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SAMBUTAN 

KETUA PANITIA 
 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melim-

pahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua se-

hingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkupul 

bersama dalam kegiatan Seminar Nasional KABASTRA V. 

Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memba-

wa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman cerah.  

Bapak Ibu peserta Seminar Nasional KABASTRA V 

yang kami hormati, kegiatan Seminar Nasional ini merupa-

kan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Unit Pe-

laksana Teknis Bahasa Universitas Tidar. Kegiatan ini 

berlangsung sejak tahun 2016 yang dimotori oleh Kepala 

UPT Bahasa Universitas Tidar pada saat itu Dr. Farikah, 

M.Pd., Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Drs. Pardi Surat-

no, M.Hum., serta Ketua HISKI Komisariat Kedu Imam 

Baihaqi, M.A. Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan 

ini mendapatkan respon dari khalayak luas yang sangat 

istimewa. Hal tersebut dibuktikan dengan kualitas pelaksa-

naan kegaiatan baik dan lancar. Antusias dari pemakalah 

dan peserta pun sangat banyak dan tersebar dari penjuru 

tanah air. Saat ini abstrak yang masuk dari para pemakalah 

berjumlah 23 buah dan jumlah peserta sekitar 150 orang 

dengan pemakalah yang berasal dari instansi: Universitas 
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Gadjah Mada, Universitas Padjajaran, Universitas Tidar, 

Universitas Khairun Ternate, Universitas Halu Oleo, IAIN 

Metro lampung,.  

Pembicara utama dalam Seminar Nasional KA-

BASTRA V ini adalah Prof. Dr. I. Dewa Putu Wijana, S.U., 

M.A. yang merupakan seorang guru besar Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Dr. 

Farikah, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan 

Kemahasiswaan Fakultas Keguruan Universitas Tidar. Ke-

dua pembicara tersebut akan mengupas tuntas terkait 

dengan‖tema‖Seminar‖Nasional‖KABASTRA‖V‖yaitu‖‚Peran‖

Bahasa di Masa Pandemi Covid 19 sebagai Media Terapi 

Kognitif‛. 

Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih ke-

pada para pemakalah, peserta, dan panitia yang telah ber-

kontribuasi dalam kegiatan Seminar Nasional KABASTRA 

V ini, semoga Allah SWT memberikan ridhoNya kepada 

kita semua. Kami juga meminta maaf apabila dalam pelak-

sanaan Seminar Nasional KABASTRA V ini teradapat 

banyak kekurangan, karena kami hanyalah manusia biasa 

yang tak luput dari salah, lupa, dan dosa.  

 

Salam Budaya 

 

 

Imam Baihaqi, M.A.  
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SAMBUTAN 

KEPALA UPT BAHASA 

UNIVERSITAS TIDAR 
 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, atas terlaksananya Seminar Nasional KABAS-

TRA‖V‖dengan‖tema‖‚Peran‖Bahasa‖di‖Masa‖Pandemi‖Co-

vid‖19‖sebagai‖Media‖Terapi‖Kognitif‛.‖Saya‖selaku‖kepala‖

UPT Bahasa Universitas Tidar mengucapkan terima kasih 

kepada panitia atas kerja keras, kerja cerdas, dan kerja 

ikhlas karena telah berjuang dengan tetes keringat terakhir 

agar seminar ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.  

Kegiatan seminar nasional ini merupakan salah satu 

program dari Unit Pelaksana Teknis Bahasa Universitas 

Tidar yang diselenggarakan tiap tahun sejak tahun 2016. 

Kegiatan seminar ini diharapkan dapat menjadi agenda 

tahunan sebagai ajang publikasi hasil riset para dosen baik 

di tataran internal maupun eksternal kampus sehingga da-

pat memperkaya publikasi di Magelang khususnya dan di 

Indonesia pada umumnya. 

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para 

pemakalah dan peserta, baik dari dalam maupun luar 

kampus yang telah berkontribusi sehingga agenda ini da-

pat menjadi ajang silaturahmi akademik dan menambah 

jaringan. Kami berharap dapat menjalin kerja sama baik 

dalam bentuk MoU atau MoA untuk dalam kaitannya 
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dengan hal-hal yang berbau kebahasaan, kesastraan, atau-

pun pengajarannya. Demikian kata pengantar yang dapat 

saya saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak keku-

rangan. Terima kasih. 

 

 

Dr. Mursia Ekawati, M,Hum. 
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AJA NGGOLEK PENYAKIT: REFLEKSI 

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT JAWA 

DI DALAM MENGHADAPI WABAH 

 

 

I Dewa Putu Wijana 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada 

idp_wijana@yahoo.com 

 

Di tengah-tengah merebaknya pandemi covid-19, se-

mua cabang ilmu diusahakan sedemikian rupa dihubungkan 

dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit 

yang mematikan ini. Orang-orang antropologi dengan 

kekhasan ilmunya berusaha mengaitkan disiplin yang 

dipelajarinya dengan penyebaran virus corona, lalu kearifan 

masyarakat apa yang bisa disumbangkan untuk 

membebaskan masyarakat akan penyebaran wabah ini. 

Orang ekonomi juga demikian. Seminar-seminar nasional 

atau internasional selalu saja berusaha mengait-ngaitkan 

tema-tema makalahnya dengan penyakit yang dibawa oleh 

kelelawar dari daratan Cina ini. Lalu, bagaimana dengan 

linguistik. Masalahnya sama masih sangat sulit ditemukan 

fakta-fakta kebahasaan jika mau menghubungkan bahasa 

dengan pandemi korona yang baru saja berjangkit di tengah 

masyarakat.  Paling-paling ditemukan larangan-larangan 

yang berhubungan dengan tindak tutur direktif untuk selalu 
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mengenakan masker, menjauhi krumunan, selalu menjaga 

jarak, yang bila dianalisis secara pragmatik hasilnya sama 

saja dengan tindak tutur-tindak tutur direktif sebelumnya. 

Yang berbeda hanyalah temanya. Kalau dikaitkan dengan 

humor juga tidak banyak. Saya hanya menemukan wacana 

(1) berikut ini antara pedagang tahu A dan dan pembeli B. 

(1) A:  Corona akan berakhir bulan agustus. 

B:   Tahu dari mana? 

A:   Dari Sumedang. 

Sehubungann dengan itu, undangan untuk berseminar 

atau menyumbangkan sebuah tulisan tentang bagaimana 

sebuah masyarakat memandang penyakit, dan mengatasi-

nya bila wabah menyerang mereka, bagi saya, atau pun para 

linguis yang lebih terbiasa memandang bahasa sebagai 

kaidah-kaidah yang formal, sungguh tidak mudah. Bagai-

mana struktur kalimat yang terdiri dari struktur fungsional 

subjek dan predikat dengan unsur pelengkap seperti objek 

dan keterangan, atau mungkin sebuah frase dengan unsur-

unsurnya, atau kata dengan morfem-morfemnya harus 

dihubungkan dengan penanganan penyakit. Lebih-lebih, 

dengan wabah virus corona (Covid 19), penyakit baru yang 

yang tengah melanda hampir seluruh belahan dunia dan 

telah pula  merenggut  ratusan ribu jiwa manusia sehingga 

fakultas Ilmu Budaya merasa terpanggil untuk ikut andil 

menyumbangkan pemikirannya, hal ini sungguh seperti 

sebuah misi yang sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi, dari 

teori-teori yang pernah saya baca, bahasa tidak hanya 

kaidah formal, ilmu bahasa dengan pendekatan sosial dan 
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fungsionalnya, dengan memperhatikan pemakaian yang 

kongkret, banyak menemukan satuan-satuan ekspresi yang 

mencerminkan bagaimana sebuah masyarakat harus meng-

atur tata kehidupannya sehingga mampu bertahan mengha-

dapi berbagai tantangan, dan mempertahankan keberadaan-

nya. Dengan bahasa manusia mampu bekerja sama, dan di 

dalam bahasa terkandung berbagai pengetahuan yang harus 

diketahui oleh para anggota komunitasnya sehingga dapat 

berlaku wajar, dan diterima oleh anggota masyarakat yang 

lain (Wardaugh, 1986, 211; Goodenough, 1957, 167). Tanpa 

bahasa masyarakat akan lumpuh, dan tak berdaya (de 

Cuellar, 1996, 178) meskipun sumber dayanya melimpah. 

Pendek kata bahasa adalah saka gurunya kebudayaan 

(Koentjaraningrat, 1980, 57-63).      

Kendatipun teori-teori tentang hakikat bahasa yang 

canggih sudah saya dapatkan, tetapi masih sulit juga, bagai-

mana mencari hubungan bahasa dengan penanganan wabah 

penyakit. Salah satu cara yang mungkin dapat membantu 

adalah mencarinya di dalam peribahasa atau ungkapan ka-

rena menurut definisi peribahasa adalah ungkapan ringkas 

dan padat berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, 

prinsip hidup atau aturan tingkah laku (Sugono et als. 2014, 

1055). Ekspresi-ekspresi ringkas ini biasanya sangat dikenal, 

dan nasihat-nasihat yang ada di dalamnya dipercayai 

merupakan kebenaran (Hornby, 2010, 1180; Wijana, 2009, 

357). Semula masih agak sulit karena buku peribahasa 

Indonesia (Chaniago & Pratama, 2004) yang saya baca dalam 

entri sakit masih tidak banyak membantu, lebih-lebih sakit 
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dalam peribahasa biasanya bermakna‖kiasan,‖ seperti‖ ‚kerja‖

keras‛‖ dalam‖Berakit-rakit ke hulu berenang-renang kemudian, 

bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian, ‚kesusahan‛‖

dalam Tiada sakit makan obat,‖‚sesuatu‖yang‖telanjur‖dilaku-

kan‛‖dalam‖Sakit menimpa sesal terlambat, dsb. Dalam buku-

buku peribahasa Jawa (Nuraini, tanpa tahun, 68-75; 

Daryanto, 1999, 122-137; Susanto & Trisnowati, 2019, 226-

231) sama keadaannya. Bahkan, peribahasa yang di dalam 

bahasa‖Jawa‖disebut‖‚paribasan‛‖atau‖‚bebasan‛‖tidak dapat 

ditelusuri dari kata yang biasa digunakan untuk mengacu 

atau mengungkapkannya, seperti lara ‘sakit’,‖ lelara ‘penya-

kit‛,‖memala ‘penyakit’‖dsb.‖Sampai‖di‖sini‖bagaimana‖harus‖

saya terangkan hubungan antara bahasa dengan penyakit 

masih gelap. Metafora-metafora yang mengungkapkan 

nama penyakit, seperti kaki gajah, kanker, rabun ayam, dsb. 

juga tidak memberi titik terang kendatipun nama virus 

corona juga bersifat metaforik  karena bentuknya seperti 

mahkota. Corona dari Bahasa Latin yang kemudian kores-

pondensinya dalam Bahasa Inggris yang termasuk rumpun 

Indo German crown ‘mahkota’‖ meskipun‖ dalam‖ Bahasa‖

Inggris masih ada sisa-sisa Bahasa Latin dengan pengertian 

metonimik (sebagian keseluruhan), seperti coronation ‘peno-

batan‖ raja’‖ yang‖ secara literal‖ bermakna‖ ‘pemberian‖ mah-

kota’.‖ 

 

2 

Lalu, entah bagaimana, di tengah-tengah kegelisahan 

akademik saya, mungkin karena terus-menerus berpikir ten-



ISBN : 978-623-7793-56-4 

6 

tang penyakit, tiba-tiba muncul ekspresi idiomatik bahasa 

Jawa. Mungkin juga kemunculannya dipengaruhi oleh 

bahasa pertama saya atau bahasa Indonesia karena dekatnya 

hubungan ketiga bahasa ini. Ekpresi itu adalah ekspresi 

yang sehari-hari sering saya dengar sewaktu lawan bicara 

saya berupaya memberi nasihat atau melakukan fungsi 

komunikatif yang lain. Ekspresi itu adalah Aja nggolek 

penyakit, dalam bahasa Bali Da ngalih penyakit, dan dalam 

bahasa Indonesia Jangan mencari penyakit. Ekspresi ini 

ditambah dengan peribahasa-peribahasa Jawa yang lain dan 

peribahasa Bali dan Indonesia kemudian memberi jalan 

terang bagaimana kira-kira sikap orang Jawa bila meng-

hadapi atau dihadapkan kepada wabah penyakit. Dengan 

inspirasi ini saya kemudian mengisi waktu secara kreatif 

pada isolasi atau karantina mandiri di tengah bangsa ini 

menghadapi pandemik corona. 

