gadis hutan, pulanglah engkau)
Tidak beda dengan acara curu wina (penjemputan pengantin wanita), dalam

roko molas poco juga ada acara penjemputan dari warga kampong. Di tengah
jalan seorang gadis kecil ditempatkan dan didudukkan pada kayu tersebut.
Sesampai di kampong, dilakukan acara kapu molas poco (penerimaan gadis
hutan).

Dengé…di’a lité Mori agu Ngaran…ai comong agu wangkan dami
ho’o Mori, ai bowo’g mbaru gendang dami. Hitu dé mangan racang cola
dé lami ga kudu ngo ndapu haju hitu péang latang’t siri bongkok mbaru
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gendang dami mori……..taé dami lawa béo ho’o, pa’ang’n olo ngaung
musi, e…ela laing tu’ung ela ho’o ného poro urat ati ela, ho taung
lité…….E…uwa gula koé ami agu bok leso, langkas haéng ntala mosé
dami ……. (Dengarlah Tuhan Pemilik, awal dari semua ini adalah rusaknya
rumah gendang kami. Itulah alas an kami mengasah kapak/parang untuk
memotong kayu yang sekarang ada di depan rumah; inilah kayu tiang utama
rumah kami; kami semua warga kampong memohon agar ……..seperti nyata
dalam hati babi ini…. Agar kami bertumbuh setiap  pagi dan berkembang dari
hari ke hari, agar hidup kami sukses mencapai bintang di langit…..)

Kemudian ada acara hesé siri bongkok (penancapan tiang utama). Acara
ini diawali dengan sungké (doa restu) dimana wanita memikul tiang utama utk
beberapa detik. Tindakan ini bermaksud agar kayu tiang utama ini menampilkan
kelembutan seorang wanita dan melindungi seperti seorang ibu. Selanjutnya
tiang utama itu dipikul laki-laki untuk ditancapkan di lubang yang sudah disiapkan.
Acara ini disertai doa adat dengan bahan persembahan babi:

Dengé di’a lité Mori agu Ngaran, ata jari agu Dédék, berkak  koé
lité ngandon éta, luturn wa, néka koé takos ngandod, néka koé gégés
lélés, poro temek koé wa, mbau koé éta. Berkak koé lité lo’ang baté
tokogm, natas baté labargm, kudu kembus koé waé téku, mboas waé woang.
Poro mosé dami kali ga, waké caler ngger wa, saung bémbang ngger éta,
kudu wiko lé ulu, jéngok lau wai, kudu baca galang na’ang, mosé api
keté, lebo kala po’ong, wua raci weri, kimpur ného kiwung, ného kiwung
tuak; cirang ného rimang, ného rimang rana; kudu poto néka do’ong,
wentang néka benang; kudu bolék loké, maring tara. Ela laing tu’ung
ného poro urat’n ati ela hitu lé….. (Dengarlah Tuhan Pemilik dan Pencipta,
berkati bungan rumah ini, ruang tamu; janganlah bubungnya rusak dan kayu-
kayunya miring; semoga bagian bawahnya menyejukan dan bagian atasnya
melindungi dari panas. Berkati semua kamar tidurnya, halaman tempat bermain;
semoga sumber mata air tetap mengalir besar. Semoga hidup kami berakarkuat
dan berkembang ke atas agar subur dari hulu sampai hilir; semoga makanan
tetap tersedia dan api dapur tetap menyala; semua usaha dikebun berhasil agar
hidup kami bertahan dan kuat…….)

Ketika pembangunan rumah gendang selesai maka diadakan acara wee
mbaru dimana para penghuninya memasuki dan mendiami rumah itu. Sebagai
ucapan syukur dan penutup dari proses pembangunan itu dilakukan acara congko
lokap. Pada acara ini dilaksanakan wisi loce untuk leluhur, barong wae,
barong lodok, toto loke dan pau kaba.
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Pembangunan mbaru gendang pada dasarnya merupakan tanggungjawab
bersama semua warga kampung. Semua orang yang memiliki tanah yang
dibagikan dari gendang tersebut wajib memberikan kontribusinya. Ungkapan
gendang one lingkon péang menjadi nyata dalam kebersamaan membangun
mbaru gendang. Orang luar yang memperoleh tanah secara resmi adat (lélé
tuak kapu manuk) juga mempunyai kewajiban untuk memberikan dukungan
materiil dan moril bagi kesuksesan pembangunannya.  Bahkan pendatang yang
membeli tanah milik gendang tersebut sering juga dimintakan sumbangannya.
Selain itu,  pembangunannya melibatkan lembaga gereja atau pemerintah.
Keterlibatan pihak luar sering dilihat sebagai yang positip; namun ada juga
ketegangan yang terjadi. Fransiska Widyawati (2012) mencatat ketegangan
antara warga dan pemerintah ketika terjadi pemugaran mbaru gendang di
Waérebo di tahun 1990-an.

PENGHUNI MBARU GENDANG
Maribeth Erb mencatat bahwa rumah gendang dihuni oleh ratusan orang.

Namun jumlahnya makin berkurang sejalan dengan berkembangnya rumah
pribadi dari masing-masing warga. Dewasa ini rumah gendang umumnya dihuni
oleh enam sampai delapan keluarga sesuai dengan banyaknya panga (subklan).

Yang berhak tinggal di rumah gendang  adalah tua golo, tua teno dan
wakil dari panga. Dewasa ini di beberapa kampung  sekitar Ruteng, jumlah
penghuni rumah gendang makin kecil dan tidak lagi mewakili semua panga. Di
Ruteng misalnya hanya didiami oleh dua keluarga saja. Di kampung Nekang
mbaru gendang tidak lagi dihuni oleh manusia.  Dia lebih merupakan simbol
pemersatu, tempat pertemuan (lonto léok) antara warga, tempat dilaksanakan
ritus-ritus komunal se-kampung, dan juga simbol kehadiran semua roh-roh leluhur
se-kampung.  Rumah gendang hanya sebagai simbol kebersamaan.

Hal yang sama terjadi di Narang-Satarmese Barat; menurut informasi yang
diperoleh Hendrikus Homat dan Rosalia Jemumun, tidak ada orang atau keluarga
yang mau tinggal di rumah gendang Narang karena dua alasan; pertama, tinggal
di rumah gendang memiliki kesibukan yang sangat banyak. Semua peristiwa
sosial dilakukan di rumah gendang; kedua, adanya persaingan dengan keluarga
lain. Di dalam rumah gendang tidak terjamin privasi. Sadar atau tidak di rumah
gendang ada persaingan keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.

Fenomena itu tentunya menarik dan penting untuk dicerna. Apakah mungkin
mbaru gendang tanpa penghuni?  Bukankah hal itu bertentangan dengan makna
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aseli dari kata mbaru gendang sebagai tempat tinggal dan menunjukkan
kepemilikan? Dengan kata lain mbaru gendang tidak lagi menjadi rumah tetapi
sebuah gedung pertemuan atau gedung tempat ritus-ritus komunal adat. Jika
demikian, fenomena ini dapat saja menjadi ancaman bagi kebersamaan, persatuan
dan kesatuan kampung. Bukan mustahil, kebersamaan warga kampung ke depan
akan makin bersifat fungsional daripada personal kekeluargaan.

PENUTUP
Mbaru gendang sebagai rumah adat orang manggarai kaya akan makna

simbolis dan bermultifungsi. Ia mengungkapkan paradigma berpikir tentang
dunianya yang terdiri dari dunia atas yang didiami oleh Tuhan dan leluhur, dunia
tengah yang didiami oleh manusia dan dunia bawah yang didiami oleh roh jahat
dan binatang. Ia juga memainkan peran krusial dan fungsi strategis bagi
keberlangsungan dan eksistensi masyarakat manggarai, menjadi perekat dan
simbol kesatuan dan persatuan warganya,  menunjukkan pola pikir dan pola
sikap yang mencintai damai, keadilan, kesejahteraan dalam kehidupan sosial
ekonomi serta kelestarian seni-budaya dan ekologinya.

Seiring dengan perkembangan masyarakatnya dalam interaksi dengan dunia
luar baik yang dikehendaki maupun karena keterpaksaan telah terjadi perubahan
dalam bentuk, unsur, struktur atau fungsi mbaru gendang. Perubahan ini sangat
bervariasi dari satu kampung dengan kampung lain  sesuai dengan signifikansinya
bagi kehidupan warganya. Salah satu perubahan yang perlu dicemaskan ialah
tatkala mbaru gendang hanya berfungsi sebagai tempat pertemuan sebagaimana
layaknya sebuah gedung serba guna. Perubahan ini dapat mengancam jati diri
dan kekayaan kebersamaan orang manggarai. Karena itu dianjurkan sikap
proaktip baik dari pemerintah atau swasta khususnya gereja dalam melestarikan
mbaru gendang dan memberdayakan pemanfaatanya. Adalah monumental
jika pihak pemerintah dan wakil rakyat di DPRD merancang perlindungan hukum
dan dukungan politis-finansial terhadap kelestarian mbaru gendang. Demikian
juga gereja dapat memanfaatkan mbaru gendang sebagai pusat ibadah, devosi
umat, pendidikan iman umat, pendidikan karakter dan ruang untuk diskusi publik.
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PENDIDIKAN ORANG DEWASA
DAN KONTEKSNYA DALAM MASYARAKAT

MANGGARAI1

Dr. Fransiska Widyawati, M. Hum

STKIP St. Paulus, Jl. Ahmad Yani, No.10 Ruteng
e-mail: fwidyawati10@gmail.com

PENGANTAR
Pendidikan sebagai suatu praktek pembebasan merupakan salah satu ide

brilian Paulo Freire, tokoh pendidikan Brasil yang sangat terkenal. Pemikiran
tersebut berakar dari pengalaman, refleksi dan kajian mendalam Freire atas
praksis pendidikan yang dilakukannya bersama dengan masyarakat (orang
dewasa) di negerinya. Brasil di masa hidup Freire adalah negeri yang miskin,
korup dan penuh dengan aroma ketidakadilan. Seperti kebanyakan anak di Brasil,
Freire melewati masa kanak-kanak dalam situasi perang dan krisis ekonomi
yang memprihatinkan. Pengalaman ini membentuk Freire menjadi seorang pribadi
yang merindukan pembebasan, tidak hanya dari keadaan perang tetapi terutama
bebas dari segala bentuk kemiskinan, penindasan dan kebodohan. Freire percaya
bahwa pendidikan dapat diandalkan untuk menjadi kekuatan transformatif bagi
masyarakatnya.

Ketika dipercayakan pemerintah untuk menangani Program Keaksaraan
Nasional, Freire mulai mendidik masyarakat (orang dewasa) buta huruf tidak
hanya untuk melek huruf, tetapi terutama membantu mereka agar sadar dan
kritis akan persoalan kehidupan khusus akan adanya kerusakan sosial dan
struktur-struktur penindasan di dalam masyarakat.2 Ia mendidik para buruh dan
petani miskin dengan membawa mereka keluar dari cara berpikir yang tidak
kritis dalam memandang realita kemiskinan dan penindasan sebagai “taken for

1 Tulisan ini dibawakan dalam Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional (KF),
Angkatan I yang diselenggarakan oleh UPT SKB Randong Dinas PPO Kabupaten
Manggarai, 21-24 Mei 2014 di Wisma Susteran PRR St. Klaus Kuwu, Ruteng
Kabupaten Manggarai.

2 Freire, Paulo, Pedagogy of the Oppressed, New York, Continuum, 1970.
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granted” (diterima begitu saja, sebagai kewajaran dan nasib yang terberi) menuju
suatu pemikiran kritis, yakni melakukan analisis mengapa kemiskinan dan
penindasan terjadi di dalam masyarakat. Melalui pendidikan aksara yang
diajarkannya, Freire memampukan orang dewasa menemukan huruf, kata dan
kalimat kunci jawaban ketertindasan mereka. Dengan provokatif ia juga
mengajarkan kata-kata yang powerfull yang mendorong masyarakat
memikirkan upaya pembebasan dari kemiskinan, penindasan dan ketidakadilan.3

Bagi Freire, pendidikan (orang dewasa) hendaknya memampukan seorang
pribadi merefleksikan pengalamannya sendiri secara historis, mengerti realita
saat ini, dan tahu arah ke masa depan yang adil.4 Pendidikan juga seharusnya
membantu memberi visi pada tata masyarakat yang lebih baik dengan berani
mengambil resiko dalam pergulatan berhubungan dengan kekuasaan yang
menindas.5 Pendidikan adalah tindakan politis untuk terlibat dalam pencarian
tata masyarakat yang lebih baik.6 Pendidikan adalah kombinasi antara refleksi
dan aksi konkret.

Pengalaman mendidik orang dewasa yang dilakukan Freire pada abad lalu,
menjadi inspirasi awal materi pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional, sesi
Pendidikan Orang Dewasa (dalam Konteks Manggarai). Situasi Manggarai
memang tidak sama persis dengan keadaan Brasil di masa hidup Freire abad 20
lalu. Namun harus diakui, buta aksara, kemiskinan, korupsi, ketidakadilan dan
kebodohan masih menjadi persoalan yang krusial di tengah masyarakat
Manggarai. Hal ini menjadi isyarat betapa pendidikan orang dewasa masih sangat
urgen, suatu pendidikan yang dapat diandalkan menolong orang dewasa untuk
memahami situasi hidupnya, persoalan di dalam diri dan masyarakat dan mencari
upaya-upaya pembebasan nyata.
3 Farmer, James A., “Adult Education for Transiting”in Stanley M. Grabowski (ed),

Paulo Freire: A Revolutionary Dilemma for the Adult Educator, Syracuse Univer-
sity Publications in Continuing Education and Eric Clearinghouse on Adult Edu-
cation, 1972, hlm. 1.