Kata penyakit dalam ekspresi semi idiomatik Aja nggo-

lek Penyakit ini memang memiliki kecenderungan untuk 

digunakan secara idiomatik atau metaforis untuk mengacu 

pada‖ ‘hal‖ yang‖dapat‖membawa‖ kesusahan’,‖ ‘sesuatu‖ yang‖

kurang‖ menguntungkan’,‖ dsb.‖ Akan‖ tetapi,‖ seperti halnya 

semua ungkapan metaforis, kata itu diturunkan dari makna 

primernya atau makna literalnya (Ulmann, 1970, 168; 

Riemer, 2010, 246; Wijana, 2018, 1-9). Jadi, kata penyakit tentu 

diturunkan‖ dari‖ makna‖ primernya‖ ‘gangguan‖ kesehatan 

yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau kelainan system 

faal atau jaringan pada organ tubuh (pada mahluk hidup). 

Lalu, apa yang dapat ditafsirkan dari idiom ini? Secara tegas 
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Orang Jawa, Bali atau Indonesia atau manusia pada 

umumnya disarankan untuk menghindar dari penyakit. 

Penyakit jangan dicari. Manusia harus mengupayakan diri 

sedemikian rupa agar menjauhi hal-hal yang akan 

mengancam keselamatan fisiknya. Dalam pengertian yang 

literal manusia harus menjaga agar dirinya selalu sehat 

walafiat, atau bagas waras dalam Bahasa Jawa. 

Menurut ajaran Hindu ada 4 guru yang harus diperca-

yai‖di‖dunia‖ini.‖Keempat‖guru‖itu‖adalah‖‚guru‖swadiyaya‛,‖

yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan semesta 

dengan‖ segala‖ isinya;‖ ‚guru‖ rupaka‛,‖ yaitu‖ ‖ ayah‖ dan‖ ibu,‖

orang tua yang melahirkan‖ dan‖ membesarkan‖ kita;‖ ‚guru 

pengajian‛‖ yang‖ memberi‖ atau‖ menurunkan‖ ilmu‖

pengetahuan di sekolah-sekolah,‖ dan‖ ‚guru‖wisesa‛‖ peme-

rintah yang mengatur dan menuntun perilaku kita dalam 

bermasyarakat dan bernegara. Sebagai warga negara yang 

baik setiap orang harus mematuhi dharma atau kewajiban-

nya terhadap negara, seperti menjaga nama baik bangsa dan 

negara serta rela berkorban jiwa dan raga demi bangsa dan 

negara. Sebaliknya negara juga memiliki tugas berat yang 

harus diberikan kepada seluruh warganya, seperti selalu 

berusaha mendidik, mencerdaskan, memberi pengayoman, 

perlindungan serta kesejahteraan secara adil kepada seluruh 

rakyatnya. Dalam hubungannya dengan mewabahnya virus 

corona, pemerintah telah berusaha secara maksimal guna 

mencegah meluasnya penularan virus corona di tengah 

masyarakat. Berbagai hal telah dilakukan, seperti meng-

anggarkan beberapa triliun rupiah untuk pendanaan pe-
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nanganan pandemik penyakit menular ini, pembentukan 

gugus tugas nasional untuk pencegahannya, sterilisasi wila-

yah, anjuran untuk penjagaan jarak (social distancing), isolasi 

mandiri secara disiplin, pengenaan masker, mengurangi 

mobilitas masyarakat, dsb. Dengan usaha-usaha itu diharap-

kan penularan virus dapat dibatasi dan tidak berdampak 

sangat luas seperti yang telah dialami oleh beberapa negara, 

seperti Italia, Amerika, Spanyol, Prancis, dsb. Hanya saja, 

keberhasilan tugas pemberantasan corona bukanlah hanya 

ditentukan oleh usaha pemerintah, tetapi juga ada di tangan 

masyarakat. Kerja sama semua pihak mutlak harus dilaku-

kan. Masalahnya sungguh tidak sederhana karena usaha-

usaha di atas memiliki dampak yang sangat luas dengan 

aspek-aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Walau-

pun demikian, bagaimana pun badai wabah ini harus cepat 

berlalu dari tengah-tengah kehidupan masyarakat Indo-

nesia. 

Alangkah dahsyatnya daya penularan virus ini. Seorang 

penular yang efektif (super spreader) dapat menularkan 

kepada puluhan penderita yang lain dalam waktu yang 

relatif singkat tidak lebih dari 4 hari (Kusnanto, 2020, 1 & 7). 

Yang lebih mengherankan lagi, sang penular mungkin 

karena daya tahannya bisa saja tidak menunjukkan simpton 

apa pun saat menularkannya. Jadi, masyarakat benar-benar 

harus hati-hati dan super disiplin karena mereka 

berhadapan dengan‖ ‚musuh‛‖ yang‖ benar-benar tidak tam-

pak. Semua orang yang kita jumpai memungkinkan menu-

lari. Jadi, pola hidup bersih, pemakaian masker, dan penja-
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gaan jarak sosial harus maksimal. Paling aman memang 

menyepi diri bagi mereka yang memungkinkan, tidak keluar 

rumah‖ kalau‖ memang‖ tidak‖ perlu.‖ ‚Aja‖ golek‖ penyakit‖

utawa‖memala‛.‖Bahasa‖Jawa‖sangat‖kaya‖dengan‖peribaha-

sa untuk mengiaskan orang yang dengan sengaja mencari 

penyakit sehingga akan mencelakakan dirinya sendiri. 

Mungkin saja peribahasa ini sudah tidak lagi dikenal oleh 

sebagian besar generasi muda penutur Bahasa Jawa. Periba-

hasa-peribahasa itu misalnya Asu marani gepuk ‘anjing‖men-

cari‖ alat‖ pemukul/pukulan’,‖Ula marani gepuk ‘ular‖mencari 

pemukul/pukulan’,‖Kutuk marani sunduk ‘Ikan‖gabus mencari 

pencocok’.‖Dalam‖Bahasa‖Bali‖juga‖dikenal‖peribahasa‖Lelipi 

ngalih gegitik ‘ular‖ mencari‖ pemukul/pukulan’,‖ Legan golek 

momongan ‘sudah‖ nyaman‖ mencari‖ kesusahan’,‖ dsb.‖ Sikap‖

hati-hati dan pelan-pelan merupakan sikap yang utama di 

dalam masyarakat Jawa di dalam mengarungi kehidupan 

yang penuh mara bahaya ini. Hanya saja, sayang peribahasa 

dengan nilai-nilai luhur semisal Alon-alon waton kelakon 

‘kerjakan‖ pelan-pelan‖ yang‖ penting‖ tercapai‖ dengan‖ baik’;‖

Ngelmu iku kelakone nganti laku ‘mempelajari‖ ilmu‖ harus 

dijalani dengan penuh ketekunan‖ dan‖ kesabaran’,‖ dsb.  

sering disalahtafsirkan sebagai sesuatu yang tidak lagi 

sesuai dengan jaman yang serba cepat sekarang ini. Orang-

orang sekarang ini tidak lagi hirau dan percaya bahwa 

menurut falsafah Cina: Nothing is done hastily is well done 

‘Pekerjaan‖yang‖dilakukan‖dengan‖cepat‖atau‖‚grusa‖grusu‛‖

tidak akan pernah mendatangkan hasil yang sempurna 

(Carpenter, 2020, 25).                     
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Kehati-hatian dan kewaspadaan merupakan ajaran 

yang sangat ditekankan di dalam budaya Jawa. Pujangga 

Jawa termashur Rangga Warsita, dalam serat Kalatidha bait 

ke-7‖ selalu‖ mengingatkan‖ kita‖ akan‖ datangnya‖ ‚Jaman‖

edan‛‖‘zaman‖gila‛‖yang‖mengharuskan‖umat‖manusia‖agar‖

selalu bertindak hati-hati:  

Amenangi jaman edan ‘Menghadapi zaman edan’ 

Ewuh eya ing pambudi ‘Menjadi serba sulit’ 

Melu edan nora tahan ‘Turut serta edan tidak tahan’ 

Yen tan melu anglakoni ‘Apabila tidak ikut serta melakukan’ 

Boya kaduman melik ‘Tidak akan mendapatkan bagian’ 

Kaliren wekasanipun ‘Menderita kelaparan pada akhirnya’ 

Dilalah kersa Allah ‘mungkin sudah kehendak Tuhan’ 

Begja-begjaning kang lali ‘Sebahagia-bahagia orang yang lupa’ 

Luwih begja wong kang eling lan waspada ‘Tetap akan lebih 

Bahagia mereka yang ingat dan waspada’ 

 

Sehubungan dengan kutipan ini, di dalam kebudayaan 

Jawa sangat dipercayai Yitna yuwana lena kena ‘Orang‖yang‖

berhati-hati akan selamat, sedangkan yang tidak akan 

celaka’,‖‖Yuwana mati lena ‘orang‖yang‖baik‖mati‖karena‖tidak 

berhati-hati’,‖dsb.‖Orang‖Jawa‖tidak‖senang‖dengan‖pepatah 

Sluman slumun, slamet ‘Walaupun‖ kurang‖ hati-hati, tapi 

masih‖diberi‖keselamatan’‖persis‖dengan‖kebahagiaan‖yang‖

di dapat oleh orang yang kurang hati-hati dalam bait 

Kalatidha di atas. Oleh karenanya orang harus Pupur sadu-

runge benjut ‘berbedak‖ sebelum lebam, atau berhati-hati se-

belum‖ malang‖ menimpa’.‖ ‖ Bila‖ tidak‖ demikian,‖ masalah‖
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yang sepele yang sebenarnya bisa diatasi, menjadi problema 

besar yang membawa bencana seperti Emprit abuntut bedhug 

‘pipit‖ berekor‖ bedug:‖ perkara‖ sepele‖ menjadi‖ besar’,‖ atau 

kriwikan dadi grojogan ‘Tiris‖ kecil‖ menjadi‖ besar:‖ masalah‖

kecil‖menjadi‖serius’.‖ 

Dalam peribahasa Indonesia ada dikatakan Musuh 

jangan dicari, kalau datang pantang dielakkan atau Musuh 

jangan dicari-cari, bersua jangan dielakkan (Chaniago & 

Pratama 2004. 456). Bangsa Indonesia sekarang kedatangan 

musuh yang harus dihadapi bersama, tetapi tetap dalam 

perhitungan dan kehati-hatian, Gliyak-gliyak tumindak sereh 

pakoleh ‘Hati-hati bertindak, tetapi hasil yang dicapai mak-

simal. Dalam menghadapi wabah penyakit para dokter dan 

paramedis ada di garis depan dengan kemantapan menja-

lankan darma baktinya. Di berbagai belahan dunia tenaga 

medis mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi karena 

mempertaruhkan nyawanya. Mereka layaknya para pahla-

wan di medan laga yang berkomitmen tinggi dengan tugas 

kewajibannya, dan seperti dilukiskan oleh peribahasa Jawa 

mereka tidak Ninggal glanggang colong playu ’meninggalkan‖

gelanggang,‖ lalu‖ berlari:‖ lupa‖ akan‖ kewajibannya’.‖ Hanya‖

sayang, karena dikhawatirkan membawa virus para pasien, 

mereka sering kali tidak mendapatkan perlakuan yang adil. 

Untung ada kepala daerah yang berinisiatif menyediakan 

akomodasi beserta segala fasilitasnya. 

Di dalam masa new normal kehati-hatian tetap diperta-

hankan. Protokoler Kesehatan teta harus dijalankan. Akan 

tetapi, panjangnya akhir pandemi sering kali membuat 
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manusia lupa. Kembali saja manusia lengah karena memang 

sudah sifatnya. Menyanyikan lagu On The Way we were, 

lagu Barbara Streisand yang kaya akan metefora ini 

mungkin bisa selalu mengingatkan kita agar jangan terbiasa 

melakukan kebiasaan buruk kita, yakni lupa.  

Sebagai catatan penutup saya ingin mengemukakan 

bahwa bahasa Jawa adalah salah satu bahasa yang memiliki 

genre sastra yang sangat kaya. Menurut Rahyono (2015, 205-

208), dengan menyebutnya dengan istlah unen-unen, bahasa 

ini memiliki ungkapan-ungkapan kebahasaan tidak kurang 

dari 30 jumlahnya. Dan, bila digali secara mendalam 

ungkapan-ungkapan itu, memiliki nilai-nilai luhur yang 

tidak ada taranya. Kesemuanya adalah cerminan kearifan 

lokal masyarakat Jawa, dan sebagian besar belum digali 

secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh banyak hal. Satu di 

antaranya adalah semakin sedikitnya generasi muda calon 

pewaris kebudayaan Jawa yang menaruh minat untuk 

mempelajari atau mendalami Bahasa dan sastra Jawa. 

Sementara, para ahli yang masih ada semakin digerus usia. 

Hal ini merupakan pertanda semakin terancamnya 

kehidupan bahasa dan sastra Jawa, atau mungkin bahasa-

bahasa lokal lainnya. Padahal, dengan ungkapan-ungkapan 

itulah  masyarakat Jawa atau masyarakat lainnya di 

Indonesia menghadapi tantangan-tantangan di dalam 

kehidupannya, termasuk untuk menghadapi wabah covid 19 

sekarang ini. Ungkapan-ungkapan itu selalu saja relevan, tak 

lekang oleh panas tak lapuk oleh hujan, digunakan untuk 

menghadapi semesta masalah kehidupan di dunia ini karena 
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memang hidup di dunia ini tidak mudah, seperti yang 

digambarkan oleh wangsalan bahasa Jawa yang sangat 

terkenal berikut ini: Carang wreksa, wreksa wilis tanpa patra 

yang artinya ora gampang wong urip ning alam Donya (Tidak 

gampang orang hidup di dunia ini). Arti ini didapat dari 

analisis yang cukup rumit dari carang wreksa ‘cabang‖pohon: 

Pang >gampang dan wreksa wilis tanpa patra ‘pohon‖hijau‖tak‖

berdaun’:‖ Urip‖ ‘pohon‖ patah‖ tulang’‖ yang‖ berhomonim 

dengan Urip > hidup. Jadi, sungguh merupakan kehilangan 

yang sangat besar bila penutur asli bahasa Jawa tidak mau 

menghargai bahasa dan karya sastra warisan para 

leluhurnya. Tampaknya mereka lebih mementingkan 

pencapaian kepuasan material sesaat yang nilainya tentu 

sangat dangkal.   
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Abstrak 

 

Pandemi covid 19 telah banyak menginspirasi kita pada pe-

rubahan kebijakan pada pembelajaran Bahasa. Memadukan 

sumber belajar secara luring dan daring pada pembelajaran 

bahasa merupakan keputusan yang bijak untuk menjemba-

tani berbagai keterbatasan baik dari sisi pengajar maupun 

siswa dengan pelaksanaan pembelajaran daring.. Blended 

learning merupakan pembelajaran kombinasi, yaitu kombi-

nasi pembelajaran secara tatap muka di kelas dan pembela-

jaran secara online dengan menggunakan aplikasi komputer 

yang tersambung dengan internet. Guru atau mengajar bisa 

mendesain pembelajaran bahasa dengan menggunakan ta-

hap-tahap dan model pembelajaran bahasa dengan model 

blended learning untuk mencapai kompetensi yang ditar-

getkan.  

 

Kata Kunci : Blended Learning, Pandemi, dan Pembelajaran 

Bahasa. 
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A. Pendahuluan 

Pandemi covid 19 telah banyak menginspirasi kita de-

ngan berbagai perubahan kebijakan termasuk pada pembe-

lajaran bahasa. Salah satu nya adalah kebijakan belajar on-

line, atau dalam jaringan (daring) untuk seluruh siswa/i 

hingga mahasiswa/i karena adanya pembatasan sosial. Na-

mun demikian pelaksanaan pembelajaran secara online ti-

daklah semulus yang kita bayangkan. Berbagai kendala di 

lapangan pastilah dijumpai.  

Terkait dengan pembelajaran masa pandemi ini, Men-

teri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik Indonesia 

mengeluarkan Surat  Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat 

Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) yaitu proses bela-

jar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 

berikut :  

a. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh 

dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar 

yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan 

menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan 

kelas maupun kelulusan;  

b. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan 

kecakapan hidup antara lain mengenai pandemic Covid-

19;  

c. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah 

dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi 

masing-masng, termasuk mempertimbangkan kesenjang-

an akses/fasilitas belajar dirumah;  
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d. Bukti atau prosuk aktivitas belajar dari rumah diberi 

umpan balik yang bersifat kualitatif fan berguna dari 

guru, tanpa diharuskan memberi Skor/nilai kuantitatif. 

 

Berdasarkan pernyataan  di atas memadukan sumber 

belajar secara luring dan daring pada pembelajaran bahasa 

merupakan keputusan yang bijak untuk menjembatani ber-

bagai keterbatasan baik dari sisi pengajar maupun siswa 

dengan pelaksanaan pembelajaran daring. Sumber belajar 

elektronik (e-learning) dan kesulitan melepaskan diri dari pe-

manfaatan sumber-sumber belajar yang digunakan dalam 

ruang kelas dapat diantisipasi dengan mengkombinasikan 

pembelajaran secara daring dan luring. Pembelajaran yang 

mengkombinasikan daring dan luring ini biasa kita sebut 

dengan blended learning. Bagaimanakan mendesain 

pembelajaran bahasa secara blended learning pada masa 

pandemi inlah yang akan kita diskusikan pada pembahasan  

ini.  

 

B. Pembahasan 

1. Konsep Pembelajaran Blended Learning 

Definisi Blended learning disampaiakan oleh beberapa 

ahli dengan redaksi yang berbeda-beda. Blended learning dili-

hat secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu blended dan 

learning. Blended learning berasal dari kata blended (per-

paduan) dan learning (pembelajaran). Dengan kata lain 

Blended learning dapat dimaknai sebagai  
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pembelajaran kombinasi, yaitu kombinasi pembelajaran se-

cara tatap muka di kelas dan pembelajaran secara online 

dengan menggunakan aplikasi komputer yang tersambung 

dengan internet. 

Blended berarti campuran, bersama untuk meningkat-

kan‖kualitas‖agar‖bertambah‖baik‛‖(Collins‖Dictionary),‖atau‖

formula suatu penyelarasan kombinasi atau perpaduan. 

Sedangkan learning memiliki makna umum yakni belajar, 

dengan demikian sekilas blended learning mengandung 

makna pola pembelajaran yang mengandung unsur 

percampuran, atau penggabungan antara satu pola dengan 

pola lainnya. Lebih lanjut, Elenena Mosa (2006) menyam-

paikan bahwa yang dicampurkan adalah dua unsur utama, 

yakni pembelajaran di kelas (classroom lesson) dengan 

online learning.  

Selaras dengan pendapat di atas, Harding, Kaczynski 

dan Wood, (2005) mengatakan bahwa blended learning 

merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasi-

kan pembelajaran tradisonal tatap muka dan pembelajaran 

jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online dan 

beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh 

guru dan siswa. Smaldino (2012) juga menyampaiakan 

konsepnya bahwa Blended learning merupakan pencampuran  

dan pengaturan pembelajaran yang divariasikan agar sesuai 

dan tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. 

Sejalan dengan itu, menurut Graham (2005), blended learning 

adalah sebuah sistem yang mengombinasikan pembelajaran 

tatap muka dan pembelajaran berbantuan komputer dengan 
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mengintegrasikan penggunaan media berbasis komputer 

untuk membantu penyampaian materi ajar.  Sedangkan 

Watson (2008),  merinci pengertian blended learning sebagai 

kegiatan pembelajaran yang mengombinasikan komponen 

terbaik dari online learning dengan pendidikan tatap muka.  

Secara garis besar, media berbantuan komputer sangat 

luas sedangkan online learning merupakan pembelajaran 

berbantuan komputer melalui jaringan. Dari pendapat di 

atas dapat disimpulkan bahwa blended learning merupakan 

pencampuran antara pembelajaran tatap muka dan pembe-

lajaran berbantuan komputer yang ada pada saat itu (today). 

Pada intinya, pembelajaran online merupakan pembelajaran 

yang didukung oleh infrastruktur pendukung dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi komputer dan jaringan 

internet. Ini merupakan sebuah sistem yang dapat 

memfasilitasi peserta didik untuk belajar lebih luas, lebih 

banyak dan lebih bervariasi, sehingga peserta didik bisa 

belajar kapan saja dan dimana saja 

 

2. Pengembangan Blended Learning  

Semler  dalam Suhartono (2016)  menyebutkan terda-

pat dua model pengembangan blended learning. Kedua model 

pembelajaran, yaitu:  

a. model off-line kegiatan pembelajaran dilaksana-

kan secara tatap muka dengan peningkatan atau 

penambahan media pembelajaran yang telah 

diunduh sebelumnya  
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b. dari internet seperti video, gambar, dan informa-

si lain yang sesuai dengan materi yang sedang 

dibeljari (off-line). Guru melaksanakan 

pembelajaran tatap muka dengan media online 

yang telah diunduh sebelumnya.  

c. model campuran (hybrid learning) model ini lang-

sung tersambung dengan internet  

d. secara ‚on-line‛ Model ini memadukan pembela-

jaran tatap muka di kelas dengan  

e. pembelajaran secara on-line atau terlambung 

langsung internet (on-line)   
Kedua model tersebut  di atas memberikan gambaran 

kepada kita sebagai pengajar  bahwa blended learning dapat 

digunaken dari tingkat  sekolah dasar sampai perguruan 

tinggi. Jika para siswanya sudah terbiasa mengakses internet 

maka dapat digunakan model kedua, yaitu model online 

(hybrid learning). Sebaliknya jika para siswanya belum 

terbiasa mengakses internet, maka guru dapat mengguna-

kan model pertama, yaitu model off-line.  