4 Mackie, R., Literacy and Revolution: The Pedagogy of Paulo Freire, London: Pluto
Press, 1980.

5 Simon, R., “For a Pedagogy of Possibility”, in Critical Pedagogy Networker, 1 (1),
1-4. Lihat juga, Tae Steward and Arnold Munroe, Transmission and Transforma-
tion in Education. Analytic Inquiries Though Social Theory, Boston: Pearson Pub-
lishing, 2006, hlm. 176

6 Freire, Paulo, The Politics of Education: Culture Power and Liberation, Bergin &
Garvey Publisher, Inc: Massachusetts, 1985, hlm. xiii-xiv (Introduction oleh Giroux);
Lihat juga: John L. Elias, Studies in Theology and Education, Malabar, Florida:
Robert E. Krieger Publishing Company, 1986, hlm. 7-8
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Tulisan ini memberikan beberapa masukan bagi para tutor mengenai hakikat
pendidikan orang dewasa pada umumnya, pemahaman mengenai siapa itu or-
ang dewasa, implikasinya model pembelajaran bagi orang dewasa serta beberapa
alternatif bagi praksis pendidikan orang dalam konteks masyarakat Manggarai.

HAKIKAT PENDIDIKAN ORANG DEWASA
Pendidikan orang dewasa dikenal dengan istilah Andragogi (Andragogy)

yang berasal dari dari kata Yunani “andr” atau “aner” yang berarti orang
dewasa, dan “agogus” berarti “memimpin/membimbing”. Kata ini memberi
pemahaman andragogy sebagai “aktivitas memimpin/membimbing orang
dewasa” atau “seni dan ilmu memengaruhi orang dewasa”.

Menurut Kartono7, andragogi adalah ilmu membentuk manusia, yakni
membentuk kepribadian seutuhnya agar ia mampu mandiri di tengah lingkungan
sosialnya. Mendidik orang dewasa adalah upaya membantu individu untuk
memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, membantu orang dewasa
mengembangkan sikap bahwa belajar untuk memeroleh pengetahuan, sikap dan
keterampilan yang berlangsung sepanjang hayat. Bryson mengatakan bahwa
pendidikan yang dilakukan untuk orang dewasa umumnya diselenggarakan
dengan menggunakan sebagian waktu dan tenaga mereka guna mendapatkan
tambahan intelektual. Malcolm S. Knowles8 menyebut pendidikan orang dewasa
sebagai seni dan ilmu membantu orang dewasa belajar. Bagi Pannen, pendidikan
bagi orang dewasa adalah suatu proses belajar dimana orang dewasa diarahkan
untuk bertanya dan mencari jawabannya. Selanjutnya PBB melalui Unesco
merumuskan pendidikan orang dewasa sebagai suatu keseluruhan proses
pendidikan yang mengembangkan pengetahuan orang dewasa agar terjadi
perubahan pada sikap dan perilaku serta mampu berpartisipasi dalam
pengembangan sosial.

Pendidikan bukanlah khusus milik kelompok usia kanak-kanak dan orang
muda. Pendidikan terus berlangsung seumur hidup. Pendidikan tidak selesai di
sekolah tetapi berlanjut di dalam masyarakat. Pendidikan orang dewasa bukanlah
untuk menggantikan pendidikan yang belum didapat/ditempuh seseorang di
bangku sekolah (karena aneka alasannya yang menyebabkan seseorang

7 Kartono, Kartini. (1997). Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nsional:
Beberapa Kritik Dan Sugesti. Jakarta: Pradnya Paramtra

8 Knowles, Malcolm. 1977. The Modern Practice of Adult Education, Andragogy
Versus Pedagogy. New York: Assosiation Press.
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mengenyam pendidikan formal sebelumnya), melainkan sebagai bagian dari
pemenuhan kebutuhan dan tuntutan fundamental manusia untuk terus belajar
dan bertanggung jawab seumur hidupnya. Pendidikan orang dewasa mempunyai
tujuan, karakteristik dan maksud yang khusus. Kekhususannya bukan sekadar
berhubungan dengan perkembangan khas orang dewasa sebagai subjek belajar
tetapi terutama pada isi dan tujuan belajar yang hendak dicapai.

PERBEDAAN ANDRAGOGY DARI PEDAGOGY DAN
IMPLIKASINYA BAGI PARA TUTOR

Pendidikan orang dewasa (Andragogy) berbeda dari pendidikan bagi anak-
anak (pedagogy). Perbedaan didasarkan karena adanya perbedaan tahap
perkembangan dan kematangan entah itu fisik, psikologis, sosial dan moral antara
anak-anak dan orang dewasa. Di samping itu, keduanya juga berbeda karena
tujuan, arah atau orientasi yang masing-masing khas.  Berikut ini beberapa
aspek perbedaan antara pedagogy dan andragogy.9

Aspek Paedagogi Andragogi 

Konsep diri  Anak ialah pribadi yang 
tergantung. Hubungan yang 
belajar dan pengajar: penga-
rahan.  

Orang dewasa telah matang 
secara psikologis. Hubungan 
pelajar dengan pengajar meru-
pakan hubungan saling mem-
bantu  yang timbal balik.  

Pengalaman  Pengalaman pelajar sangat 
terbatas dan pengalaman guru 
luas  

Sama-sama mempunyai keluasan 
pengalaman; saling 
memperkaya.  

Orientasi 
Terhadap 
Belajar  

Belajar masa kini terutama 
sebagai persiapan masa depan/ 
yad; menabung ilmu; ijazah, 
seritifikat  

Tuntutan kekinian sangat 
mendasar  

Subjek 
yang 
dipelajari  

Berpusat pada aneka mata 
pelajaran  

Berpusat pada masalah konkret 
kehidupan  

Ketahanan 
Belajar 

Dapat belajar banyak hal 
sekaligus, bertahan belajar 
dalam jangka waktu lama/ 
panjang 

Belajar dengan fokus tertentu 
dalam jangka waktu relatif 
terbatas 

 9 Tamat, Tisnowati. (1984).Dari Pedagogik ke Andragogik. Jakarta: Pustaka Dian.
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Mengacu pada perbedaan khas di atas, beberapa implikasi penting yang
perlu diperhatikan fasilitator pendidikan orang dewasa sbb:

Dari segi konsep diri: Orang dewasa dianggap mampu mengarahkan diri
secara mandiri atau memiliki kemampuan determinasi diri (self determination)
serta juga tahu mengarahkan dirinya sendiri (self direction). Karena itu,
pendidikan orang dewasa sebaiknya menyentuh aspek dimana orang dewasa
mampu menentukan diri dan arahnya dalam pelatihan yang dilakukan. Di samping
itu, kematangan psikologis orang dewasa menandakan bahwa orang dewasa
siap untuk belajar dan siap pula untuk diikutsertakan dalam keseluruhan proses.
Mereka tidak ingin sekadar dijadikan sebagai objek. Tutor hendaknya mengajak
mereka untuk merumuskan, memikirkan dan mendignosa kebutuhan belajarnya,
suasana belajar macam apa yang diinginkan/nyaman sesuai usianya.

Dari segi pengalaman: orang dewasa telah ditempa aneka pengalaman
yang membentuk pengetahuan, kearifan, sikap hidup dan moral tertentu. Orang
dewasa bukan kertas kosong yang siap diisi oleh tutor. Kesadaran ini mengajak
para tutor untuk menjadikan proses belajar sebagai sharing of knowledge,
proses berbagi pengetahuan, sikap, harapan dan ketrampilan. Tutor adalah
pendamping yang menggali potensi dan pengalaman orang dewasa guna
dioptimalkan kembali bagi kehidupan mereka. Tentu saja, hal ini tidak berarti
pendidikan tidak berjalan dengan kritis. Pendidikan sekaligus membantu orang
dewasa untuk mampu membaca dan menilai kembali pengalaman hidup mereka
guna memperoleh insight yang lebih tepat dalam memandang hidup dan persoalan
di tengah masyarakat.

Dari segi orientasi belajar: karena belajar bagi orang dewasa terutama
diarahkan pada masa kini, maka menjadi tugas para tutor untuk mampu
membawa peserta pada “kekinian” dan “kerelevansian” dari apa yang dipelajari.
Tutor membantu peserta menemukan apa yang dianggap berharga pada masa
kini dan yang bersifat aplikatif. Hal ini tidak berarti peserta tidak mempunyai
orientasi ke depan, melainkan, apa yang diharapkan terjadi di masa depan sudah
dan sedang dimulai saat ini.

Dari segi subjek yang dipelajari: Pentinglah dipahami bahwa orang
dewasa dihadapkan pada aneka masalah konkret kehidupan yang membutuhkan
penanganan yang cepat. Implikasinya, pelajaran akan bermakna sejauh mampu
memecahkan persoalan kehidupan peserta didik, baik pada tataran paradigma
maupun tataran konkret.

Dari segi ketahanan belajar: kerentanan orang dewasa dalam kaitannya
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dengan ketahanan belajar (kecepatan, waktu dan tenaga) mengimplikasikan
tutor untuk mengatasi kerentanan fisik dan psikis mereka dengan menawarkan
aneka metode (tidak monoton), suasana dan ruang pembelajaran yang rileks,
tidak kaku dan demokratis.

TAHAP PERKEMBANGAN ORANG DEWASA DAN
IMPLIKASINYA PADA POD

Selain memperhatikan aspek khas di atas, seorang tutor hendaknya juga
memperhatikan dua hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan orang dewasa
yakni pertama, tahap perkembangan orang dewasa dan kedua kebutuhan or-
ang dewasa. Dari segi perkembangannya, para ahli membagi tahap
perkembangan orang dewasa atas tiga tahap yakni perkembangan orang dewasa
awal (early adulthood), perkembangan orang dewasa madya (madya adult-
hood) dan perkembangan dewasa akhir (late adulhood). Masing-masing tahap
memiliki karakteristik kematangan tertentu.

Perbedaan perkembangan dan kematangan fisik, psikis, kognitif, mental
dan moral berimplikasi pada perlunya diperhatikan tujuan, metode dan isi
pendidikan yang cocok bagi kelompok ini. Edward Dale menawarkan kerucut
pengalaman belajar seperti yang terlihat diagram berikut ini dapat menjadi antara
lain bahan pertimbangan bagi para tutor menentukan pendekatan belajar yang
cocok.

Gambar 01: Kerucut Pengalaman Belajar Edward Dale
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PENDIDIKAN ORANG DEWASA DI PELBAGAI NEGARA
Mengingat pendidikan orang dewasa mempunyai posisi penting dan strategis

dalam pengembangan masyarakat dan bangsa, program ini gencar dikembangkan
oleh negara-negara di dunia ini, termasuk di Indonesia. PBB melalui UNESCO
juga mendorong seluruh bangsa untuk menaruh perhatian khusus pada pendidikan
ini. Berikut ini beberapa contoh penyelenggaraan pendidikan orang dewasa di
beberapa negara10:
• Australia: Menekankan pendidikan orang dewasa pada usaha-usaha

pengasimilasian para pendatang dengan para penduduk yang telah lama
tinggal di Australia

• Swedia: Diarahkan kepada pendemokratisan dan menciptakan norma-norma
kehidupan masyarakat yang lebih baik

• Swiss: Ditujukan untuk menciptakan kehidupan masyarakat lebih berbahagia
dan penuh aktivitas

• Perancis: Menekankan kepada pendidikan populer bagi masyarakat yang
dijalankan secara luas

• Israel: Ditujukan untuk mengurangi tantangan antar bangsa-bangsa dan
ras dan memerangi atominisasi serta memberikan kehidupan baru kepada
masyarakat

• Kanada: Meningkatkan kebanggaan dan mengembangkan pengetahuan
yang diciptakan oleh bangsa Kanada

• Amerika Serikat: Bersemboyankan kepada pendidikan itu dari, oleh dan
untuk masyarakat

• India :Perbaikan moral, penambahan pengetahuan, meningkatkan efisiensi
dalam bekerja, dan meningkatkan tingkat hidup masyarakat

• Thailand: Ketahuhurufan, pemeliharaan hidup sehat, kontak sosial dan
kebudayaan

MODEL PENDIDIKAN DEWASA ALA MANGGARAI
Sebagai orang Manggarai dan yang bermaksud melaksanakan pendidikan

orang dewasa dalam konteks masyarakat Manggarai, wajarlah kita melihat
kembali kearifan lokal orang Manggarai dalam usaha pendidikan masyarakat.
Pendidikan bagi orang dewasa dalam masyarakat Manggarai telah ada setua

1 0 Ahmuddiputra, Enuh, & Atmaja, Basar, Suyatna. (1986). Pendidikan Orang Dewasa.
Jakarta: Karunika.
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masyarakat Manggarai itu sendiri. Sebagaimana setiap kelompok masyarakat
mempunyai kekhasan dalam usaha mendidik orang dewasa di dalam
komunitasnya masing-masing, demikian pulalah orang Manggarai. Dalam budaya
Manggarai, pendidikan dilakukan dengan jalan 5 T: tatong, toing, titong, tatang
dan toto nai bakok.11

Tatong adalah membantu meletakkan bayi pada punggung orang lain agar
dapat digendong dengan tepat dan nyaman. Tatong mengandung makna
memberi rasa dekat, nyaman, penuh persaudaraan dan bersolidaritas, agar
mereka yang diajarkan menjadi satu kesatuan dengan yang mengajar, “nai ca
anggit tuka ca léléng”. Guru atau tutor dapat melaksanakan peran tatong
dengan menjadikan orang dewasa sebagai agen yang dapat memikul tanggung
jawab menggendong pihak yang lemah dan menjadikan yang kecil atau lemah
sebagai bagian dari dirinya, saudaranya, yang memberikan kenyamanan, dan
kasih.