 

3. Penyajian Pembelajaran dengan Blended Learning 

Terdapat lima kunci sukses dalam mengembangkan 

Blended learning sebagai mana disampikan oleh Carman 

(2005) dengan menerapkan teori pembelajaran Keller,  

Gagné, Bloom, Merrill, Clark dan Gery. Kelima tersebut 

yaitu:   

a. Live Event, yaitu bahwa guru akan sukses dalam 

meningkatkan pembelajaran dengan blended learning 



ISBN : 978-623-7793-56-4 

22 

jika guru dapat melakukan sinkronisasi antara pem-

belajaran tatap muka dan pembelajaran virtual dalam 

waktu dan tempat yang sama secara langsung di 

kelas (live classroom) ataupun dalam waktu sama 

tetapi tempat berbeda (virtual classroom) yang diran-

cang dengan baik untuk untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

b. Self-Paced Learning, yaitu bahwa guru akan sukses 

dalam meningkatkan pembelajaran dengan blended 

learning jika guru dapat melakukan pengkombinasian 

pembelajaran tatap muka dan pembelajaran mandiri 

(self-paced learning) baik dalam bentuk text-based 

maupun multimedia-based (video, animasi, simulasi, 

gambar, audio, atau kombinasi dari media tersebut) 

yang dapat diakses secara online (via web atau via 

mobile dovice dalam aplikasi: streaming audio, streaming 

video, e-book, yang dapat diakses oleh siswa kapan 

saja dan di mana saja, untuk diakses secara offline 

dalam bentuk CD, dan cetak.  

c. Collaboration, yaitu bahwa guru akan sukses dalam 

meningkatkan pembelajaran dengan blended learning 

jika guru dapat membangun kaloborasi yang baik 

antara guru dan siswa dalam satu sekolah atau 

antara guru dan siswa dari berbagai sekolah lain 

melalui tool-tool komunikasi yang dibangun dalam 

bentuk chatroom, forum diskusi, email, website/ web-

blog, mobile phone, atau WA, untuk pendalaman ma-

teri, pemecahan masalah atau tugas projek. Dengan 



Peran Bahasa di Masa Pandemi Covid-19 sebagai Media Terapi Kognitif 
 

23 

kolaborasi ini, wawasan keilmuan siswa akan sema-

kin luas karena melibatkan berbagai pihak dengan 

beragam sumber belajar.  

d. Assessment, yaitu bahwa guru akan sukses dalam 

meningkatkan pembelajaran dengan blended learning 

jika guru dapat mengngombinasikan beberapa jenis 

assessmen bersifat tes atau non-tes, atau tes otentik 

(authentic assessment) dalam bentuk projek ataupun 

produk yang dapat dilaksanakan baik secara online 

atau offline sehingga assessmen yang diikuti siswa 

menjadi lebih fleksibel.  

e. Performance Support Materials, yaitu bahwa guru 

akan sukses dalam meningkatkan pembelajaran 

dengan blended learning jika guru dapat menyususn 

pembelajaran secara digital, baik model offline (dalam 

bentuk CD, MP3, dan DVD) maupun online melalui 

website) dan semua perangkat pembelajaran telah 

terinstal dengan baik. 

 

4.  Mendesain Pembelajaran Bahasa dengan Blended 

Learning di Masa Pandemi 

Secara mendasar terdapat tiga tahapan dasar dalam 

model blended learning yang mengacu pembelajaran berbasis 

ICT (Ramsay, 2001): Adapun tiga tahapan (sintak) penyajian 

pembelajaran dengan blended learning  adalah sebagai 

berikut. 

 

 



ISBN : 978-623-7793-56-4 

24 

a. Seeking information 

Pencarian informasi dari berbagai sumber informasi yang 

tersedia secara online maupun offline dengan berdasarkan 

pada relevansi, validitas, reliabilitas konten dan kejelasan 

akademis. Pada tahap ini siswa (mahasiswa) 

mempelajarai dan mencari referensi secara on line dari 

berbagai sumber yang terkait dengan topik atau tema 

yang telah ditentukan misalnya dari rumah belajar, blog 

guru, you tube dan sebagainya. Setelah itu membuat 

rangkuman dan mencatat sumber referensinya.  

b. Acquisition information 

menemukan, memahami, serta mengkonfrontasikannya 

dengan ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran 

kemudian menginterprestasikan informasi/pengetahuan 

dari berbagai sumber yang tersedia, sampai mereka mam-

pu mengkomunikasikan kembali dan menginterpretasi-

kan ide-ide dan hasil interprestasinya menggunakan 

fasilitas online/offline. Siswa atau mahasiswa secara 

individu maupun kelompok bergabung dalam forum dis-

kusi secara online menaggapi topik yang telah diposting 

oleh guru (dapat dilakukan di luar jam pembelajaran), 

sampai mereka mampu mengkomunikasikan kembali 

dan mengintepretasikan  ide-ide  dan hasil dan hasil 

intepretasinya. 

c. Synthesizing of Knowledge 
mengkonstruksi/merekonstruksi pengetahuan melalui 

proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil ana-

lisis, diskusi dan perumusan kesimpulan dari informasi 
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yang diperoleh. Kembali dan menginterpretasikan ide-ide 

dan hasil interprestasinya menggunakan fasilitas 

online/offline. Siswa mengirim hasil diskusi dan kesim-

pulan dari informasi yang diperoleh berupa laporan 

diskusi atau hasil presentasi melalui PPT atau video atau-

pun tugas-tugas yang dapat dikirim ke email  guru, kelas 

maya ataupun grup WA group kelas (mata pelajaran). 

 

5.  Sumber-Sumber Belajar Bahasa dengan Model Blended 

Learning pada Masa Pandemi 

 

C. Penutup 

Pembelajaran pada masa pandemi ini menuntut kre-

ativitas guru untuk menghantarkan siswanya mencapai tar-

get pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan berbagai 

permsalahan di lapangan yang mungkin dihadapi guru dan 

siswa, blended learning merupakan solusi yang bijak salah 

satunya untuk pembelajaran bahasa. Blended learning 

merupakan pembelajaran kombinasi, yaitu kombinasi pem-

belajaran secara tatap muka di kelas dan pembelajaran 

secara online dengan menggunakan aplikasi komputer yang 

tersambung dengan internet. Guru atau mengajar bisa 

mendesain pembelajaran bahasa dengan menggunakan 

tahap-tahap dan model pembelajaran bahasa dengan model 

blended learning untuk mencapai kompetensi yang ditarget-

kan 
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Abstrak 

 

Kini, Universitas Tidar bergeliat mengintegrasikan 

Repositori Institusi ke database RAMA Dikti. Repositori Ins-

titusi merupakan wadah yang digunakan untuk mengelola 

dan menyebarkan karya ilmiah mahasiswa dan dosen dalam 

format digital. Repositori Institusi tersebut sangat mudah 

diakses melalui perangkat komputer atau smartphone yang 

sudah terhubung dengan internet. Langkah pertama bagi 

Universitas Tidar yang baru saja membangun Repositori 

Institusi adalah berlomba-lomba mengunggah tugas akhir 

mahasiswa dan artikel ilmiah dosen secara daring. UPT 

Perpustakaan yang mendapat amanah mengelola Repositori 

Institusi sesuai SK Rektor Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Wajib Serah Simpan Karya Ilmiah, saat ini menggunakan 

Sistem Informasi Repositori Institusi berbasis Senayan 

Library Management System (SLiMS) pada laman 

http://repositori.untidar.ac.id/repositori/. Layanan Repositori 

Institusi UPT Perpustakaan Untidar sampai saat ini belum 

ada yang melakukan evaluasi. Oleh karena itu kiranya perlu 
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diukur untuk mengetahui pendapat mahasiswa dan dosen 

sehingga mampu memperoleh umpan balik demi perbaikan 

layanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif deskriptif. Adapun sampel penelitian yakni ber-

jumlah 115 orang pemustaka diambil secara acak sederhana. 

Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan kuesio-

ner. Hasil dari penelitian ini adalah hampir setengah res-

ponden tidak mengetahui layanan tersebut. Namun setelah 

responden mengetahui laman tersebut, mereka merasakan 

keunggulan yaitu cepat dan mudah mengakses, membaca 

dan mengunduh artikel oleh siapa saja, dimana saja, dan 

kapan saja. 

 

Kata kunci: persepsi pemustaka, repositori institusi, perpusta-

kaan universitas tidar. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pada musim gugur 2002, telah terjadi sesuatu yang 

luar biasa pada revolusi jaringan informasi. Revolusi terse-

but mampu mendorong setiap orang melakukan perubahan 

dinamis berinovasi dan memajukan institusi serta terjadi 

evolusi dalam disiplin ilmiah praktis. Alhasil, lahirlah repo-

sitory untuk menampung karya ilmiah yang dihasilkan 

sivitas akademika yang semula hanya dapat diakses secara 

terbatas menjadi tak terbatas dengan adanya software dan 

jaringan internet (Suwanto, 2017).  

Universitas Tidar merupakan perguruan tinggi baru 

yang memiliki visi sebagai kampus berbasis riset. Guna 

menunjang pencapaian visi tersebut maka dibutuhkan Re-
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postori Institusi yang dikelola UPT Perpustakaan sesuai SK 

Rektor Nomor 1 Tahun 2018. 

Kini, pemanfaatan Repositori Instituri Untidar bisa 

diakses di http://repositori.untidar.ac.id/repositori/. Reposi-

tori Institusi tersebut sudah menjadi bagian yang penting 

bagi Untidar. Pada setiap tahunnya, Perpustakaan Untidar 

selalu mengunggah karya mahasiswa untuk memberikan 

pelayanan keterbukaan informasi yang lebih baik terhadap 

Tugas Akhir mahasiswa dan LKP Mahasiswa. Namun perlu 

diketahui tingkat kebermanfaatan Repositori Institusi 

Untidar dari mahasiswa dan dosen. Oleh karena itu, perlu 

adanya evaluasi persepsi mahasiswa terhadap Repositori 

Institusi Untidar. Evaluasi bermanfaat untuk mengetahui 

kebermanfaatan Repositori Institusi bagi mahasiswa dan 

dosen Untidar. Lagi pula, belum pernah ada kajian tentang 

Repositori Institusi Untidar.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Persepsi berarti proses mengingat atau mengidentifi-

kasi tertentu dan persepsi rasa dari seseorang terhadap se-

suatu, kemudian diharapkan muncul tanggapan (Lasa HS 

dalam Setiyono, 2019). Sedangkan menurut James Gibson 

dalam Suwanto (2018), persepsi adalah proses pemberian 

arti dan pengetahuan khusus terhadap obyek tertentu. 

Repositori Institusi perguruan tinggi merupakan pe-

rangkat layanan yang disediakan kepada sivitas akademika 

untuk mengatur dan menyebarkan konten digital yang di-

buat oleh sivitas akademikanya dan diberikan pula kepada 
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sivitas akademikanya. Selain itu, keberadaan Repositori 

Institusi juga berfungsi sebagai alat ukur produktivitas si-

vitas akademikanya dalam berkarya dengan cara adanya ke-

leluasaan akses karya ilmiah (Lynch dan Yakel dalam 

Prayesti, 2017) 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif des-

kriptif dengan obyek penelitian ini adalah laman Repositori 

Institusi UPT Perpustakaan Untidar (http://repositori. 

untidar.ac.id/repositori/). Teknik pengumpulan data meng-

gunakan kuesioner kepada mahasiswa dan dosen Univer-

sitas Tidar yang diambil secara acak sederhana sebagai sam-

pel penelitian. Sampling acak sederhana adalah semua 

mahasiswa dan dosen Untidar yang mempunyai hak untuk 

dijadikan anggota sampel.  

Masa pandemi COVID-19 membuat penyebaran kue-

sioner dilakukan melalui daring dengan menggunakan 

google formulir. Penulis membagikan pranala formulir ke-

pada mahasiswa dan dosen pada semua program studi me-

lalui surat elektronik, sosial media whatsapp, sosial media 

instagram dan surat resmi yang ditujukan kepada dekan.  

Kuesioner yang diberikan kepada responden merupa-

kan daftar penyataan yang memiliki maksud agar respon-

den bersedia memberikan respon sesuai permintaan peneliti. 

Pilihan jawaban menggunakan pilihan yaitu Sangat Tidak 

Setuju, Tidak Setuju, Setuju, Sangat Setuju dari pernyataan 

yang telah peneliti susun secara sistematis. 

http://repositori/
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Setelah menyebarkan kuesioner daring kepada seluruh 

mahasiswa dan dosen Untidar pada tanggal 6 Juli 2020 

sampai 23 September 2020 telah diperoleh sejumlah 115 

responden yang bersedia mengisi kuesioner. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Peneliti telah merangkum hasil kuesioner dari res-pon-

den yang merupakan mahasiswa dan dosen Untidar 

berdasarkan pada variabel penelitian. 

1. Variabel Pemanfaatan 

Dari variabel pemanfaatan, dapat dinyatakan bah-

wa Repositori Institusi Untidar belum dimanfaatkan oleh 

pemustaka, yang dapat dilihat berdasarkan pada tiga 

pernyataan di bawah ini: 

a. Pemustaka mengetahui jika terdapat laman Repo-

sitori Institusi. Sebagaimana dinyatakan sebanyak 

47,8% responden tidak setuju. 

b. Pemustaka pernah menggunakan laman Reposi-

tori Institusi. Sebagaimana dinyatakan 55,6% res-

ponden tidak setuju. 

c. Pemustaka mengetahui fungsi tiap menu pada 

laman Repositori Institusi. Sebagaimana dinyata-

kan 42,6% responden tidak setuju. 
 

2. Variabel Keunggulan & Kelemahan 

Dari variabel keunggulan dan kelemawan, dapat 

dinyatakan bahwa Repositori Institusi Untidar dapat 
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dimanfaatkan oleh pemustaka, yang dapat dilihat berda-

sarkan pada tiga pernyataan di bawah ini: 

a. Pemustaka dapat dengan cepat mengakses laman 

Repositori Institusi. Sebagaimana dinyatakan se-

banyak 72,1% responden setuju. 

b. Pemustaka dapat dengan nyaman membaca dan 

unduh artikel di laman Repositori Institusi. Seba-

gaimana dinyatakan sebanyak 80% responden se-

tuju. 

c. Pemustaka dapat mengakses laman Repositori 

Institusi oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan 

saja. Sebagaimana dinyatakan sebanyak 86,9% 

responden setuju. 
 

KESIMPULAN 

Pemustaka masih banyak yang belum memanfaatkan 

laman Repositori Institusi, dilihat dari hampir setengah res-

ponden tidak mengetahui layanan tersebut. Namun setelah 

responden mengetahui laman tersebut, mereka merasakan 

keunggulan laman Repositori Institusi Universitas Tidar 

yaitu cepat dan mudah mengakses, membaca dan mengun-

duh artikel oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. 

 

SARAN 

Perlu adanya penambahan jumlah sosialisasi dan pela-

tihan secara terjadwal kepada tiap program studi secara 

berkala dan juga perlu adanya video tutorial mengakses la-
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man Repositori Institusi Universitas Tidar yang bisa diakses 

secara publik. 
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ABSTRAK 

 

Salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh 

siswa sekolah menengah pertama berdasarkan kurikulum 

yang berlaku saat ini adalah keterampilan komunikasi 

global yaitu keterampilan bahasa Inggris. Kondisi yang me-

landa seluruh dunia pada tahun 2020 yaitu pandemi Covid-

19 berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan, tak 

terkecuali bidang pendidikan. Oleh karena itu, peran bahasa 

pada masa pandemi Covid-19 menjadi fokus yang menarik 

untuk dikaji. Artikel ini akan fokus pada pembahasan 

pandemi Covid-19, keterampilan komunikasi global, dan 

peran bahasa pada masa pandemi Covid-19. 

 

Kata kunci: pandemi Covid-19, keterampilan komunikasi global, 

peran bahasa 
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PENDAHULUAN 

Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh kejutan kare-

na munculnya virus Covid-19 yang meresahkan dan bahkan 

membuat panik seluruh warga dunia, tak terkecuali 

Indonesia. Merebaknya wabah Covid-19 ini menjadi kejadi-

an luar biasa yang berdampak pada seluruh sendi kehidup-

an. Sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintahan dan swas-

ta, seluruh ruang publik ditutup sebagai dampak mere-

baknya wabah ini. Kejadian ini tidak hanya berlangsung 

satu atau dua hari, akan tetapi hingga saat ini pola kehidup-

an masyarakat diubah ke normal baru yang mengharuskan 

masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari. Protokol kesehatan harus 

dilaksanakan oleh setiap orang untuk mencegah/memi-

nimalisir penyebaran virus Covid-19. 

 

PEMBAHASAN 

a. Pandemi Covid-19 

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia berimbas pada 

tatanan kehidupan masyarakat dunia pada umumnya dan 

masyarakat Indonesia pada khususnya. Pemerintah Indone-

sia telah mencanangkan program physical distancing (menja-

ga jarak) ketika berada di tempat-tempat yang terdapat be-

berapa orang sedang melakukan aktifitas di tempat itu. 

Selain itu, pemerintah juga mengumumkan protokol ke-

sehatan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. 

Konsep social distancing dalam Buana (2020) dijelaskan bah-

wa jarak aman antar manusia ketika berkumpul paling tidak 
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2 meter, hindari melakukan sentuhan langsung dengan yang 

lain, serta menghindari kegiatan-kegiatan yang mengharus-

kan berkumpul dengan banyak orang di suatu tempat. 

Berkaitan dengan kondisi tersebut, siswa-siswa seko-

lah menengah pertama melaksanakan kegiatan belajar dari 

rumah (study from home). Kondisi ini mengharuskan siswa 

untuk melakukan pembelajaran secara on line dari rumah 

untuk mengurangi kontak fisik dengan banyak orang, se-

hingga diharapkan penyebaran virus Covid-19 dapat di-

hambat. 

 

b. Keterampilan Komunikasi Global 

Salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh 

siswa sekolah menengah pertama berdasarkan kurikulum 

yang berlaku saat ini adalah keterampilan komunikasi 

global yaitu keterampilan bahasa Inggris. Menurut artikel 

yang‖berjudul‖‚Pentingnya‖Communication Skill di Era Glo-

bal‛‖ pada‖ laman‖ www.ubaya.ac.id tertulis bahwa kemam-

puan komunikasi di depan umum (public speaking)  menjadi 

suatu tuntutan yang wajib dipenuhi dalam persaingan di era 

global.  

Meskipun kondisi saat ini yang tidak memungkinkan 

proses belajar mengajar secara bersemuka di dalam kelas, 

keterampilan komunikasi global khususnya keterampilan 

bahasa Inggris harus tetap dipelajari oleh siswa sekolah 

menengah pertama. Pembelajaran dilaksanakan secara on 

line dengan menggunakan platform-platform e-learning yang 

dapat membantu terlaksananya kegiatan belajar.  

http://www.ubaya.ac.id/
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Keterampilan komunikasi global dimaksudkan untuk 

membekali siswa menjadi berpikir secara kritis dan tidak 

mudah termakan isu-isu yang tidak dapat dipertanggung 

jawabkan (hoax). Selain itu, dengan mempelajari keterampil-

an komunikasi global ini, siswa diharapkan mampu me-

nelaah berita-berita yang beredar, sehingga mampu berpikir 

logis dan mencari kebenaran berita tersebut sebelum mem-

percayai berita yang beredar. Terlebih lagi dengan kondisi 

saat ini, banyak berita yang tidak dapat dipastikan 

kebenarannya dengan bebas beredar, sehingga menambah 

kepanikan masyarakat yang sudah bersedih dengan adanya 

pandemi Covid-19.  

 

c. Peran Bahasa pada Masa Pandemi Covid-19 

Bahasa sebagai alat komunikasi manusia menjadi hal 

yang sangat vital dalam kehidupan. Terlebih pada kondisi 

saat ini, adanya pandemi Covid-19 yang membuat tatanan 

kehidupan berubah drastis mendorong setiap insan untuk 

bertindak tepat dan tidak tergesa-gesa. Peran bahasa muncul 

di sini. Bahasa menjadi alat persebaran informasi yang 

menjadi penghubung antara orang yang satu dengan yang 

lain. Dalam peristiwa komunikasi tersebut, ada informasi/ 

pesan yang dibawa melalui kegiatan komunikasi, baik ko-

munikasi lisan maupun tulisan. Menurut Marfuah (2017), 

komunikasi dilakukan oleh seseorang sebagai wujud bahwa 

setiap manusia memerlukan orang lain untuk dapat me-

menuhi kebutuhannya. Setiap komunikasi yang dilakukan 
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oleh seorang individu memiliki maksud dan fungsi tertentu 

dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. 

Dapat dimaklumi bahwa dalam kondisi pandemi 

Covid-19 saat ini, masyarakat cenderung tidak tenang dan 

cenderung tergesa-gesa dalam merespon informasi yang 

beredar. Kemampuan bahasa yang baik mampu mengurangi 

dampak negatif yang mungkin timbul. Peran bahasa pada 

masa pandemi Covid-19 ini dapat dikatakan sebagai 

jembatan untuk menyikapi informasi-informasi yang 

beredar di masa pandemic Covid-19 dengan bijaksana.  

 

SIMPULAN 

Bahasa sebagai alat komunikasi manusia menjadi hal 

yang sangat vital dalam kehidupan. Terlebih pada kondisi 

saat ini, adanya pandemi Covid-19 yang membuat tatanan 

kehidupan berubah drastis mendorong setiap insan untuk 

bertindak tepat dan tidak tergesa-gesa. Peran bahasa pada 

masa pandemi Covid-19 adalah sebagai jembatan untuk 

menyikapi informasi-informasi yang beredar secara bijak-

sana. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar berdasar-

kan aspek keberwujudan (Tangibles), aspek daya tanggap 

(Responsiveness), aspek kehandalan (Reliability), aspek empati 

(Emphaty), dan aspek keyakinan (Assurance). Hal ini 

dikarenakan hingga saat ini belum ada penelitian mengenai 

kualitas layanan khususnya administrasi akademik di Fakul-

tas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Hasil 

dari penelitian ini dapat dijadikan umpan balik untuk 

perbaikan kualitas layanan akademik. 