Toing berarti mengajar, memberikan aspek pengetahuan, agar pecing dan
baé (tahu). Toing memerangi ketidaktahuan, bongot, bingi bangas. Guru
adalah konseptor, paham aturan dan kebajikan dan karena itu rela
membagikannya kepada yang lain. Guru yang kurang pengetahuan diibaratkan
dengan tu’a muku rong, tu’a latung kombus.

Titong berarti mendidik, membimbing atau menemani dengan memberikan
contoh yang baik, memberikan kritikan atau nasihat (wahéng). Titong menjaga
kohérensi antara element berbeda dari toing dan mempratikkannya dalam
tingkah laku. Titong menanamkan rasa toleransi dan harmoni. Ia
menggarisbawahi pemaknaan diri, pengertian dan pendarahdagingan hal baik
yang diajarkan sehingga akhirnya membuahkan integritas diri.

Tatang menanamkan kehendak yang kuat, pikiran yang tajam, roh keuletan,
kudut kantis ati, cengka lemas, huru nuk, helu nai. Tatang bisa juga berarti
memotivasi dan menumbuhkan percaya diri seseorang. Tatang dalam arti positif
juga berarti menumbuhkan kerja sama antara anggota masyarakat sambil
membuat persaingan yang sehat.

Toto nai bakok berarti memperlihatkan hati yang bening, tulus dan ikhlas
(neho waé nggéreng ati agu nain), bertanggung jawab, dan berbuat tanpa
pamrih.

Selain ke lima T di atas, orang Manggarai juga mengenal 5 T lainnya dalam

1 1 Terima kasih untuk Rm. Ino Sutam atas diskusinya mengenai pendidikan dalam
budaya Manggarai
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bentuk larangan yang tidak boleh dilakukan: toé mbécik (jangan sombong dan
suka menghina), toé pocu (jangan menjelekkan nama orang lain di belakang
layar, jangan menyebarkan gosip), toé pucu cekoé/toé cunggé (tidak lekas
marah dan tersinggung atau merajuk, haruslah mésé békek, langkas nawa,
wasé wéngké, tiwu léwé),  toé kodos (bukan seorang yang membenci dan
mendendam) dan toé tako/toé tegi (tidak mencuri).

Pendidikan orang Manggarai terjadi dalam seluruh aspek kehidupan.
Pendidikan terjadi di dalam rumah atau keluarga, oleh orang tua dan seluruh
anggota keluarga. Pendidikan dilakukan melalui pelibatan warga masyarakat
dalam aneka pekerjaan, kegiatan, ritual-ritual, lonto leok, kumpul weki, dll.
Pendidikan juga dilakukan melalui media seni. Di dalam aneka kegiatan itu,
orang Manggarai belajar dan mengajar mengenai arti kehidupan, moral, pekerjaan,
cara bertindak, cara menyelesaikan masalah, sikap terhadap sesama, alam dan
Tuhan dan serta belajar aneka ketrampilan untuk hidup.

Di masa lampau, ketika komunitas orang Manggarai masih terbatas pada
lingkup agrikultural, pendidikan dan permasalahan masyarakat masih sebatas
lingkup tersebut. Pendidikan juga berpusat pada komunitas kampung. Ketika
misionaris Katolik hadir di bumi Congka Sae ini, pendidikan bagi orang dewasa
mendapat bentuk baru yakni melalui aneka pelatihan ketrampilan untuk
menjawabi kebutuhan baru di zaman baru pula. Perempuan dilatih aneka
ketrampilan seperti menjahit, memasak, dan mengurus rumah. Bagi kaum laki-
laki, gereja membuka kursus pertukangan, pertanian dan perbengkelan. Di
samping jenis-jenis pendidikan informal tersebut, melalui aneka aktivitas gerejani,
orang Manggarai juga dilatih berorganisasi, memimpin, berbicara di depan umum,
memecahkan masalah, dll. Selain Gereja, pemerintah dan LSM merupakan pihak
yang kaya akan program jenis pendidikan dan pelatihan orang dewasa. Ada
program yang benar-benar berhasil dan ada pula yang sekedar lewat sebagai
program temporer saja.

MASALAH KONTEMPORER ORANG MANGGARAI DAN
ALTERNATIF PENDIDIKAN ORANG DEWASA

Kembali kepada pengantar awal, kisah pendidikan orang dewasa yang
dilakukan oleh Paulo Freire di Brasil di abad lalu, membawa kita kembali pada
pertanyaan kritis mengenai bentuk-bentuk pendidikan orang dewasa yang
relevan, kontekstual dan mampu membawa energi pembebasan bagi masyarakat
Manggarai. Freire mendidik masyarakat berangkat dari keprihatinan mendasar
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yang terjadi di dalam masyarakatnya, melihatnya secara kritis dan menentukan
langkah pembebasan yang tepat. Pembebasan tersebut bisa terjadi baik pada
tataran paradigma (ide, konsep, keyakinan, cara berpikir, gagasan, dll), pada
struktur dan sistem sosial (struktur, aturan, bangunan organisasi, dll) dan pada
tataran aksi dan tindakan konkret (aksi, perbuatan, infrastruktur, hal material
dan hasil fisik yang nyata).

Persoalan apakah yang terjadi di dalam masyarakat Manggarai dewasa
ini? Tentu saja dibutuhkan kajian dan analisa mendalam untuk dapat menjawab
komprehensif aneka permasalahan dan keprihatinan yang dihadapi masyarakat
Manggarai dewasa ini. Hanya saja secara kasat mata dapatlah diidentifikasi
beberapa keprihatinan nyata masyarakat kita. Persoalan terjadi dalam aneka
ruang dan aspek, di dalam rumah tangga, di kampung, di ruang/lingkup kerja, di
dalam masyarakat, dll. Keprihatianan berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial,
kebudayaan, politik, relasi perempuan dan laki-laki, berhubungan dengan nilai-
nilai kehidupan, kepincangan relasi dalam masyarakat, kebodohan dan minimnya
pengetahuan dan informasi, berkaitan dengan teknologi, dll.

Di bidang ekonomi, kemiskinan, dominasi dan monopoli pasar, buta nilai
uang dan prediksi harga, miskin pengetahuan peluang pasar dan ekonomi (kreatif),
tidak tahu cara memanfaatkan sumber daya sendiri (kebun, pekarangan, jasa,
dll) untuk memperluas kemakmuran, jerat tengkulak dan rentenir, kurang paham
pembukuan dan membaca arus keluar masuk uang, tidak mengerti prioritas
penganggaran, dll adalah peluang menciptakan aneka jenis pendidikan bagi or-
ang dewasa.

Dalam bidang politik, keprihatinan yang menggerogoti masyarakat antara
lain politik uang, kurang paham mengenai geliat dan makna demokrasi, kurang
sadar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, minimnya kesadaran
akan kepentingan umum, mudahnya masyarakat dikibuli oleh kelompok tidak
bertanggung jawab, tidak paham aneka aturan dan perundangan yang langsung
berkaitan dengan harkat hidup masyarakat, lemahnya pengkaderan pemimpin
masa depan yang baik dan bertanggung jawab, adalah sedikit dari contoh masalah
dalam bidang politik.

Keprihatinan lain dalam masyarakat Manggarai adalah maraknya perjudian,
human trafficking, HIV Aids, kehancuran lingkungan hidup, sampah, penipuan,
pelecehan seksual, migrasi, pencurian, kekerasan terhadap anak dan perempuan,
upah buruh rendah, geng-geng anak muda, perkelahian, rendahnya minat belajar
dan membaca, hilangnya kecintaan pada seni, bahasa dan budaya lokal, dll
menjadi bahan pemikiran bagi kita semua untuk menemukan model dan jenis
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pendidikan orang dewasa seperti apa yang relevan dan benar-benar membantu
masyarakat keluar dari aneka keprihatinan di atas.

PENUTUP
Pada konferensi UNESCO yang dilakukan tahun 1965 di Teheran-Iran,

konsep mengenai keaksaraan fungsional diperluas. Ketika angka buta huruf di
negara-negara di dunia mulai menurun, Keaksaraan Fungsional (KF) diarahkan
pada keterlibatan masyarakat (dewasa) dalam peran-peran ekonomis di dalam
masyarakat. Artinya program POD juga diperluas. Dewasa ini makna PF
semakin diperluas yakni menyangkut aneka aspek kehidupan masyarakat. Pada
tataran ini, POD mempunyai peluang untuk berperan sebagai kekuatan
transformatif yang mampu mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, adil
dan bermartabat. Tugas ini menempatkan para tutor KF pada peran yang strategis
dan mulia. Tutor adalah agen-agen pembaharuan dan transformatif. Selamat
kepada para tutor yang mengikuti pelatihan KF ini.
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PENGEMBANGAN  BAHAN AJAR
 SEBAGAI STRATEGI OPTIMALISASI PROSES

DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK

Hendrikus Midun, M.Pd

Program Studi Pendidikan Teologi STKIP St. Paulus, Jl. Ahmad Yani, No.10
Ruteng e-mail: hendrikusmidun@yahoo.co.id

PENDAHULUAN
Pada era belajar saat ini, proses pembelajaran telah banyak mengalami

inovasi.  Pembelajaran tatap muka (face to face) antara guru/dosen (selanjutnya
pendidik) tidak lagi menjadi syarat mutlak terjadinya proses belajar peserta didik.
Dengan perkembangan teknologi informasi dan komputer saat ini, para pendidik
dapat mendesain dan mengembangkan bahan ajar  yang dapat digunakan pendidik
bersama peserta didik dalam proses pembelajaran ataupun bahan belajar mandiri
(BBM) bagi peserta didik.

Ketersediaan bahan ajar dalam proses pembelajaran dapat membantu
pendidik dan peserta didik melaksanakan aktivitas pembelajaran secara utuh
(rancangan, proses, evaluasi). Oleh sebab itu pengembangan bahan ajar
didasarkan  pada tiga pertimbangan utama, yakni tuntutan kurikulum, karakteristik
peserta didik, dan  pemecahan masalah belajar (lihat juga Depdikdasmen, 2008).

Pertama,  tuntutan kurikulum. Pengembangan bahan ajar harus
memperhatikan tuntutan kurikulum. Dalam hal ini, pendidik dituntut untuk
mengembangkan bahan ajar sendiri yang  sesuai dengan kurikulum berlaku.
Bahan ajar yang dikembangkan dapat berupa bahan ajar pokok (bahan ajar
yang memenuhi tuntutan kurikulum)  dan bahan ajar suplementer (bahan ajar
untuk memperkaya, menambah ataupun memperdalam isi kurikulum).

Kedua, karakteristik peserta didik. Pengembangan bahan ajar disesuaikan
dengan karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik (sasaran)
menyangkut perkembangan peserta didik,  kemampuan awal (entry behavior)
yang telah dikuasai, minat, latar belakang keluarga, lingkungan sosial, geografis,
budaya,dll.

Ketiga, memecahkan masalah belajar. Pengembangan bahan ajar harus
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dapat memecahkan masalah ataupun kesulitan belajar peserta didik. Dalam
proses pembelajaran seringkali terdapat sejumlah materi pembelajaran yang
sulit dipahami peserta didik  ataupun guru, dengan beragam alasan, seperti materi
tersebut abstrak, rumit, asing, dsb. Untuk mengatasi kesulitan tersebut maka
perlu dikembangkan bahan ajar yang tepat. Apabila materi pembelajaran yang
akan disampaikan bersifat abstrak, maka bahan ajar harus mampu membantu
peserta didik menggambarkan sesuatu yang abstrak tersebut, misalnya dengan
penggunaan gambar, foto, bagan, skema, dll. Demikian pula materi yang rumit,
harus dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana, sesuai dengan tingkat
berpikir peserta didik, sehingga menjadi lebih mudah dipahami.

Dengan demikian, pengembangan dan atau penggunaan bahan ajar dalam
proses pembelajaran niscaya diperlukan sebagai bagian integral dari pelaksanaan
kurikulum instruksional. Penggunaan bahan ajar dalam proses pembelajaran,
selain membuat pembelajaran efektif dan efisien, tetapi juga membuat peserta
didik belajar secara kontinyu. Sebab bahan ajar tidak hanya digunakan bersama
pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran tetapi juga digunakan secara
mandiri peserta didik di luar proses pembelajaran. Ketika menyusun dan
mengembangkan bahan ajar, pendidik secara sadar berupaya memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengana tempo dan
ritmenya masing-masing.

Tulisan ini bertujuan menghentakkan kembali kesadaran para pendidik akan
tanggung jawab akademiknya; tidak hanya untuk memenuhi tanggung jawab
profesinya, tetapi terutama sebagai bagian integral pelayanan profesional  bagi
peserta didik. Uraian ini mencakup kedudukan bahan ajar dalam kurikulum
instruksional, integrasi bahan ajar dalam variabel-varabel pembelajaran, dan
kelayakan bahan ajar agar memenuhi fungsiya sebagai sumber belajar yang
membantu belajar peserta didik.

BAHAN AJAR  DALAM KURIKULUM INSTRUKSIONAL
Uraian ini mencakup hakekat bahan ajar dan kedudukan bahan ajar dalam

komponen-komponen kurikulum. Hal ini diperukan untuk melihat kesatuan
pengembangan dan penggunaan bahan ajar dengan pelaksanaan kurikulum
instruksional.

1. Hakekat Bahan Ajar
Dalam pembelajaran dikenal berbagai macam bahan ajar  yang dapat
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digunakan, seperti buku teks (text book), lembar-lembar pembelajaran (instruc-
tional sheet) dengan nama yang bermacam-macam, seperti lembar tugas (job
sheet), lembar kerja (work sheet), lembar informasi (information sheet) dan
bahan ajar lainnya, baik berbentuk cetak (printed material)  maupun non-cetak.