Penelitian ini dilaksanakan dan menggunakan metode 

penelitian kuantitatif dengan metode survey menggunakan 

kuesioner yang telah disebarkan kepada mahasiswa 

mengenai layanan akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Tidar. Adapun sampel penelitian 

mailto:fransiska@untidar.ac.id
mailto:bayupaningron@untidar.ac.id
mailto:janurseto@untidar.ac.id
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yakni berjumlah 120 orang yang terdiri dari mahasiswa yang 

diambil secara acak dari lima program studi di FKIP. 

Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan kue-

sioner.  

Hasil penelitian menunjukkan responden menyatakan 

puas terhadap layanan akademik Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, namun ada beberapa kritik dan saran yang 

bisa dijadikan sebagai perbaikan kualitas layanan akademik. 

 

Kata kunci: administrasi akademik, layanan, umpan balik. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan ke-

giatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara maha-

siswa dengan pegawai pada bagian akademik Fakultas Ke-

guruan dan Ilmu Pendidikan, dan menyediakan informasi 

kepada mahasiwa. Pelayanan sebagai usaha melayani 

kebutuhan mahasiswa agar proses belajar mengajar berjalan 

dengan baik, sedangkan melayani adalah membantu menyi-

apkan atau mengurus apa yang diperlukan oleh mahasiswa. 

Untuk mengetahui keberhasilan pelayanan maka perlu 

adanya pengukuran. Secara lebih lanjut pengukuran kepuas-

an menurut Philip Kotler didasarkan pada determinan kua-

litas yang dapat dirincikan sebagai berikut:  

1. Berwujud (Tangibles): penampilan fasilitas fisik, pera-

latan, personel dan media komunikasi.  

2. Daya tanggap (Responsiveness): kemampuan untuk 

membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan 
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cepat atau ketanggapan.  

3. Kepercayaan atau kehandalan (Reliability): kemam-

puan untuk melaksanakan pelayanan yang dijanji-

kan dengan tepat dan terpercaya.  

4. Empati (Emphaty): syarat untuk peduli, memberi per-

hatian pribadi bagi pelanggan.  

5. Keyakinan (Assurance): pengetahuan dan kesopanan 

petugas serta kemampuan mereka untuk menim-

bulkan kepercayaan dan keyakinan kepada maha-

siswa.  
Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada sub bagian 

akademik dan kemahasiswaan. Dalam aplikasinya sub 

bagian akademik bertanggung jawab dengan layanan kegi-

atan-kegiatan perkuliahan seperti halnya jadwal perkuliah-

an, nilai, dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ber-

kaitan dengan akademik mahasiswa sampai tingkat wisuda-

wan, sehingga proses yang diharapkan dapat terlaksana 

dengan baik. Kemudian sub bagian kemahasiswaan ber-

tanggungjawab pada kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada 

di lingkungan kampus seperti halnya BEM, HMJ, HIMA-

PRODI di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, seperti proses pembuatan surat menyurat (legal 

formal) dalam membuat badan hukum suatu lembaga ekstra 

dan intra kampus. Untuk mengetahui peranan administrasi 

akademik terhadap kepuasan mahasiswa dalam proses 

pembelajaran, diperlukan penelitian mengenai kualitas 

layanan sehingga tata usaha dapat menjalankan peran dan 

fungsinya secara optimal. Lagi pula, belum pernah ada 
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kajian tentang kualitas layanan akademik di Fakultas Kegu-

ruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar.  

 

KAJIAN TEORI 

Menurut Sampara dalam Sinambela (2011:5) pelayan-

an adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi 

dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain 

atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pe-

langgan.  

Menurut Groonros (1990:27) dalam Ratminto dan Atik 

(2005:2) pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian 

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) 

yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara 

konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang di 

sediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimak-

sudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau 

pelanggan.  

Sedangkan menurut Moenir (2010:26) pelayanan ada-

lah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelom-

pok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, 

prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha meme-

nuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayan-

an hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu 

pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pela-

yanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, 

meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif de-

ngan metode survey menggunakan kuesioner yang akan di-

sebarkan kepada mahasiswa mengenai layanan akademik 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar.  

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 

yang akan diberikan kepada 120 orang responden yaitu ma-

hasiswa FKIP. Teknik pengumpulan penelitian ini dilakukan 

dengan skala sikap sebagai data utama dan kuesioner 

sebagai data pendukung. Responden dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa yang diambil secara acak. Pilihan 

jawaban menggunakan skala empat point yaitu (1) sangat 

tidak puas , (2) tidak puas, (3) puas, (4) sangat puas. Alat 

ukur untuk mengukur variabel pada instrumen penelitian 

sikap menggunakan jenis skala interval untuk menghitung 

hasil angket. Skala likert digunakan sebagai alat ukur skala 

sikap dengan empat kategori jawaban sebagai berikut: 

Tabel Skor Alternatif Jawaban Angket Kepuasan 

Pelayanan 

Kategori Skor Jawaban 

Sangat Puas (SP) 4 

Puas (P) 3 

Tidak Puas (TP) 2 

Sangat Tidak Puas (STP) 1 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah kuesioner terkumpul, data diolah dengan skala 

pengukuran untuk tingkat kepuasan 1 (Sangat Tidak Puas), 

2 (Tidak Puas), 3 (Puas), dan 4 (Sangat Puas). Bila responden 

memilih STP pada salah satu variabel maka mendapat nilai 1 

poin pada variabel tersebut, begitu pula jika pilihan pada SP 

maka akan mendapat nilai 4 pada variabel tersebut. Begitu 

seterusnya sampai variabel ke-21. Kemudian menjumlahkan 

semua poin pada tiap variabel. Sehingga tampillah seperti 

kolom Skor Jawaban pada yang hasil penjumlahan 

dituliskan pada sub kolom STP, TP, P, & SP. Setelah itu, tiap 

variabel dihitung rata-rata poinnya sehingga tampilah pada 

kolom Rata-Rata seperti tabel 2. 

Untuk mengetahui interpretasi responden maka meng-

gunakan Penilaian Skala Likert dengan interval seperti tabel 

1, sehingga tampillah hasil interpretasi tiap variabel seperti 

pada kolom Interpretasi pada tabel 2. 

 

Tabel 1. Interval Penilaian Skala Likert 

Sangat Puas SP 3,25 – 4 

Puas P 2,5 – 3,24 

Tidak Puas TP 1,75 – 2,4 

Sangat Tidak Puas STP 1 – 1,74 
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Tabel 2. Perhitungan Kepuasan Mahasiswa 

No Variabel yang diukur 
Skor Jawaban 

STP TP P SP 
Rata-

rata 
Interpretasi 

Tangibles x1 x2 x3 x4 

1 

Petugas berpenampilan 

rapi saat melayani 

mahasiswa 

3 1 95 21 3,11 Puas 

2 

Saya ke subag langsung 

dapat bertemu 

petugasnya 

- 24 89 7 2,85 Puas 

3 

Saya ke subag 

pendidikan selalu 

langsung dapat 

bertemu dengan 

petugas yang 

diinginkan 

- 24 91 5 2,84 Puas 

4 

Kemudahan akses 

loket/meja layanan 

secara langsung 

- 15 101 4 2,90 Puas 

5 

Petunjuk loket dengan 

pelaksanaan pelayanan 

sesuai 

- 20 97 3 2,85 Puas 

6 

Tersedia perangkat 

komputer lengkap 

beserta kursi untuk 

akses sistem layanan 

secara cepat 

- 33 84 3 2,75 Puas 

7 

Saya tahu kalau disana 

tersedia alur setiap 

layanan yang 

disediakan 

- 10 105 5 2,95 Puas 

8 

Komputer sangat 

membantu saya dalam 

proses pencarian 

informasi seputar 

perkuliahan 

- 12 100 8 2,96 Puas 
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Responsiveness 

 

 

STP TP P SP 
Rata-

rata 
Interpretasi 

9 

Petugas selalu 

menanyakan apa 

kebutuhan mahasiswa 

- 6 107 7 3,00 Puas 

10 

Petugas selalu 

menyambut mahasiswa 

dengan senyuman 

- 13 101 6 2,94 Puas 

11 

Informasi yang 

diberikan oleh petugas 

selalu jelas 

- 3 115 2 2,99 Puas 

 

Realibility 

 

 

STP TP P SP 
Rata-

rata 

Interpretasi 

 

12 

Pelayanan yang 

diberikan selalu 

terselesaikan cepat 

- 20 95 5 2,87 Puas 

13 

Petugas selalu adil 

dalam melayani sesuai 

urutan datang 

- 6 107 7 3,00 Puas 

14 

Jika ditanya tentang 

info yang kurang jelas 

petugas mau untuk 

segera menyediakan 

dan menjelaskan 

informasinya 

- 10 99 11 3,00 Puas 

15 

Pembaharuan alur 

layanan saat ini sudah 

semakin jelas 

- 20 94 6 2,88 Puas 

16 

Menurut saya prosedur 

pelayanan saat ini 

semakin mudah 

- 10 102 8 2,98 Puas 
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Emphaty STP TP P SP 
Rata-

rata 
Interpretasi 

17 

Petugas selalu bersedia 

membantu ketika 

kesulitan meminta 

pelayanan 

- 26 91 3 2,80 Puas 

18 

Saat membantu 

penjelasan petugas 

mudah dimengerti. 

- 1 107 12 3,09 Puas 

19 

Jika layanan yang saya 

alami tidak langsung 

selesai, janji 

pengambilan layanan 

selalu sesuai. 

- 6 112 2 2,96 Puas 

Assurance STP TP P SP 
Rata-

rata 
Interpretasi 

20 

Setiap layanan yang 

diminta selalu 

terpenuhi 

- 2 114 4 3,01 Puas 

21 

Jika layanan tidak bisa 

diurus di subbag, 

petugas memberikan 

informasi yang jelas 

mengenai bagaimana 

saya seharusnya 

(bertanggungjawab) 

- 2 109 9 3,05 Puas 

  Rata-rata Interpretasi         2,94 Puas 

 

Dari penghitungan sesuai tabel 2 di atas, dapat disim-

pulkan bahwa mahasiswa menyatakan merasa puas pada 

masing-masing variabel. Kemudian secara keseluruhan, res-

ponden menunjukkan interpretasi puas terhadap layanan 

akademik dengan rata-rata skor 2,94. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa yang 

dilakukan penulis tentang pengukuran kepuasan mahasiswa 

terhadap layanan akademik menggunakan metode kuan-

titatif dengan skala likert diperoleh kesimpulan bahwa 

mahasiswa menyatakan puas terhadap layanan akademik 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, namun ada bebe-

rapa kritik dan saran yang bisa dijadikan sebagai perbaikan 

kualitas layanan akademik, salah satunya adalah dengan 

menambahkan ruang tunggu di area dekat dengan tata 

usaha. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas Hubungan tata ruang Perpus-

takaan dengan Tingkat Kunjungan Pemustaka pada UPT 

Perpustakaan Universitas Tidar. Metode penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sur-

vai. Survai ini berkaitan langsung dengan proses pengam-

bilan data. Populasi penelitian ini adalah jumlah anggota 

aktif UPT Perpustakaan Universitas Tidar hingga September 

2020  sejumlah 3437 anggota. Sampel penelitian mengguna-

kan rumus Slovin   
 

      
 sehingga diperoleh sampel 

sebanyak 97 anggota perpustakaan. Jenis penelitain ini 

adalah penelitian Asosiatif. Metode penelitian yang diguna-

kan dalam penelitian ini adalah metode survey, yaitu 

dengan cara menyebarkan angket kepada sejumlah res-

ponden yang dijadikan sampel penelitian 

Untuk mengetahui hubungan tata ruang perpustaka-

an dengan tingkat kunjungan pengguna digunakan teknik 

Korelasi Product Moment dari Pearson. Sedangkan untuk 
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pengujian hipotesis menggunakan uji t pada tingkat keper-

cayaan‖95%‖(α‖=‖0.05). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hu-

bungan yang kuat antara tata ruang perpustakaan dengan 

tingkat kunjungan pengguna pada Perpustustakaan Univer-

sitas Tidar, dengan nilai korelasi sebesar 0,687 

  

Kata Kunci: Tata Ruang Perpustakaan, Tingkat kunjungan, 

Pemustaka 

 

 

PENDAHULUAN 

UPT Perpustakaan Universitas Tidar adalah perpusta-

kaan yang senantiasa ingin memberikan pelayanan yang 

menyenangkan, dalam memberikan layanan yang berorien-

tasi pada kepuasan pengguna  perpustakaan ingin membe-

rikan desain tata ruang yang sangat bagus, sehingga mem-

buat pemustaka menjadi nyaman. Dengan mengangkat 

topik ini penulis berharap hasil penelitian ini bisa menjadi 

jembatan antara keinginan pengguna dan perpustakaan, 

sehingga kedepan akan bisa digunakan sebagai landasan 

untuk pengambilan keputusan. 

Perpustakaan seharusnya melakukan inovasi tata ru-

ang secara berkala untuk mengukur kepuasan pengguna, 

sehingga perpustakaan akan selalu memiliki kedekatan emo-

si dengan penggunanya karena apa yng diinginkan oleh 

pengguna selalu direspon oleh perpustakaan dengan sangat 

baik. Perpustakaan akan menjadi tempat yang selalu 
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menyenangkan untuk dikunjungi ketika kepuasan peng-

guna selalu diutamakan. 

UPT (Unit Pelayanan Terpadu) Perpustakaan Univer-

sitas Tidar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas 

layanan sesuai dengan visi UPT Perpustakaan Universitas 

Tidar‖ yaitu‖ ‚menjadi‖ pusat‖ layanan‖ sumber‖ belajar‖ dan‖

informasi yang unggul guna mendukung pengembangan 

riset‖ ipteks‖ dan‖ wirausaha‖ pada‖ 2020‛.‖ Oleh‖ karena itu 

untuk mewujudkan visi tersebut kita harus mengetahui 

tingkat kepuasan pengguna UPT Perpustakaan Universitas 

Tidar terhadap layanan yang sudah diberikan supaya dapat 

diukur. 

 

KAJIAN TEORI 

Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 16 (1990:133) me-

nyatakan‖ bahwa,‖ ‛Tata‖ ruang‖ adalah‖ upaya‖ penataan‖ dan‖

pemanfaatan‖ ruang‛. Sedangkan menurut Sedarmayanti 

(2001:‖125):‖‛Tata‖ruang‖adalah‖pengaturan‖dan‖penyusunan 

seluruh mesin kantor, alat perlengkapan kantor, serta 

perabot kantor pada tempat yang tepat sehingga pegawai 

dapat bekerja dengan baik, nyaman leluasa dan bebas 

bergerak,‖ sehingga‖ tercapai‖ efisiensi‖ kerja‛.‖ Dan‖ Afrianto‖

(2007: 3) menyatakan bahwa: ‛Tata‖ruang‖adalah‖salah‖satu‖

cara untuk menciptakan suasana yang kondusif dan 

menyenangkan dalam perpustakaan. Ruangan yang tetata 

rapi dan buku-buku yang juga tertata akan membuat suatu 

perpustakaan memberi nuansa nyaman sehingga pemakai 
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perpustakaan tertarik untuk membaca buku dan berlama-

lama‖di‖perpustakaan‛.‖ 

Sawitri, Guntari Cici. 2008 menyimpulkan bahwa tata 

ruang perpustakaan adalah salah satu cara untuk mencipta-

kan suasana kondusif dan menyenangkan dalam perpusta-

kaan dengan upaya penyusunan perabot dan perlengkapan 

perpustakaan pada tata letak dan susunan yang tepat serta 

pengaturan tempat kerja sehingga memberi kepuasan kerja 

para pustakawan dan pengguna perpustakaan secara efisien 

dan efektif disebuah perpustakaan. Menurut Reitz (2004: 

527)‖ ‚user‖ is‖ any‖ person‖who‖ the‖ resources‖ and‖ service‖ of‖

library‛.‖ Maksudnya‖ adalah‖ pengguna‖ perpustakaan / 

Pemustaka dalah setiap orang yang menggunakan fasilitas 

dan layanan yang ada di perpustakaan 

 

METODE  

 Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 

Kuantitatif dengan metode survai. Survai ini berkaitan lang-

sung dengan proses pengambilan data. Populasi penelitian 

ini adalah jumlah anggota aktif  UPT Perpustakaan 

Universitas Tidar hingga September 2020  sejumlah 3437 

anggota. Sampel penelitian menggunakan rumus Slovin 

  
 

      
 sehingga diperoleh sampel sebanyak 97 anggota 

perpustakaan (margin eror 10 %). Jenis penelitian ini adalah 

penelitian Asosiatif. Menurut‖ Sugiyono‖ (2006:‖ 11),‖ ‛Pene-

litian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui‖hubungan‖antara‖dua‖variabel‖atau‖lebih‛. 
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3.1. Variabel Penelitian  

Pada penelitian ini terdapat dua variable yang akan 

diukur yaitu Tata Ruang Perpustakaan (X) sebagai variable 

bebas (independent Variabel) dan Tingkat Kunjungan Peng-

guna (Y) sebagai variable terikat (Independent Variabel ). 

Secara lebih mudah dipahami definisi dari variable 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Tata Ruang Perpustakaan 

Perpustakaan dengan tata letak dan pengaturan 

yang tepat sehingga memberikan kepuasan pen-

guna. Indikatornya adalah kebersihan, koleksi, pe-

nataan perabotan dan warna perabotan, pencaha-

yaan, penyejuk ruangan, desain interior,ruang baca, 

pengukuran variable dilakukan dengan skala 

Likert. 

2. Variabel Tingkat Kunjungan Pengguna (Y)  

Tingkat Kunjungan pemustaka adalah pemanfaatan 

perpustakaan Universitas Tidar oleh pengguna 

Perpustakaan. Indikatornya adalah frekuensi kun-

jungan dan durasi kunjungan Pengukuran Variabel 

dengan satuan ukur Skala Likert 

 

3.2 Populasi dan sampel  

Populasi adalah sekelompok objek yang menjadi sasar-

an peneliti. Menurut Nasehudin dan Nanang (2012:121), 

populasi adalah jumlah keseluruhan  dari satuan-satuan 

atau individu-individu yang karakteristiknya hendak didu-

ga. Penulis mengambil data jumlah anggota perpustakaan 
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aktif dari sistem informasi UPT Perpustakaan Universitas 

Tidar yang bernama SLIMS (Senayan Library Manajemen 

Sistem), penulis mengambil data anggota aktif perpustakaan 

hingga bulan September 2020 sejumlah 3437 orang. 

Tabel 2. Tabel jumlah anggota aktif perpustakaan per 

september 2020 

 
Sampel adalah sebagian jumlah perwakilan yang 

dimiliki oleh populasi. Dalam menentukan sampel kita 

menggunakan rumus slovin, yaitu   
 

      
. Keterangan : n 

(ukuran sampel) ,  N (ukuran populasi), e (margin eror 10 %) 

. Berdasarkan rumus slovin tersebut maka sampel yang 

diperoleh adalah :  n = N/1+Ne2  

   n = 3437 /1+3437.0.12  

    n = 3437 /1+ 34.37 

    n = 3437 / 35.37 

    n = 97.17 

Dengan dilakukan pembulatan kebawah dapat disimpul-

kan sampel dari data diatas sejumlah 97 orang. Peneliti 
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menggunakan metode pengambilan sampel incidental 

sampling sehingga siapa saja anggota perpustakaan bisa 

mengisi kuisioner tersebut atau bisa menjadi responden 

penelitian. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini dikatagorikan dalam penelitian survai. 

Sugiyono (2013:11) pengertian metode survey adalah : ‚Pe-

nelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket 

sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar 

maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari 

sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga dite-

mukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar va-

riabel,‖sosiologis‖maupun‖psikologis‛. 

 

3.4 Teknik Analisis Data  

Setelah data kuisioner terkumpul penulis menyeleksi 

data mana saja yang lengkap dan benar dalam pengisianya 

yang dilakukan oleh responden, setelah itu penulis memberi 

nomor pada tiap kuisioner untuk memudahkan dalam 

mengolah data, penulis memberi nomor 1 hingga 97 sesuai 

dengan jumlah responden. Kemudian penulis melakukan 

proses tabulasi, proses tabulasi adalah proses dimana penu-

lis memasukkan data pada tabel-tabel tertentu untuk kemu-

dian dihitung. 

 

 



ISBN : 978-623-7793-56-4 

58 

3.5 Analisis Hubungan Tata ruang dengan tingkat kun-

jungan pemustaka terhadap korelasi produk moment  

Untuk mengetahui hubungan variable bebas dengan 

variable terkait digunakan rumus korelasi product moment 

dengan metode simpangan  :  

 
 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000-0,199 Sangat Rendah 

0,200-0,399 Rendah 

0,400-0,599 Sedang 

0,600-0,799 Kuat  

0,800-1,000 Sangat Kuat (Sugiyono,2006: 183) 

Untuk mengukur korelasi Product Moment memerlu-

kan bobot, maka setiap jawaban akan menggunakan skor 

skala likert, yaitu :  

a. Jawaban Sangan Setuju mempunyai nilai 4 

b. Jawaban Setuju mempunyai nilai 3 

c. Jawaban Kurang Setuju mempunyai nilai 2  

d. Jawaban Tidak Setuju mempunyai nilai 1 

 

3.6 Uji Hipotesis 

Setelah diperoleh nilai koefisien korelasi dari variabel 

X dan variabel Y, langkah selanjutnya adalah pengujian 

hipotesis agar dapat diketahui apakah hipotesis yang dike-
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mukan dapat diterima atau ditolak. Irianto (2004: 97-98). 