Seringkali orang menyamakan antara bahan ajar (teaching material)
dengan  sumber belajar (learning resource), padahal kedua konsep tersebut
masih memiliki perbedaan. Menurut Association for Educational Communi-
cations and Technology tahun 1977 sebagaimana disarikan Seels Richey (1994),
sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh
pendidik, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan
belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan
pembelajaran. Sedangkan sumber belajar adalah segala tempat atau lingkungan
sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi dapat digunakan sebagai
wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku
(Depdikdasmen,2008:5). Dengan kata lain, sumber belajar adalah segala sesuatu
yang membantu belajar seseorang.

Berpijak pada konsep tersebut, bahan ajar merupakan bagian dari sumber
belajar. National Center for Vocational Education Research Ltd/National
Center for Competency Based Training sebagaimana dikutip Depdikdasmen
(2008:6) mendefenisikan bahan ajar  sbb: “bahan ajar adalah segala bentuk
bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan
kegiatan belajar mengajar di kelas, bisa  berupa bahan tertulis maupun bahan
tidak tertulis”.  Secara singkat dapat dikatakan bahwa bahan ajar adalah
seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan/
suasana yang memungkinkan peserta didik belajar.   Belajar yang dimaksudkan
dapat di dalam kelas selama proses pembelajaran maupun di luar kelas.

Singkatnya, perbedaan sumber belajar dengan bahan ajar adalah bahwa
sumber belajar masih berpotensi ataupun dipakai sebagai bahan ajar, sedangkan
bahan ajar merupakan bahan yang siap disajikan bagi peserta didik dalam proses
pembelajaran karena dirancang  dan dikembangkan untuk pencapaian
kompetensi peserta didik  secara utuh dalam kegiatan pembelajaran
(edu.dZihni.com, 09/05/ 2015). Sumber belajar dapat digunakan sebagai
referensi/sumber dalam mengembangkan bahan ajar. Dalam menyusun bahan
ajar, pendidik dapat menggunakan berbagai sumber belajar, seperti  pengalaman
ataupun pengetahuan sendiri, penggalian informasi dari narasumber baik orang
ahli ataupun teman sejawat, buku-buku, media masa, internet, dll.
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Bahan ajar mempunyai tempat yang sangat strategis dalam proses
pembelajaran. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran
yang berisikan materi pembelajaran yang didesain secara sistematis dan menarik
dalam rangka mencapai kompetensi atau sub-kompetensi dengan segala
kompleksitasnya (Widodo & Jasmadi, 2008). Bahan ajar dapat berupa informasi,
alat ataupun teks yang dapat digunakan baik secara bersama-sama maupun
secara individu. Bentuknya dapat berupa: (1) bahan cetak (printed material)
seperti  handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart,
foto/gambar, model/make; (2) bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio,
piringan hitam, dan compact disk audio; (3) bahan ajar pandang dengar (audio
visual), seperti  video compact disk, film; bahan ajar multimedia interaktif
(interactive teaching material)  seperti CAI (Computer Assisted Instruc-
tion), compact disk (CD) multimedia pembelajaran interaktif, dan(4)  bahan
ajar berbasis web (web based learning materials) (lihat juga
Depdikdasmen,2008:5).

Bahan ajar mengandung komponen-komponen pembelajaran  yang lengkap,
seperti judul bahan ajar, tujuan pembelajaran, konsep kunci, epitome (kerangka
isi), uraian materi, rangkuman dan umpan balik.  Kelengkapan komponen ini
juga  yang membedakan bahan ajar dengan buku teks ataupun sumber belajar
lain.

Secara singkat Midun (2009) (lihat juga Depdikdasmen, 2008), menguraikan
masing-masing komponen bahan ajar sebagai berikut Pertama, judul. Penulisan
judul bahan ajar  bertujuan menginformasikan kepada pembaca tentang apa
yang akan dipelajari  dalam bahan ajar tersebut dan dapat  menggambarkan
tentang isi bahan ajar yang akan dipelajari.

Kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan
tentang perilaku peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan
pembelajaran dipilah menjadi dua, yakni tujuan pembelajaran umum (course
purposes) dan tujuan pembelajaran khusus (specific objective). Tujuan
pembelajaran khusus merupakan penjabaran dari tujuan pembelajaran umum.
Tujuan pembelajaran khusus mengarahkan peserta didik  pada penguasaan
kompetensi. Tujuan pembelajaran menginformasikan kepada peserta didik tentang
apa yang harus dikuasai dari pembelajaran. Dalam penelitian Degeng (1989),
menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik pada awal
pembelajaran mempunyai efek belajar yang lebih baik daripada tidak
memberitahukan tujuan pembelajaran kepada peserta didik.

Ketiga, konsep kunci dan epitome. Konsep kunci merupakan konsep-konsep
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pokok dalam bahan ajar yang menjadi inti dalam uraian materi bahan ajar.
Selanjutnya epitome (kerangka isi) memuat hal-hal pokok bahan ajar yang berisi
pokok, sub pokok, dan sub sub pokok bahan ajar. Setiap epitome dielaborasi
sesuai dengan tujuan pembelajaran dan atau indikator pencapaian.

Keempat, uraian materi. Uraian materi adalah penjabaran konsep kunci
dan epitome dalam uraian yang lebih detail sehingga menghasilkan  pemahaman
yang komprehensif bagi peserta didik. Keluasan uraian materi ajar harus
memenuhi tiga prinsip, yakni: (1) prinsip relevansi, artinya uraian materi berkaitan
dengan pencapaian tujuan pembelajaran; (2) prinsip konsistensi, artinya ada
kecocokan antara tujuan pembelajaran dengan uraian materi; dan  (3) prinsip
kecukupan, artinya uraian materi bahan ajar cukup memadai membantu peserta
didik menguasai tujuan-tujuan pembelajaran atau paket-paket kompetensi.
Dengan memenuhi ketiga prinsip ini maka uraian materi bahan ajar tidak boleh
terlalu sedikit dan tidak  terlalu banyak. Sebab materi bahan ajar yang terlalu
sedikit kurang membantu mencapai tujuan pembelajaran  dan kalau  terlalu
banyak hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk
mempelajarinya.

Kelima, rangkuman. Rangkuman adalah uraian singkat dan padat dari
seluruh uraian materi yang merangkum semua isi bahan ajar. Rangkuman dapat
membantu peserta didik untuk memahami secara global bahan ajar ataupun
dapat menyegarkan kembali ingatan peserta didik terhadap isi bahan ajar yang
telah dipelajari.

Keenam, umpan balik. Umpan balik adalah seperangkat tugas dan latihan
yang dilakukan peserta didik setelah mempelajari bahan ajar atau mengikuti
proses pembelajaran. Umpan balik dapat membantu peserta didik  untuk
mengetahui sejauh mana kemajuan dan/atau keberhasilannya mempelajari bahan
ajar atau proses pembelajaran.

Selain memiliki komponen-komponen tersebut di atas, bahan ajar yang baik
juga memiliki kualitas isi dan kualitas fisik (Arifin & Kusrianto, 2009). Kualitas
isi berkaitan dengan cakupan materi yang dapat menjawab tujuan pembelajaran,
sistematika penyajian dan pengorganisasian isi, penggunaan bahasa yang
komunikatif dan mudah dimengerti, tata letak (layout), inset pengingat, dan
ilustrasi gambar yang mendukung pesan (informasi).  Kualitas fisik berkaitan
dengan pemilihan jenis dan ukuran huruf, penggunaan warna, penggunaan ukuran
dan  jenis kertas.

Dengan kelengkapan komponen  dan kualitas yang dimiliki bahan ajar, maka
penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran membantu meningkatkan interaksi
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pembelajaran. Pola interakasi dalam pembelajaran tidak hanya antara pendidik
dan peserta didik, tetapi juga interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan
bahan ajar.  Menurut Prawiradilaga dan Siregar (2004) interaksi multi arah
dalam pembelajaran dapat mengoptimalkan proses pembelajaran. Proses
pembelajaran yang optimal dicirikan dengan semakin maksimalnya peserta didik
menggunakan engaged time/time on task (waktu yang sesungguhnya terserap
untuk belajar) selama proses pembelajaran (Slavin, 1994).

Kelengkapan komponen dalam bahan ajar juga menunjukan bahwa bahan
ajar mempunyai fungsi dan manfaat praktis, baik bagi pendidik maupun peserta
didik (bdk.Depdikdasmen, 2008). Fungsinya adalah: (1) sebagai pedoman bagi
pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran,
sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dibelajarkan  kepada
peserta; (2) pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua
aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi
kompetensi yang seharusnya dipelajari/dikuasainya; dan (3) sebagai alat evaluasi
pencapaian hasil pembelajaran. sedangkan manfaatnya adalah: (1) diperoleh
bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar
peserta didik; (2) peserta didik dan pendidik  tidak lagi tergantung kepada buku
teks yang terkadang sulit untuk diperoleh; (3)  bahan ajar menjadi labih kaya
karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi; (4) menambah
khasanah pengetahuan dan pengalaman pendidik dalam menulis bahan ajar; (5)
bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif
antara pendidik dengan peserta didik karena peserta didik akan merasa lebih
percaya kepada gurunya.

2. Bahan ajar dalam Komponen Kurikulum
Bahan ajar merupakan bagian dari komponen kurikulum. Dalam komponen

kurikulum bahan ajar disebut juga dengan isi kurikulum. Isi kurikulum merupakan
salah satu komponen utama  kurikulum, selain komponen tujuan, metode dan
evaluasi (Heriawan, 2005). Pengembangan kurikulum instruksional, misalnya
dalam bentuk silabus dan RPP  merupakan elaborasi/jabaran dari keempat
komponen tersebut sehingga menjadi lebih operasional.

Keempat komponen kurikulum  (tujuan, isi/pesan, metode,  evaluasi)
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pengembangan
kurikulum instruksional. Keeratan hubungan keempatnya dapat dijelaskan sebagai
berikut: (1) tujuan pembelajaran merupakan pengarah komponen lain (isi, metode,
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evaluasi); (2) isi pesan (materi ajar)  dipilih dan dikembangkan untuk menjawab
tujuan pembelajaran dan menjadi acuan dalam menentukan teknik dan metode
pembelajaran; (3) metode pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih  untuk
menyampaikan pesan-pesan pembelajaran  (materi ajar) agar tujuan
pembelajaran tercapai; dan (4) evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis
untuk menilai ketercapaian  tujuan pembelajaran (ketuntasan belajar),
keterserapan isi pesan (materi ajar), dan ketepatan penggunaan strategi dan
metode pembelajaran.

Dengan demikian, bahan ajar sebagai pesan pembelajaran tidak dapat berdiri
sendiri. Pemilihan bahan/materi ajar merupakan langkah kedua setelah
merumuskan tujuan pembelajaran, sebab bahan/materi ajar hanya boleh dipilih
dan dibelajarkan  kepada peserta didik sejauh  dapat  menjawab tujuan
pembelajaran.

Menurut Saylor dan Alaxander sebagaimana disarikan Heriawan (2005),
bahan ajar sebagai isi kurikulum meliputi fakta-fakta, observasi, data, persepsi,
penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pemikiran manusia dan
pengalamannya yang diatur dan diorganisasikan dalam bentuk  gagasan, konsep,
generalisasi, prinsip-prinsip, dan pemecahan masalah (solution).  Fakta adalah
sifat dari suatu gejala peristiwa benda, yang wujudnya dapat ditangkap oleh
panca indera manusia dan dapat dipelajari melalui informasi dalam bentuk
lambang, kata-kata, istilah-istilah dan sebagainya. Konsep adalah serangkaian
perangsang yang mempunyai sifat-sifat yang sama. Prinsip adalah pola antar
hubungan fungsional diantara konsep. Dengan kata lain prinsip merupakan
hubungan fungsional dari beberapa konsep. Keterampilan adalah pola kegiatan
yang bertujuan, yang memerlukan manipulasi dan kooordinasi informasi yang
dipelajari. Keterampilan dipilah atas dua kategori yakni keterampilan fisik dan
keterampilan intelektual.

Agar pemilihan bahan/materi ajar dapat mencapai tujuan pembelajaran,
maka ada beberapa kriteria  dalam pemilihannya. Taba, dkk sebagaimana dikutip
Heriawan (2005) menetapkan beberapa  kriteria dalam memilih bahan ajar,
seperti valid (kebenaran final), berdasarkan kenyataan sosial, kedalaman dan
keluasaannya seimbang, menjawab  tujuan yang luas (memenuhi aspek
pengetahuan, keterampilan dan sikap), dapat dipelajari dan disesuaikan dengan
pengalaman peserta didik, memenuhi kebutuhan dan menarik minat peserta
didik, elaborasinya  antarsub uraian mempunyai hubungan logis, urutan kronologis
(menurut terjadinya suatu peristiwa), mempunyai urutan logis, urutan bahan
(dari sederhana ke yang kompleks, dari yang mudah ke yang sulit, dari yang
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spesifik ke yang umum), mempunyai urutan berdasarkan psikologi unsur (dari
bagian-bagian ke keseluruhan atau dari keseluruhan ke bagian-bagian),
mempunyai urutan kausal (sebab akibat), urutan spiral yakni terpusat pada topik-
topik  tertentu kemudian diperluas dan diperdalam, urutan hirarki belajar, yakni
urutan bahan yang menggambarkan urutan prilaku yang mula-mula harus
dikuasai peserta didik berturut-turut sampai perilaku terakhir.

Dengan mengacu pada kriteria tersebut, maka pengembang bahan ajar
mesti pula memiliki  pengetahuan dalam bidang psikologi belajar dan
pembelajaran, ilmu desain pembelajaran, ilmu media/ teknologi media, dan
kemampuan berbahasa. Keterbatasan akan kemampuan tersebut menuntut
pengembang bahan ajar dapat melibatkan teman sejawat atau reviewer dalam
kerja kolaboratif.

3. Kelayakan Bahan Ajar
Pada uraian sebelumnya, bahan ajar sedikit berbeda dengan buku teks dan

sumber belajar lain. Ciri lain bahan ajar dapat dilihat dari kelayakan isi dan
tampilannya. Uraian ini difokuskan pada  bahan ajar cetakan (printed mate-
rial).

Pengembangan bahan ajar tidak pertama-tama untuk memenuhi tuntutan
profesionalitas pendidik, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta
didik, baik dalam proses pembelajaran maupun di luar  kelas untuk belajar mandiri.
Oleh karena  itu, bahan ajar (cetak) menuntut empat elemen, yakni kelayakan
isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan (Harley, 1985; Depdikdasmen, 2008;
Midun, 2009; Arifin dan Kusrianto, 2009).

Pertama, kelayakan isi.  Kelayakan isi  bahan ajar  menyangkut  kesesuaian
dengan main goals mata pelajaran (mata kuliah) dan instructional objevtive,
kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, kesesuaian dengan  kebutuhan
bahan ajar, kebenaran substansi materi pembelajaran, manfaat untuk
penambahan wawasan peserta didik, kesesuaian dengan nilai moral dan nilai-
nilai sosial  (bebas bias gender, agama, suku, dll).

Kedua, kelayakan kebahasaan. Kelayakan kebahasaan, menyangkut
keterbacaan (readiness), kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaidah bahasa
Indonesia yang baik dan benar, pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien
(jelas dan singkat), dianjurkan untuk menggunakan paragraf dan kalimat kalimat
pendek, termasuk juga penempatan tanda-tanda baca yang tepat.

Ketiga, kalayakan penyajian. Kelayakan penyajian, menyangkut kejelasan
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tujuan yang ingin dicapai (main goals dan learning outcome),  urutan sajian
(hiraraki belajar),   interaksi (pemberian stimulus dan respon), kelengkapan
informasi.

Keempat, kelayakan kegrafikaan. Kelayakan kegrafikaan, menyangkut:
(1) konsistensi format dan konsistensi spasi. Konsistensi format, menyangkut
penggunaan format yang konsisten dari halaman ke halaman dan  konsisten
spasi menyangkut jarak yang serasi dan seimbang, baik  spasi vertikal (jarak
sub sub bab atau antarsubpoin, antarparagraf, dan antarbaris) maupun spasi
horizontal (jarak antarkata); spasi yang tidak seimbang  dianggap buruk, tidak
rapi dan bahkan membingungkan pembaca (peserta didik); (2) format, diupayakan
isi yang berbeda dipisahkan dan dilabelkan secara visual (dalam bentuk sub
judul/poin) demikian halnya dengan taktik dan strategi pembelajaran yang
berbeda juga dipisahkan dan dilabelkan secara visual; (3) organisasi, diupayakan
agar selalu menginformasikan kepada peserta didik/ pembaca mengenai di mana
atau sejauh mana mereka dalam teks itu. Peserta didik harus mampu melihat
sepintas bagian, sub bab, dan bab berapa mereka baca. Jika memungkinkan,
siapkan piranti yang memberikan orientasi kepada peserta didik tentang posisinya
dalam teks secara keseluruhan; (4) daya tarik, perkenalkan setiap bab atau
bagian baru dengan cara yang berbeda, pemberian warna yang serasi, sehingga
memberi motivasi kepada peserta didik untuk terus membaca bahan ajar. Selain
itu, kegrafikaan menyangkut penggunaan font; jenis dan ukuran huruf, lay out
atau tata letak, penomoran, bulleting,  ilustrasi, gambar, foto, desain tampilan.

INTEGRASI BAHAN AJAR DENGAN VARIABEL
Integrasi bahan ajar dengan pembelajaran maksudnya adalah bahan ajar

menyatu dengan aktivitas pembelajaran. Ia disusun berdasarkan kebutuhan
belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Penyatuan bahan ajar dengan
aktivitas pembelajaran tampak pada proses penyusunannya. Penyusunan bahan
ajar dilakukan dalam alur dan logika sesuai dengan rencana pembelajaran; dimulai
dengan penetapan tujuan pembelajaran (learning objective), kemudian dilakukan
analisis pembelajaran (instructional analysis) dilanjutkan dengan pembuatan
rencana pembelajaran dan kemudian menyusun bahan ajar (Arifin dan Kusrianto,
2009:57).

Aktivitas pembelajaran yang lengkap dimulai dengan perencanaan,
pelaksanan dan evaluasi. Mengutip Reigeluth, Degeng (1988) melihat
pembelajaran yang lengkap terdiri dari tiga variabel utama, yakni variabel kondisi,
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variabel metode dan variabel hasil. Secara lengkap kajian analitik ketiga variabel
tersebut diuraikan berikut ini (lihat juga Midun, 2009).

1. Variabel Kondisi Pembelajaram
Variabel kondisi mencakup analisis tujuan dan karakteristik bidang studi,

analisis sumber belajar, dan analisis karakteristik peserta didik.
Pertama, analisis tujuan. Penetapan tujuan pembelajaran disesuaikan

dengan deskripsi mata pelajaran (mata kuliah). Tujuan pembelajaran merupakan
pernyataan yang menggambarkan sesuatu yang harus dicapai peserta didik pada
akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat dibedakan menjadi tujuan
pembelajaran umum (main goals) dan tujuan pembelajaran khusus (objective
instructional). Tujuan pembelajaran umum merupakan pernyataan umum
tentang hasil belajar yang diinginkan, dan diacukan pada keseluruhan isi bidang
studi. Sedangkan tujuan pembelajaran khusus adalah pernyataan khusus tentang
hasil pembelajaran yang diinginkan pada struktur konseptul atau prosedural.
Tujuan pembelajaran khusus merupakan penjabaran dari tujuan pembelajaran
umum, sehingga mengarahkan peserta didik  menguasai materi ajar. Karena itu
tujuan khusus pembelajaran kerap disebut juga dengan tujuan belajar, tujuan
performens, tujuan perilaku yang berkaitan dengan hasil pembelajaran yang
diinginkan.  Rumusan tujuan pembelajaran mencakup empat komponen, yakni
Audiens, Behavior, Condition,  Degree (criterion)  yang dapat diingat dengan
bantuan mnemonik  “ABCD”. Penetapan tujuan pembelajaran mempengaruhi
penetapan metode pembelajaran. Karena itu tujuan pembelajaran tersebut perlu
dianalisis untuk mengetahui tujuan orientasi apa dan tujuan pendukung apa yang
akan dicapai dalam proses pembelajaran. Dengan mengetahui tujuan apa yang
akan dicapai maka isi pesan atau isi pembelajaran (bahan ajar) dapat dipilih dan
dikembangkan  dan karena itu dapat ditetapkan isi pembelajaran yang diperlukan
untuk mencapai tujuan itu dan struktur penataan isi pembelajaran serta preskripsi
strategi pengorganisasian isi pembelajaran.

Kedua, analisis karakteristik isi bidang studi. Analisis karakteristik isi bidang
studi mencakup tipe isi bidang studi. Tujuan analisis karakteristik isi bidang studi
adalah untuk mengetahui isi apa yang dimiliki suatu bidang studi dan bagaimana
struktur isinya. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk mempreskripsikan
pengorganisasian pembelajaran. Konstruksi isi bidang studi secara umum
dibedakan atas empat macam, yakni: (1) fakta, adalah asosiasi satu ke satu
antara obyek, peristiwa atau simbol yang ada atau mungkin ada dalam lingkungan
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riil atau imaginasi;  (2) konsep, adalah sekelompok obyek, peristiwa, atau simbol
yang memiliki karakteristik umum yang sama dan yang diidentifikasi dengan
nama yang sama;  (3) prinsip,  adalah hubungan sebab-akibat antara konsep-
konsep; dan  (4) prosedur, adalah urutan langkah untuk mencapai suatu tujuan,
memecahkan masalah tertentu, atau membuat sesuatu.

Ketiga, analisis sumber belajar. Analisis sumber belajar dilakukan untuk
mengetahui sumber-sumber belajar apa yang tersedia dan dapat dipergunakan
untuk menyampaikan isi pembelajaran. Sumber belajar itu dapat  bersifat hu-
man maupun nonhuman, elektronik maupun nonelektronik, audio, visual, dan
audiovisual. Sumber belajar-sumber belajar tersebut dapat dipakai sebagai
rujukan dalam mengembangkan bahan ajar.

Keempat, analisis karakteristik peserta didik. Analisis karakteristik peserta
didik  bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri individual peserta didik  berupa bakat,
kematangan tingkat berpikir, motivasi, dan kemampuan awal (entry behavior).
Hasil analisis ini  berupa daftar yang memuat pengelompokan karakteristik peserta
didik. Dengan mengetahui ciri dan karakteristik perseorangan peserta didik  pada
awal pembelajaran dapat membantu pendidik untuk memberi stimulus yang tepat
kepada setiap peserta didik dalam proses pembelajaran  dan dapat
mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik
peserta didik.

2. Variabel Metode Pembelajaram
Variabel metode pembelajaran mencakup strategi pengorganisasian

pembelajaran, penyampaian pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran.
 Pertama,  strategi pengorganisasian pembelajaran. Strategi

pengorganisasian pembelajaran amat dipengaruhi oleh tipe isi bidang studi yang
dipelajari. Oleh karena itu strategi pengorganisasian pembelajaran mengacu
pada penataan isi bidang studi, dengan membedakan menjadi dua, yakni strategi
makro dan mikro. Strategi makro mengacu kepada penataan isi seluruh bidang
studi/mata pelajaran yang akan dibelajarkan kepada peserta didik. Sedangkan
strategi mikro mengacu kepada penataan isi berkisar pada satu  konseptual
atau prinsip atau prosedural pada satu mata pelajaran. Yang termasuk strategi
mikro adalah teori penataan urutan berdasarkan prasyarat belajar dari Gayne,
model pembentukan konsep dari Taba, penguasaan konsep dari Bruner. Untuk
teori strategi makro  ialah pengintegrasian sejumlah teori, seperti herarki belajar
dari Gayne, teori skema dari Mayer, urutan subsumatif dari Aussubel, dan
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webteaching untuk menata urutan isi dari Norman. Kemudian dilakukan oleh
Reigeluth untuk mendapat sesuatu yang komprehensif yang disebut dengan
teori elaborasi, yaitu mengintegrasikan tujuh komponen elaborasi yang meliputi:
urutan elaborasi, urutan prasyarat belajar, rangkuman, sintesis, analogi, pengaktif
kognitif dan kontrol belajar (Reigeluth & Merril, 1979). Pengintegrasian isi
pembelajaran dalam pengembangan bahan ajar umumnya menggunakan model
elaborasi; suatu topik dijabarkan ke dalam sub topik dan setiap sub topik
dijabarkan lagi  menjadi  sub sub topik.

Kedua, strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian
pembelajaran mengacu pada  cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan
pembelajaran kepada peserta didik sekaligus untuk menerima dan merespon
masukan-masukan dari peserta didik. Karena itu maka penyampaian
pembelajaran disebut juga sebagai metode untuk melaksanakan proses
pembelajaran. Penetapan strategi penyampaian pembelajaran didasarkan pada
hasil analisis sumber belajar. Karena itu daftar sumber belajar sebagai hasil dari
analisis sumber belajar dijadikan dasar dalam memilih dan menetapkan strategi
penyampaian pembelajaran.

Ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan
pembelajaran merupakan metode untuk menata interaksi antara peserta didik
dan variabel lain, yakni variabel strategi pengorganisasian dan penyampaian isi
pembelajaran. Reigeluth dan Merill sebagaimana disarikan Degeng (1989)
menggunakan paling tidak empat hal yang menjadi urusan strategi pengelolaan,
yakni: (1) penjadwalan pengguna strategi pembelajaran; (2) pembuatan catatan
lanjutan belajar peserta didik (mengacu pada kapan dan  berapa kali penilaian
hasil belajar dilakukan, serta bagaimana prosedur penilaiannya)  mengacu kepada
kapan dan berapa kali suatu strategi pembelajaran atau komponen suatu strategi
pembelajaran, alokasi waktu yang dipakai dalam situasi pembelajaran; (3)
pengelolaan motivasional, mengacu pada cara-cara yang dipakai untuk
meningkatkan motivasi belajar.

3. Variabel Hasil Pembelajaran
Variabel hasil dimaksudkan bagaimana pengembang bahan ajar

mengembangkan prosedur pengukuran hasil belajar peserta didik. Hasil belajar
didefenisikan sebagai semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang
nilai dari penggunaan suatu metode di bawah kondisi yang berbeda, baik efek
yang diinginkan/telah dirancang (desired outcomes) maupun efek nyata yang
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tidak dirancang sebelumnya (actual outcomes).
Secara umum hasil yang dicapai meliputi tiga aspek: keefektifan (effec-

tiveness), efesiensi pembelajaran (efficiency), dan daya tarik pembelajaran
(appeal). Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang
diperoleh mahasiswa dengan indikator-indikator seperti: (1) kecermatan
penguasaan perilaku yang dipelajari atau tingkat kesalahan unjuk kerja, (2)
kecepatan unjuk kerja,  (3) tingkat alih belajar, (4) tingkat retensi (Reigeluth dan
Merril (1979),  (5) kesesuaian dengan prosedur, (6) kuantitas unjuk kerja, dan
(7) kualitas hasil akhir. Efisiensi pembelajaran diukur dengan rasio antara
keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai peserta didik dan/atau jumlah biaya
yang digunakan.

Daya tarik pembelajaran diukur dengan mengamati kecenderungan peserta
didik untuk tetap atau terus belajar. Untuk mengukur hasil belajar bermutu dan
akurat diperlukan ketrampilan pendidik dalam membuat instrumen pengukuran
yang tepat. Hasil belajar yang bermutu  dapat dilihat dari kriteria proses dan
hasil. Kriteria proses menekankan interaksi edukatif dinamis sehingga siswa
mampu mengembangkan potensinya melalui keterlibatan secara aktif dalam
seluruh proses pembelajaran. Kriteria hasil berupa perubahan tingkah laku
(kognitif, afektif, psikomotor) dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata
(Jihad dan Haris, 2008: 20-21).

Uraian tentang tiga variabel pembelajaran menunjukkan bahwa
pengembangan bahan ajar merupakan bagian integral dari aktivitas pembelajaran.
Inilah hakekat dan ciri khas bahan ajar yang membedakannya dari sumber belajar
lain. Penyusunan bahan ajar dilakukan dalam  kesatuan dengan komponen
(variabel) lain dalam aktivitas pembelajaran. Pengembangan bahan ajar adalah
salah satu sub-aktivitas dari   “proyek” pembelajaran.  Proyek itu bermula dari
rancangan kemudian pelaksanaan dan evaluasi.

Rancangan adalah proses untuk menentukan kondisi belajar (Seels dan
Richey, 1994:31). Dalam rancangan  pembelajaran, pendidik telah memikirkan
tentang  sistem penyampaian pesan-pesan pembelajaran (isi/bahan ajar),
misalnya bagaimana pesan didesain dengan benar dan menarik serta  strategi
dan  metode pembelajaran  apa  yang  digunakan sesuai dengan isi pesan,
karakteristik  peserta didik dan konteks pembelajaran. Hampir dipastikan bahwa
produktivitas pembelajaran amat ditentukan oleh rancangan (design) yang telah
dibuat  yang antara lain adalah rancangan bahan ajar (matarial design).
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PENUTUP
Bahan ajar merupakan bahan yang digunakan pendidik dan peserta didik

dalam aktivitas pembelajaran maupun secara mandiri oleh peserta didik.
Pengembangan bahan ajar dilakukan dalam alur dan logika sesuai dengan rencana
pembelajaran. Itu berarti bahan ajar disusun berdasarkan tuntutan kurikulum,
kebutuhan belajar peserta didik, dan orientasi pada hasil belajar peserta didik.

Oleh karena itu pengembangan  bahan ajar tidak hanya memenuhi kebutuhan
pendidik, tetapi kebutuhan peserta didik dan kegiatan pembelajan. Dengan
menggunakan bahan ajar dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat
melibatkan diri secara optimal dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak
hanya berinteraksi dengan pendidik tetapi juga dengan bahan ajar.

Karena sasaran inilah maka bahan ajar berbeda dengan  buku teks dan
sumber belajar lainnya. Sebuah bahan ajar harus memenuhi kelayakan isi,
kebahasaan, penyajian, kegrafikaan. Untuk itu maka pengembangannya  melalui
prosedur dan urutan yang sistematis, yakni analisis learning outcomes, analisis
instructional objective, analisis sumber belajar, analisis isi bidang studi,
pengembangan bahan/isi pesan, dan pengukuran hasil belajar. Dengan proses
pengembangan yang sistematis ini, bahan ajar yang dihasilkan dapat memfasilitasi
pendidik dan peserta didik dalam mengoptimalkan pembelajaran yang pada
gilirannya berdampak pada semakin optimalnya hasil belajar peserta didik.
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PENDAHULUAN
Ada dua pertanyaan besar yang selalu ada dalam pikiran bawah sadar

warga negara yaitu: pertama, apa yang negara telah perbuat untuk dirinya atau
apakah negara memberikan pengaruh pada keseluruhan sendi kehidupan mereka,
dan yang pertanyaan kedua adalah,   apakah perbuatan, perilaku dan pilihan
mereka dalam bersikap berpengaruh terhadap negara? Jika jawaban pada
pertanyaan pertama membuat warga negara puas, yang berarti negara membuat
mereka lebih sejahtera, lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, maka hal
tersebut akan meningkatkan kebanggaan warga negara terhadap negaranya.
Hal ini hanya terjadi jika bangsa dan negara memiliki prestasi, kebijakan yang
berorientasi pada rakyat serta memiliki sistem dan tata pemerintahan yang baik.

Pada pertanyaan yang kedua, jika jawababnya adalah ‘ya’ dan warga negara
yakin bahwa sekecil apapun perilaku mereka akan berpengaruh pada negara,
maka hal itu akan  meningkatkan kesadaran berpolitik pada warga negara.
Ekspresi tentang pentingnya kehadiran negara ditunjukkan dengan keikutsertaan
warga negara dalam poses pengambilan keputusan tentang negara,
menggunakan hak politiknya dengan berpartisipasi dalam membangun negara
sehingga terwujud masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Wadah yang paling mudah dan nyata  bagi masyarakat untuk menunjukkan
kesadaran berpartisipasi sebagai warga negara dalam berpolitik adalah lewat
pemilu. Menurut Peraturan KPU Nomor 01 tahun 2013, pemilu adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia,  jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
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berdasarkan Panasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara
harus menjamin keamanan bagi rakyat untuk melaksanakan  pemilu tersebut,
tanpa ada rasa tertekan, tertutup, dan terbatas.

Pemilu di Indonesia dilaksanakan dalam beberapa bentuk antara lain:
pemilihan presiden (pilpres), pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan
legislatatif (pileg). Pemilu khususnya pileg merupakan pristiwa politik penting
yang menentukan keberlangsungan bangsa dan Negara. Dalam Pileg, rakyat
melalui hak suaranya mempunyai kesempatan untuk memilih wakil-wakil terbaik,
yang mengapresiasikan harapan mereka di dewan, baik itu di Dewan Perwakilan
Rakyat Pusat maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Banyak pengamat
politik mengatakan bahwa pileg di Indonesia merupakan pemilihan umum yang
terbesar dan terumit di dunia (Musni, 2014). Pada pileg 2014 yang lalu, terdapat
560 kursi DPR RI yang diperebutkan di 77 daerah pemilihan. Di tingkat DPRD
Propinsi terdapat 2.112 kursi yang diperebutkan dalam 259 daerah pemilihan.
Pada tingkat kabupaten/kota, terdapat 16.895 kursi di 2.102 daerah pemilihan.
Kemudian 132 kursi dari 33 Provinsi diperebutkan untuk anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD). Jika dihitung secara keseluruhan, menurut Ketua
KPU RI kurang lebih terdapat 200 ribu caleg dari 12 partai nasional dan 3
partai lokal Aceh yang bertarung di Pileg 9 April 2014 yang lalu (Musni, 2014).
Jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 185.822.507 jiwa yang tersebar di
546.278 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam dan luar negeri (Litbang
Kompas, 2014).

Namun perhelatan besar ini menyisakan beberapa permasalahan. Salah
satu permasalahan besar adalah meningkatnya praktik politik uang pada saat
Pileg 2014. Hasil temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat
praktek politik uang pada pemilu legislatif 2014 sebanyak 313 kasus. Angka ini
melonjak 100 persen dari pemilu legislatif 2009. Anggota Divisi Korupsi Politik
ICW, Donal Fariz, menjelaskan, ada empat isu yang menjadi fokus
pemantauannya selama masa kampanye terbuka, masa tenang, dan hari
pencoblosan Pileg 2014. Keempat hal itu adalah pemberian barang, jasa, uang,
dan penggunaan sumber daya negara.

Persoalan penggunaaan uang dalam politik lebih banyak dikarenakan sistem
penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yang bersifat proporsional terbuka,
sehingga  menyebabkan persaingan diantara para caleg yang sangat ketat.
Kecilnya peluang menjadi caleg menjadikan para caleg ini melakukan segala
macam cara untuk memenangkan kursi. Selain itu, lemahnya pencegahan,
pengawasan dan penindakan dari badan pengawas pemilu (bawaslu)  juga
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memunculkan peningkatan politik uang dalam pileg. Media-media nasional
banyak menyoroti  lemahnya kinerja bawaslu karena tidak dapat mencegah
praktek politik uang dalam pileg. Hal ini bertambah parah karena masih minimnya
kesadaran dari partai politik untuk mendisiplinkan calegnya agar tidak melakukan
pelanggaran dalam penyelenggaraan pileg.

Mahasiswa sebagai bagian dari warga negara yang mempunyai hak politik
pasti terlibat dalam persoalan ini. Sebagai kaum intelektual mahasiswa seharusnya
tidak terjebak dalam praktek politik uang ini serta memiliki kewajiban untuk
menggunakan hak politiknya secara bijak. Mahasiswa sebagai agen perubahan
sudah seharusnya memikirkan persoalan bangsa ini dengan lebih arif.  Namun
demikian, tidak semua mahasiswa peduli pada kesejahteraan rakyat dan memberi
perhatian menyikapi masalah dalam pemilu ini secara kritis. Mereka kemudian
mejadi tidak peduli terjebak pada perilaku politik yang kotor dan menghalalkan
segala cara untuk mencapai kepentingan dirinya sendiri. Fenomena-fenomena
seperti yang dijelaskan di atas memunculkan pertanyaan pertanyaan pokok
berikut: “apakah mahasiswa STKIP St Paulus Ruteng sebagai masyarakat
intelektual telah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam politik? Apakah
mahasiswa telah menggunakan hak politiknya dengan arif dan bijaksana pada
pileg 2014? Apakah mahasiswa STKIP St Paulus Ruteng turut terjebak dalam
politik uang?

Penggunaan uang dalam politik jelas-jelas melanggar pasal 86 UU No. 8
Tahun 2012 tentang pemilu yang berbunyi: “pelaksana, peserta dan petugas
kampanye dilarang untuk menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya
kepada peserta kampanye pemilu”  Selain itu, penggunaan uang juga
menumpulkan hati nurani mahasiswa dan menjadi tidak menggunakan akal
sehatnya dalam memilih. Mahasiswa dan peserta pemilu menjadi tertekan, berada
dalam keterpaksaan, sehingga kehilangan idealisme dan menjadi apatis terhadap
perubahan karena tidak lagi mempunyai banyak pilihan dalam berpolitik.

Dalam mewujudkan misinya, untuk berperan aktif dalam mengembangkan
ilmu pengetahuan, teknologi dan perlu memberikan sumbangan khas dan nyata
dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, baik di tingkat lokal, bangsa maupun
dunia, LPPM memandang proses politik ini (pileg) perlu diikuti, dikaji dan dipikirkan
secara serius oleh Perguruan Tinggi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM) STKIP St. Paulus Ruteng sebagai lembaga pelaksana
terdepan pengembangan di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, merasa
terpanggil untuk peduli pada kesadaran politik mahasiswa, khususnya untuk
mengetahui bagaimana mereka menggunakan hak politknya.
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Sejalan dengan misi ini, LPPM yang memiliki pusat studi kajian agama,
sosial dan politik memiliki pemikiran untuk melakukan sebuah penelitian guna
mendapatkan informasi akurat tentang keterlibatan mahasiswa STKIP St Paulus
Ruteng dalam proses pileg 2014 dan mengetahui berbagai pandangan mereka
terhadap beberapa aspek dalam pemilihan legislatif. Sebagai suatu lembaga
yang peduli pada kehidupan sosial politik bangsa dan negara, LPPM memandang
pentingnya mendapatkan gambaran mengenai keterlibatan mahasiswa STKIP
St. Paulus dalam pileg 2014 yang lalu. Kajian yang mendalam mengenai topik
ini akan memperbaiki pandangan mahasiswa terhadap beberapa aspek dalam
penyelenggaraan pemilihan legislatif di negara kita dan menggunakan hak
suaranya dengan bijak dalam pemilu yang diselnggarkan oleh pemerintah Republik
Indonesia.

PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF 2014
Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) telah usai dilaksanakan. Terdapat 560

kursi DPR RI yang diperebutkan di 77 daerah pemilihan. Jika dihitung secara
keseluruhan, menurut Ketua KPU RI kurang lebih terdapat 200 ribu caleg dari
12 partai nasional dan 3 partai lokal Aceh yang bertarung di Pileg lalu. Jumlah
pemilih yang terdaftar sebanyak 185.822.507 jiwa yang tersebar di 546.278
TPS di dalam dan luar negeri (Yuniarto, 2014).

Perhelatan besar ini menyisakan beberapa permasalahan, yaitu antara lain
pendataan pemilih yang tidak lengkap dan tidk adil, penyediaan logistik pemilu
yang terlambat dan tidak memadai, dan pengorganisasian tenaga panitia pemilihan
umum yang tidak rapi. Namun demikian, salah satu masalah yang sangat
terang terjadi pada pileg 2014 yang lalu adalah maraknya pengunaan
uang dalam kampanye. Menurut survei yang dilakukan oleh
kompas.com terhadap pemilih di Indonesia, satu dari lima responden
menyatakan pernah ditawari uang atau barang untuk memilih caleg ataupun
partai politik tertentu dalam pemilu legislatif 2014. Demikian pula terkait informasi
apakah mereka pernah mendengar adanya pembagian uang atau barang di
sekitar rumah tinggal, 2 dari 5 responden menyatakan pernah mendengar adanya
pembagian uang pada pemilu lalu (http://Indonesiasatu.Kompas.Com/Read/2014/
04/28/1458036/Noda.Politik.Uang.Di.Pemilu). Indonesian Corruption Watch
(ICW) juga menemukan adanya 313 kasus praktek politik uang dilakukan pada
pemilu legislatif  2014 yang lalu. Angka ini melonjak 100 persen dari pemilu
legislatif 2009 (Umar, 2014).
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Mengapa politik uang mudah berkembang di indonesia dan tidak pada negara
lain? Ada banyak analisis  untuk menjawab pertanyaan ini, menurut Umar (2014),
persoalan maraknya praktek politik uang dikarenakan sistem proporsional terbuka
dalam pemilihan umum yang membuat caleg akan melakukan segala cara untuk
memenangkan kursi. Beberapa pengamat mengatakan, lemahnya pencegahan,
pengawasan dan penindakan dari badan pengawas pemilu (bawaslu) juga
memunculkan peningkatan angka politik uang. Hala ini diperparah dengan masih
minimnya kesadaran dari partai politik  untuk mendisiplinkan calegnya agar
tidak melakukan pelanggaran menjadikan politik uang selama proses
penyelenggaraan pileg.

Pendapat yang agak berbeda dikemukan oleh Almond (1990), yang
menyimpulkan faktor budaya memainkan peranan penting dalam perilaku politik.
Di banyak negara Asia, Afrika dan Timur Tengah, budaya demokrasi belum
tumbuh dan berkembang dengan baik di dalam masyarakat. Masih banyak
masyarakat yang berpikir untuk dirinya sendiri dan tidak berpikir untuk negaranya.
Begitu pula dengan pemimpinnya, yang berusaha mendapatkan kekuasaan
sebagai upaya untuk mengumpulkan harta dan untuk mendapatkan kepuasan
pribadi. Motivasi mereka menjadi caleg  bukan untuk memperjuangkan
kepentingan rakyat, tetapi karena ambisi dan kepentingan pribadi. Mereka tidak
ragu memperjualbelikan suara rakyat dengan menggunakan kekuatan uang.

Di indonesia, budaya mendapatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi
sudah terjadi sejak masa Orde Baru. Pada masa ini, penyelenggaraan pemilu
berlangsung secara tidak demokratis. Sebelum pemilu, masyarakat sudah
mengetahui bahwa pemenangnya adalah partai tertentu. Penguasa memobilisasi
birokrasi, tentara dan pegawai negeri sipilnya untuk memenenagkan partai
tersebut. Setelah rezim Orde Baru dijatuhkan melalui kekuatan rakyat, maka
tahun 1999 pemerintah berupaya untuk melaksanakan pemilihan umum (pemilu)
legislatif secara demokratis. Akan tetapi, pelaksanaan pemilu selama era
reformasi belum sepenuhnya berajalan sesuai amanat UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara
LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil).
Budaya curang dan menghalalkan segala cara masih banyak berlaku di
masyarakat. Penyelenggara pemilu (PPS, PPK, KPUD, KPU) juga sering
terlibat dalam praktek curang ini, bekerja sama dengan caleg atau tim sukses,
atau dengan pemilih yang miskin dan kurang pendidikan melalui politik uang.
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PERAN MAHASISWA DALAM DEMOKRASI
Mahasiswa adalah kelompok sosial yang istimewa di tengah masyarakat

Indonesia. Mereka dianggap memiliki peranan historis yang signifikan dalam
sejarah bangsa ini, dan masih dipercaya sebagai penyambung lidah rakyat yang
jujur, idealis, dan bersih dari tunggangan kepentingan golongan ketimbang para
elite politik. Mahasiswa adalah salah satu pelopor dan penerus bangsa yang
memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan yang luas. Dengan ilmu dan
pengetahuan yang dimilikinya itu, mahasiswa bisa mengembangkan pola pikirnya
dalam sebuah ide atau gagasan, mampu bersikap kreatif dan kritis terhadap
sesuatu masalah yang dihadapinya serta bersikap bijak dalam mengambil suatu
keputusan.

Mahasiswa adalah agen of change yang membawa perubahan dan
semangat baru dalam memimpin negera. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual
yang penuh idealisme harus memandang momentum pemilu sebagai hal penting
untuk memiliih sosok-sosok pemimpin yang lebih visioner, yang berpikir untuk
rakyat dan membuat  kehidupan bangsa menjadi lebih baik. Rahmatsyiah (http:/
/politik.kompasiana.com/2014/02/13/mahasiswa-idealisme-pemilu-2014-
634864.html) mengklasifikasi 3 tipe mahasiswa dalam menyikapi pemilu, tipe
pertama adalah mahasiswa yang tidak tahu bahwa statusnya sebagai mahasiswa
digunakan oleh caleg untuk kepentingan pribadi dari caleg. Mereka menganggap
sepele kecurangan dalam pemilu dan tidak peduli dengan demokrasi dan politik
lainnya. Tipe kedua adalah mahasiswa yang tahu dirinya digunakan sebagai
alat oleh caleg dan menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan
materi atau kepentingan lainnya. Tipe ketiga, adalah mahasiswa yang sadar
dirinya digunakan oleh caleg dan kemudian menggunakan kekuatan yang
dimilikinya untuk mengungkap kecurangan, melawan praktek-praktek yang tidak
wajar dan berani untuk membela kebenaran.

Apapu tipenya, mahasiswa dituntut mengambil sikap politik yang rasional
dan dapat dipertanggung jawabkan. Mahasiswa seharusnya dapat memosisikan
dirinya sebagai intelektual yang paham dengan demokrasi dan memberi yang
terbaik bagi masyarakat. Mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis dan tidak tergiur
dengan materialisme yang bersifat prgmatis. Mahasiswa seharusnya memiliki
idealisme yang murni, memperjuangkan hak rakyat, tanpa tergoda oleh iming-
iming uang dari caleg yang berduit. Setiap mahasiswa Indonesia bebas
menentukan pilihan bentuk partisipasi apa yang dianggap paling tepat menyambut
momentum pemilu. Ada banyak peranan teknis yang dapat dilakukan mahasiswa
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untuk memastikan pemilu berlangsung sesuai harapan, seperti menjadi bagian
dari tim pengawas, terlibat sebagai panitia penyelenggara, mengkampanyekan
pemilih cerdas, atau mendukung kandidat tertentu. Semua peran tersebut
hendaknya dilakukan dengan kesadaran akan tujuan menjadikan bangsa ini lebih
baik, lebih maju dan lebih makmur.

METODE
Untuk mengetahui keterlibatan politik mahasiswa dan menggali pandangan

dan pilihan politik mereka dalam PILEG 2014 yang lalu, peneliti menggunakan
dua metode utama, yakni metode survei dan melakukan Focus Group Discus-
sion (FGD). Survei adalah metode mendapatkan data  dengan cara mengajukan
pertanyaan kepada sejumlah besar orang (responden) tentang keyakinan,
pendapat, karakteristik, serta perilaku mereka di masa lalu atau sekarang
(Neuman, 2013; 344). Sedangkan FGD dilakukan melalui pertemuan kelompok
mahasiswa untuk melakukan diskusi bebas dan terbuka tentang pileg 2014 selama
sekitar 60 menit, yang dipimpin oleh moderator yang terlatih. Pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan kepada subyek penelitian melalaui survei dan FGD
antara lain: apakah anda ikut mencoblos dalam pileg 2014 yang lalu, dan apa
alasannya, apa yang membuat responden memilih calon tertentu, apakah mereka
ditawari uang dan apakah mereka yakin ada caleg yang membagikan uang
kepada masyarakat menjelang pileg serta pertanyaan lainnya tentang pandangan
politik mahasiswa dalam pileg 2014.

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2014.
Sebanyak 1260 (34%) mahasiswa dijadikan subyek penelitian  dari jumlah total
3722  mahasiswa.

Grafik 1
Jumlah populasi dan sampel

Sampel

66%
34%

Populasi  3722  

Sampel  1260  
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Dengan menggunakan rumus  n = N/N(d)2 + 1, tingkat kesalahan sampelnya
sebesar 2,2%. Dengan demikan jumlah sampel tersebut sudah sangat memadai
untuk mewakili populasi mahasiswa STKIP St. Paulus Ruteng. Berikut adalah
data responden selengkapnya berdasarkan program studi:

Grafik 2
Jumlah sampel berdasarkan program studi dan jenis kelamin

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Survei

a. Jumlah Responden
Mahasiswa yang dijadikan responden dalam penelitian ini berjumlah 1260

orang, berasal dari lima program studi; program studi PGSD Non Reguler (kelas
satgas) sebanyak 207 mahasiswa (16,4%), program studi pendidikan Matematika
sebanyak 136 mahasiswa (10,8%), program studi PGSD Reguler sebanyak
633 mahasiswa (50,2%), program studi Pendidikan Bahasa Inggris sebanyak
146 mahasiswa (11,6%) dan program studi Pendidikan Teologi sebanyak 138
mahasiswa (11%). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki
berjumlah 420 orang (33,%)  dan jenis kelamin perempuan berjumlah 840 orang
(66,7%) yang dapat dilihat pada tabel berikut:



184

 Satgas Matematika PGSD B.  
Inggris 

Teologi Total 

Laki-Laki 66 44 206 62 42 420 
Perempuan 141 92 427 84 96 840 

Jumlah 207 136 633 146 138 1260 
 

Data responden berdasarkan program studi selengkapnya dapat dilihat pada
grafik berikut:

Grafik 3
Presentase sampel berdasarkan program studi

b. Responden yang mencoblos
Berdasarkan hasil survei, responden yang mencoblos pada pileg 2014 yang

lalu berjumlah 1053 orang (84%), terdiri dari 684 orang laki-laki dan 369 orang
perempuan. Sedangkan mahasiswa yang tidak mencoblos berjumlah 203 orang
(16%), terdiri dari 146 orang mahasiswa perempuan dan 57 orang mahasiswa
laki-laki.

Grafik 4
Presentase responden  yang mencoblos dan tidak mencoblos
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Alasan responden mencoblos untuk memilih caleg tertentu pada pileg 2014
yang lalu adalah 1) karena mengetahui dengan baik integritas dan kemampuan
caleg (60,21%), 2) karena ada hubungan keluarga dengan caleg (40,84%), 3)
tidak mempunyai alasan khusus dalam memilih atau asal tusuk saja (12,63%),
4) karena mengenali figur caleg (11,2%), 5) karena sudah menerima uang/
barang dari caleg (10, 73 %) 6) karena dibujuk oleh teman atau keluarga (9,5%),
dan 7) alasan yang tidak bisa diidentifikasi (6,65 %).

Grafik 5
Presentase alasan responden  memilih caleg
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Sebanyak 203 responden yang tidak menggunakan hak pilihnya atau tidak
mencoblos pada hari pemilihan calon legislatif 2004 yang lalu karena beberapa
alasan: 1) tidak memiliki kartu panggilan dari KPPS (72,89%), 2) situasi pada
hari pemilihan yang tidak mendukung untuk pergi mencoblos di TPS (10,17%),
3) ditolak oleh petugas PPS (4,24%), 4) Tidak memiliki niat untuk memilih atau
mau menjadi golput (3,38%) dan 5) alasan lainnya (9,32%).

Grafik 6
Presentase alasan responden yang tidak mencoblos

Hasil ini menunjukkan masih banyak mahasiswa tidak dapat menggunakan
hak untuk memilih (right to vote) yang merupakan salah satu hak fundamental
yang dijamin di dalam UUD 1945. Sebagaian besar mahasiswa yang tidak dapat
menggunakan hak pilihnya dalam pileg 9 April 2014 yang lalu disebabkan tidak
ada kartu panggilan dari KPPS. Menurut laporan pemantauan pemenuhan hak
konstitusional warga Negara dalam pemilu legislatif 2014 oleh KOMNAS HAM,
hak untuk memilih dari masyarakat tidak dapat digunakan karena: 1) belum
maksimalnya penyelenggara pemilu dalam mefasilitasi atau memberi informasi
yang memadai kepada masyarkat, 2) tindakan partai politik dan penyelenggara
pemilu yang tidak memberi kesempatan yang sama kepada setiap warga negara
untuk menggunakan hak pilihnya, dan 3) penghapusan TPS di beberapa tempat
oleh penyelenggara pemilu atau tidak ada TPS keliling.
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c. Responden yang menerima uang
Hasil survei menunjukkan bahwa responden yang menerima uang dari caleg

pada pemilihan legislatif 09 April 2014 yang lalu berjumlah 254 orang (20,43%),
sedangkan responden yang tidak menerima uang atau barang lainnya dari caleg
berjumlah 989 orang (79,57%).

Grafik 7
Presentase responden  yang menerima uang

dan tidak menerima uang

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, prosentase mahasiswa perempuan
yang menerima uang dari caleg sebesar 20,43% dan yang tidak menerima uang
sebesar 79,57%. Pada responden berjenis kelamin laki-laki, presentase
mahasiswa yang menerima uang dari caleg sebesar 28,91% dan yang tidak
menerima uang dari caleg sebesar 71,09%.

Grafik 8
Presentase responden  yang menerima uang

dan tidak berdasarkan jenis kelamin
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Besarnya uang yang diterima oleh mahasiswa berkisar dari Rp 50,000.00
sampai dengan Rp 100,000.00 (70,75%), di bawah Rp 50,000.00 (18,58%), di
atas Rp 150,000.00  (7,11%) dan antara Rp 101,000.00 sampai dengan Rp
150,000.00 (1,98%).

Grafik 9
Presentase jumlah uang yang diterima responden

Hasil di atas menunjukkan bahwa politik uang banyak terjadi pada pileg
yang lalu. Menurut KPU (2015), politik uang adalah pserta pemilu mengeluarkan
sejumlah uang untuk mendapatkan dukungan pemilih, atau pemilih aktif meminta
imbalan dari dukungan yang diberikannya. Penggunaan uang untuk memperoleh
suara membuat warga Negara tidak lagi bebas menggunakan hak pilihnya karena
diikat oleh belenggu uang.

Penggunaan uang dalam politik sering juga disebut dengan pembelian suara
(vote buying). Pemilih menjatuhkan pilihannya pada satu kandidat tertentu
karena suaranya telah dibeli, bukan lagi karena pertimbangan-pertimbangan
yang rasional seperti: rekam jejak, program-program pembangunan serta
kompetensi yang dimiliki oleh kandidat. Mereka menjadi terpaksa memilih caleg
tertentu karena tekanan uang dan imbalan lainnya yang mereka terima. Selain
melanggar pasal 86 UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu, praktek politik uang
uang juga membuat pemilih tidak memilih caleg pilihanya sesuai hati nurani.
Pemilih tidak lagi berpikir tentang kepentingan bangsa dan masyarakat yang
lebih luas, tetapi hanya memikirkan kesenangannya sendiri.
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d. Keterlibatan sebagai tim sukses
Melalui survei, peneliti juga mendapatkan data tentang keterlibatan

mahasiswa menjadi tim sukses dari salah satu caleg tertentu. Sebanyak 30
mahasiswa (2,41%) terlibat sebagai tim sukses resmi dari salah satu caleg,
sebanyak 144 mahasiswa (11,55%)  terlibat sebagai tim sukses yang tidak resmi
dan 1073 mahasiswa (86,05%)  tidak terlibat sebagai tim sukses dari salah satu
caleg.

Grafik 10
Presentase keterlibatan responden sebagai tim sukses caleg

Data ini menunjukkan ketertarikan mahasiswa STKIP Santu Paulus Ruteng
terhadap politik masih rendah. Meskipun mahasiswa tidak dianjurkan untuk
terlibat dalam politik praktis, tetapi seharusnya idealisme mereka ditunjukkan
dengan keberpihakan pada calon legislatif yang sesuai dengan visi dan misinya
untuk menjadikan bangsa dan masyarakat menjadi lebih maju dan sejahtera.
Menurut Rahmatsyiah (http://politik.kompasiana.com/2014/02/13/mahasiswa-
idealisme-pemilu-2014-634864.html), mahasiswa yang cerdas harus bisa
memosisikan diri, mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan cara
mendukung kandidat tertentu yang sesuai dengan pilihan nuraninya.
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e. Caleg yang membagi uang
Sebagaian besar responden meyakini bahwa para caleg melakukan praktek

bagi-bagi uang sebelum berlangsungnya pimilu legislatif 9 April 2014 yang lalu.
Sebanyak 922 responden (73,23%) yang sangat yakin bahwa para caleg
melakukan praktek money politic pada pileg 2014, hanya 50  mahasiswa (3,97%)
yang mengatakan caleg tidak melakukan praktek money politic dan responden
yang menjawab tidak tahu sebanyak 287 orang (22,8%).

Grafik 11
Presentase responden yang mengatakan caleg bagi-bagi uang

Kisaran jumlah uang yang dibagi oleh para caleg kepada masyarakat
bervariasi. Sebanyak 39 responden (4,08%) menilai kisaran uang yang dibagi
caleg < Rp. 50,000.00, sebanyak 750 responden (78,45%) menilai jumlah uang
yang dibagi caleg berkisar dari  Rp 50,000.00 sd Rp 100,000.00, 105 responden
(10,98%) menilai jumlah uang yang dibagi caleg berkisar dari  Rp <100,000.00
sd Rp 150,000.00, dan 62 responden menilai jumlah uang yang dibagi caleg <
Rp 150,000.00.
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Grafik 12
Presentase jumlah uang yang diterima masyarakat

Banyaknya responden yang sangat yakin bahwa caleg melakukan praktek
bagi-bagi uang pada pileg 2014 yang lalu menunjukkan bahwa budaya demokrasi
di indoenesia belum tumbuh dan berkembang dengan baik di dalam masyarakat.
Fenomena politik uang dalam pemilu menjadikan biaya politik semakin tinggi.
Seorang kandidat harus mengeluarkan uang yang sangat besar jika ingin menjadi
penguasa, membuat ongkos politik menjadi mahal. Hal ini menyebabkan caleg
yang berduit saja yang bisa menjadi anggota dewan, sebaliknya caleg memiliki
cita-cita luhur memajukan bangsa serta memiliki kompetensi, tidak memiliki
kesempatan untuk duduk di kursi dewan. Politik uang juga membuat iklim
demokrasi menjadi tidak sehat, seakan-akan membenarkan bahwa yang bisa
menjadi pemimpin hanya orang yang berduit.Para caleg berusaha mendapatkan
kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan cara-cara yang
tidak jujur. Penggunaan uang untuk mendapatkan kekuasaan akan membuat
caleg tersebut nantinya berkuasa untuk mendapatkan uang.

2. Hasil Focus Group Discussion (FGD)
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a. Alasan caleg membagi uang kepada masyarakat
Berdasarkan pendapat responden yang diperoleh peneliti dalam diskusi dalam

FGD, ada 2 faktor yang menjadi alasan caleg membagi uang kepada masyarakat,
yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang
berasal dari dalam diri caleg itu sendiri, seperti:

1) Ambisi dari para caleg yang terlampau besar untuk menang sehingga
segala macam cara dihalalkan untuk mencapai tujuan menang
tersebut. Para celg meyakini bahwa uang yang dibagikan kepada
masyarkat adalah  modal untuk mendapatkan uang yang lebih banyak
jika nanti terpilih sebai anggota legislatif. Dalam FGD, mahasiswa
mengatakan beberapa caleg sering mengungkapkan “menang adalah
keharusan, toh uang yang sekarang dipakai akan diganti berlipat ganda
setelah terpilih nanti”.

2) Para caleg kurang percaya diri dengan kompetensi dan kemapuan
yang dimilikinya, sehingga mengandalkan untuk mempengaruhi
pemilih. Hal ini terbukti dari beberapa mahasiswa yang mengatakan
hal berikut: “Caleg kan tahu kualitas dan popularitasnya rendah, jadi
uanglah yang menjadi andalannya”.

3) Caleg kurang memiliki kompetensi yang memadai untuk menjadi wakil
rakyat, sehingga mengandalkan uang untuk mendapatkan jumlah suara
yang banyak dari pemilih.

4) Para caleg tidak terlalu percaya bahwa proses pileg akan berjalan
dengan baik, mereka beranggapan, bahwa sistem penyelenaggaraan
pemilu tidak berlangsung dengan adil dan dapat dibeli dengan uang.

Sedangkan faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar calon,
seperti:

1) Para caleg dimanfaatkan oleh tim sukses atau pihak lain yang
menginginkan keuntungan. Tim suskes meyakinkan para caleg bahwa
cara untuk menang adalah dengan membagikan uang kepada
masyarkat, dan mereka mendapatkan keuntungan dari hal tersebut.

2) Mahasiswa meyakini bahwa sistem penyelenggaraan pemilu di
indonesia sudah terlanjur rusak. Mahasiswa berpandangan bahwa
semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di indoensia
tidak lagi jujur dan adil karena dapat dibeli dengan uang.

3) Budaya manggarai yang menyembah dan terlalu setia pada uang.
Petikan pendapat mahasiswa dalam FGD mengatakan: “Orang
Manggarai ceki  (haram) macam-macam tetapi tidak ceki uang”.
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b. Alasan mahasiswa menerima uang dari caleg
Dari FGD diidentifikasikan alasan responden menerima uang dari caleg

sbb:
1) Mahasiswa masih belum memahmi dampak politik uang bagi

kehidupan berbangsa. Hal ini disebabkan kurangnya pendidikan politik
yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait sehingga
mahasiswa menjadi lebih melek politik. Hal ini ditunjukkan oleh
pernyataan mahasiswa dalam FGD sebagai berikut: “mengapa harus
memikirkan bangsa kalau cuma saya yang berpikir, tak ada
gunanya...uang sajalah...”

2) Lemahnya ketahanan moral pribadi mahasiswa akan godaan uang.
Banyak mahasiswa yang bersikap hedonis dan pragmatis, sehingga
mudah tergiur dengan tawaran uang dari para celeg. Beberapa
mahasiswa dengan terang-terangan menyatakan dalam FGD sebagai
berikut: “Aroma uang, sedap, siapa bisa tolak, kami tergoda
menerimanya” atau mahasiswa yang lainnya mengungkapkan:
“Mahasiswa belum bekerja, karena itu tidak ada sumber penghasilan,
uang di depan mata kenapa harus ditolak? “

3) Pesimisme mahasiswa bahwa kejujuran tidak akan unggul dalam
masyarakat yang sudah terlanjur rusak. Kebanyakan mahasiswa tidak
lagi percaya pada sistem politik di negara kita yang penuh dengan
ketidakadilan. Merka menjadi tidak peduli dan pada akhirnya hanya
memikirkan kepenritingan pribadi. Merka berusaha mendapatkan
keuntungan dari momen pileg karena tidak lagi percaya pada tatanan
demokrasi yang ada di negara ini. Sikap apatis mereka ditunjukkan
dengan pernyataan : “Toh hanya ini saatnya bisa dapat sesuatu dari
caleg, kalo sudah jadi wakil rakyat mana dia peduli”. Mahasiswa
peserta FGD juga tidak percaya dengan sistem pemerintahan kita
dengan mengatakan : “Mengapa munafik, bukankah korupsi dan gila
uang menjadi bagian dari keseharian kita, wajar-wajarlah

4) Konsep mengenai uang, rejeki dan hak yang halal sangat dangkal.
Mahasiswa kurang mendapatan pendidikan tentang bagaimana
memandang uang dengan bijak dalam keluarga. Jarang sekali orang
tua yang mendidik anaknya untuk mendapatkan sesuatu dengan kerja
keras. Sejak SD sampai dengan Perguruan tinggi, guru jarang
menanamkan sikap tekun pada anak didik, sehingga anak menjadi
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sangat tergantung pada orang lain untuk mendapatkan kesuskesan.
Petikan pernyataan mahasiswa: “Tidak enak untuk menolak
pemberian orang, nanti orang tersinggung….” atau dalam kalimat
yang lebih pendek, beberapa mahasiswa menyatakan: “Rejeki jangan
ditolak”

c. Alasan Mahasiswa menolak Uang dari Caleg?
Dari diskusi yang dilkukan dengan mahasiswa melalaui GD, ditemukan

masih ada mahasiswa yang mempunyai idealisme. Mahasiswa seperti ini tak
ingin dibeli suaranya oleh para celeg karena beberapa alassan berikut:

1) Mahasiswa memikirkan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan
masyarakat dan kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi dan
keluarganya. Hal tersebut ditunjukkan dengan pernyataan mahasiswa
dalam diskusi sebagai berikut: “saya masih mempunyai idealisme
bahwa kita harus memikirkan kepentingan yang lebih luas dalam 5
tahun ke depan, dari pada sekadar Rp. 50.000 yang habis dibakar
oleh sulutan api (rokok) dalam beberapa waktu saja”. Peserta FGD
lainnya mengatakan : “Saya kan mahasiswa, sudah seharusnya saya
memikirkan kepentingan yang lebih luas”. Sikap kritisnya membuat
kelompok mahasiswa ini memilih dengan menggunakan nalarnya,
dengan mengatkan : “Saya kenal mental dan kemampuan orang yang
membagi uang, saya tak rela dibeli oleh orang seperti itu”.

2) Mahasiswa ingin mempertahankan hraga dirinya dana tidak mau
dirinya dibeli oleh caleg. Mereka merasa idealismenya tidak dapat
diperjualbelikan oleh siapapun. Mereka mengatakan: “ Harga ayam
pedaging Rp. 50.000, apa harga saya senilai ayam pedaging?”
Beberapa mahasiswa menyampaikan hal yang serupa: “ Siapa bilang
saya tidak punya kebutuhan, tetapi apakah kebutuhan saya harus
memakai uang tak halal? Uang tak halal bikin ketagihan tetapi tak
pernah menjadi puas, malahan menjadi pesakitan” .

3) Mahasiswa mau membela kepentingan keluarga sendiri. Beberapa
mahasiswa tidak menerima tawaran uang dari caleg karena setia
pada keluarganya sendiri. Mereka sudah mempunyai pilihan sendiri
yang berasal dari keluarganya masing-masing, sehingga jika ada caleg
yang membagi uang, mereka mengatakan : “Saya sudah punya caleg
sendiri yakni keluarga saya, tak enak kalau terima uang dari caleg
lain”.
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KESIMPULAN
Penelitian yang dilakukan oleh LPPM STKIP St. Paulus ini menyimpulkan

bahwa masih banyak mahasiswa STKIP Santu  Paulus Ruteng tidak bijak dalam
menggunakan hak suaranya pada pileg 2014 yang lalu.  Mereka terjebak dalam
politik uang, yang terbukti dari temuan penelitian bahwa sebanyak 20,43%
mahasiswa menerima uang dari para celeg dalam pileg 2014 yang lalu. Alasan
mereka menerima uang dari caleg lebih banyak disebabkan karena sikap tidak
peduli terhadap kepentingan kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
Mahasiswa lebiih banyak hanya memikirkan dirinya dan keluarganya sendiri.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa caleg melakukan praktek
money politic pada pileg 2014 yang lalu. sebanyak 73,23% mahasiswa yang
sangat yakin bahwa caleg membagikan uang kepada konstituen pemilu. Hal ini
terjadi karena banyak alasan, seperti: ambisi untuk menang yang terlalu besar
sehingga menghalalalkan segala cara untuk menang, para caleg tidak percaya
diri dengan kemampuan yang dimilikinya, sistem pelaksanaan pemilu yang
terlanjur rusak dan budaya manggarai yang terlalu menyembah pada uang.
Semua hal ini menunjukkan bahwa peradaban politik di indonesia pada umumnya
dan di manggarai pada khususnya telah rusak, bahkan kaum intelektual seperti
mahasiswa yang seharusnya memiliki idealisme tidak lagi mampu menggunakan
kemampuan berpikir kritisnya dalam berpolitik.

Memperhatikan temuan bahwa penggunaaan politik ung masih marak
digunakan oleh caleg, disarankan agar KPU dan pihak terkait menemukan cara-
cara agar praktek pemilu yang  tidak benar dan pelanggaran-pelanggaran pemilu
lainnya tidak terjadi lagi dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang akan datang.
Pemerintah melalui KPU seharusnya memastikan bahwa pemilu berjalan secara
LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil).
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