Menyatakan bahwa Setiap Problem yang akan dipecahkan 

selalu mengandung dua pengertianjawaban, dengan 

demikian maka akan menghadapi dua hipotesis. Hipotesis 

yang akan kita hadapi adalah:  

1. HO (Hipotesis nol) yang memprediksi bahwa tidak 

ada perbedaan Antara suatu kondisi dengan kondisi 

lain 

2. HA (Hipotesis kerja atau hipotesis alternative) yang 

memprediksi adanya perbedaan Antara suatu 

kondisi dengan kondisi lain 

Setelah diperoleh nilai r tabel dari tabel r product mo-

ment, langkah selanjutnya adalah menentukan rumusan 

atau formula untuk mendapatkan apakah Ha diterima atau 

Ho ditolak atau sebaliknya. Untuk itu dilakukan uji hipotesis 

dengan membandingkan nilai rh dengan rt. Dalam hal ini, 

hipotesis teoritis harus dijadikan hipotesis kerja yaitu : 

1. Bila r hitung (rh) ≤‖r‖tabel‖(rt)‖=‖Ho‖diterima‖dan‖Ha‖

ditolak  

2. Bila‖r‖hitung‖(rh)‖≥‖r‖tabel‖(rt)‖=‖Ha‖diterima‖dan‖Ho‖

ditolak (Sugiyono, 2006: 185) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tanggapan responden terhadap tata ruang perpustakaan 

DAFTAR TABEL 1 

NO Pernyataan Jawaban Jmlh % 

Sangat 

setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

F % F % F % F % 

1 Saya Sering 

ke perpusta-

kaan karena 

ruang per-

pustakaan 

bersih dan 

nyaman 

36 37 59 61 2 2 - -  100 

            

 

Berdasarkan data pada Tabel – 1 menunjukkan bahwa 

36 orang (37%) responden menyatakan sangat setuju dengan 

pernyataan kebersihan ruangan perpustakaan sudah bersih, 

59 orang (61%) responden menyatakan setuju, dan 2 

responden (2 %)  responden yang menyatakan tidak setuju 

dan  

Kebersihan perpustakaan merupakan salah satu aspek 

yang sangat penting untuk dipenuhi sebab kebersihan ruang 

perpustakaan akan membuat orang nyaman berkunjung ke 

perpustakaan. Dari jawaban responden diatas sebagian 

besar responden manyatakan perpustakaan Universitas 
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Tidar sudah bersih. Hal ini menggambarkan Perpustakaan 

Universitas Tidar sudah Menciptakan ruang yang bersih 

DAFTAR TABEL 2 

NO Pernyataan Jawaban Jmlh % 

Sangat 

setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

F % F % F % F % 

2 Saya sangat 

suka di 

perpustakaan 

karena 

penataan 

koleksi 

tersusun rapi 

15 15,5 81 83,5 1 1 - - 97 100 

            

 

Berdasarkan data pada Tabel – 2 menunjukkan bahwa 

15 orang (15,5%) responden menyatakan sangat setuju 

dengan pernyataan penataan koleksi tersusun rapi, 81 orang 

(83,5%) responden menyatakan setuju, dan 1 responden (1 

%)  responden yang menyatakan tidak setuju. Penataan 

koleksi yang baik di perpustakaan menjadi tujuan utama 

perpustakaan karena akan memudahkan pemustka untuk 

mencari koleksi. Dari sebagian besar jawaban responden 

diatas menujukkan Koleksi perpustakaan sudah tersusun 

dengan rapi. Hal ini menggambarkan UPT Perpustakaan 

Universitas Tidar sudah menyusun koleksi dengan rapi 
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DAFTAR TABEL 3 

NO Pernyataan Jawaban Jmlh % 

Sangat 

setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

F % F % F % F % 

3 Saya sering 

berkunjung ke 

perpustakaan 

karena ruang 

perpustakaan 

sangat 

menyenangkan 

21 22 72 74 4 4 - - 97 100 

            

 

Berdasarkan data pada Tabel – 3 menunjukkan bahwa 

21 orang (22%) responden menyatakan sangat setuju dengan 

pernyataan sering berkunjung ke perpustakaan karena 

perpustakaan sangat menyenangkan, 72 orang (74%) 

responden menyatakan setuju, dan 4 responden (4 %)  res-

ponden yang menyatakan tidak setuju. Ruangan yang 

menyenangkan menjadi tolak ukur banyaknya kunjungan ke 

perpustakaan. Dari sebagian besar jawaban respondden 

menyatakan kalau ruangan perpustakaan menyenangkan. 

Hal ini menggambarkan ruangan UPT Perpustakaan Uni-

versitas Tidar sangat menyenangkan 
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DAFTAR TABEL 4 

NO Pernyataan Jawaban Jmlh % 

Sangat 

setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

F % F % F % F % 

4 Penataan 

perabot dan 

warna ruang 

perpustakaan 

yang sesuai 

membuat 

saya betah di 

perpustakaan 

26 27 66 68 5 5 - - 97 100 

            

 

Berdasarkan data pada Tabel – 4 menunjukkan bahwa 

26 orang (27%) responden menyatakan sangat setuju dengan 

pernyataan Penataan Perabot dan warna ruang perpustaka-

an yang sesuai membuat betah di perpustakaan, 66 orang 

(68%) responden menyatakan setuju, dan 5 responden (5 %)  

responden yang menyatakan tidak setuju. Penataan Perabot 

dan warna ruangan perpustakaan yang sesuai semakin 

memanjakan pemustakaan di perpustakaan. Dari sebagian 

besar jawaban responden menyatakan penataan perabot dan 

warna ruang yan sesuai membuat betah di perpustakaan. 

Hal ini berarti Perpustakaan UPT Perpustakaan Universitas 

Tidar dengan penataan perabot dan warna ruang yang 

sesuai membuat pemustakan menjadi betah. 
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DAFTAR TABEL 5 

NO Pernyataan Jawaban Jmlh % 

Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

F % F % F % F % 

5 Saya sangat 

suka berkun-

jung ke per-

pustakaan 

karena memi-

liki pencaha-

yaan yang 

baik sehingga 

memudahkan 

untuk belajar 

17 18 71 73 9 9 - - 97 100 

            

 

Berdasarkan data pada Tabel – 5 menunjukkan bahwa 

17 orang (18%) responden menyatakan sangat setuju dengan 

pernyataan suka berkunjung ke perpustakaan karena memi-

liki pencahayaan yang baik sehingga mudah untuk belajar, 

71 orang (73%) responden menyatakan setuju, dan 9 respon-

den (9 %)  responden yang menyatakan tidak setuju. Penca-

hayaan yang baik di perpustakaan akan semakin memudah-

kan pemustaka untuk belajar. Dari sebagian besar jawaban 

responden menyatakan suka ke perpustakaan akrena me-

miliki pencahayaan yang baik. Hal ini meunjukkan UPT 
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Perpustakaan Universitas Tidar memiliki pencahayaan yang 

baik sehingga memudahkan pemustaka untuk belajar. 

DAFTAR TABEL 6 

NO Pernyataa

n 

Jawaban Jmlh % 

Sanga

t 

Setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

F % F % F % F % 

6 Saya 

sangat 

senang di 

perpustak

aan 

karena 

terdapat 

penyejuk 

ruangan 

54 56 40 41 3 3 - - 97 100 

            

 

Berdasarkan data pada Tabel – 6 menunjukkan bahwa 

54 orang (56%) responden menyatakan sangat setuju dengan 

pernyataan seneng di perpustakaan karene memiliki penye-

juk ruangan, 40 orang (41%) responden menyatakan setuju, 

dan 3 responden (3 %)  responden yang menyatakan tidak 

setuju. Sirkulasi udara yang baik sangat membantu dalam 

proses perawatan bahan pustaka, suhu yang stabil membuat 

koleksi tidak cepat rusak. Dari sebagian besar jawaban res-

ponden menyatakan suka ke perpustakaan karena memiliki 
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penyejuk ruangan. Hal ini meunjukkan UPT Perpustakaan 

Universitas Tidar memiliki memiliki sirkulasi udara yang 

baik dan suhu yang stabil baik sehingga membuat pemus-

taka nyaman dan koleksi perpustakaan menjadi terawat. 

 

DAFTAR TABEL 7 

NO Pernyataan Jawaban Jmlh % 

Sangat 

setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

F % F % F % F % 

7 Desain 

interior 

perpustakaan 

sudah sesuai 

dengan 

harapan saya 

6 6 78 81 13 13 - - 97 100 

            

 

Berdasarkan data pada Tabel – 7 menunjukkan bahwa 

6 orang (6%) responden menyatakan sangat setuju dengan 

pernyataan desain interior perpustakaan sesuai dengan 

harapan pemustaka, 78 orang (81%) responden menyatakan 

setuju, dan 13 responden (13 %) responden yang menyata-

kan tidak setuju. Desain interior yang menarik akan mem-

buat nyaman dan senang pemustaka. Dari sebagian besar 

jawaban responden menyatakan desain interior perpustaka-

an sudah sesuai dengan harapan pemustaka. Hal ini menun-

jukkan UPT Perpustakaan Universitas Tidar memiliki me-
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miliki desain interior yang baik sehingga membuat pemus-

taka nyaman. 

 

DAFTAR TABEL 8 

NO Pernyataan Jawaban Jmlh % 

Sangat 

setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

F % F % F % F % 

8 Perpustakaan 

memiliki 

ruang baca 

yang baik 

11 11 76 79 10 10 - - 97 100 

            

 

Berdasarkan data pada Tabel – 8 menunjukkan bahwa 

11 orang (11%) responden menyatakan sangat setuju dengan 

pernyataan perpustakaan memiliki ruang baca yang baik, 76 

orang (79%) responden menyatakan setuju, dan 10 

responden (10 %)  responden yang menyatakan tidak setuju. 

Ruang baca yang baik akan memudahkan pemustaka dalam 

belajar. Dari sebagian besar jawaban responden menyatakan 

perpustakaan memiliki ruang baca yang baik. Hal ini 

meunjukkan UPT Perpustakaan Universitas Tidar memiliki 

ruang baca yang baik sehingga membuat pemustakan 

semakin nyaman dalam belajar. 
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DAFTAR TABEL 9 

NO Pernyataan Jawaban Jmlh % 

Sangat 

setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

F % F % F % F % 

9 Kesejukan 

ruang 

perpustakaan 

mendorong 

saya untuk 

bersantai dan 

membaca di 

perpustakaan 

44 45 51 53 2 2 - - 97 100 

            

 

Berdasarkan data pada Tabel – 9 menunjukkan bahwa 

44 orang (45%) responden menyatakan sangat setuju dengan 

pernyataan kesejukan ruang perpustakaan mendorong pe-

mustakan bersantai dan membaca buku, 51 orang (53%) res-

ponden menyatakan setuju, dan 2 responden (2 %)  

responden yang menyatakan tidak setuju. Dengan rauangan 

yang sejuk memotifasi pemustaka untuk belajar dengan 

baik. Dari sebagian besar jawaban responden menyatakan 

Kesejukan ruang perpustakaan mendorong saya untuk 

bersantai dan membaca di perpustakaan. Hal ini menunjuk-

kan UPT Perpustakaan Universitas Tidar memiliki ruangan 

yang sejuk sehingga memotifasi pemustaka untuk membaca 
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DAFTAR TABEL 10 

N

O 

Pernyataan Jawaban Jml

h 

% 

Sangat 

setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sanga

t 

Tidak 

Setuju 

F % F % F % F % 

10 Desain 

interior 

perpustakaa

n Up To 

Date 

1

0 

1

0 

7

4 

7

6 

1

3 

1

4 

- - 97 10

0 

            

 

Berdasarkan data pada Tabel – 10 menunjukkan bah-

wa 10 orang (10%) responden menyatakan sangat setuju 

dengan pernyataan Desain interior perpustakaan Up To 

Date, 74orang (76%) responden menyatakan setuju, dan 13 

responden (14%)  responden yang menyatakan tidak setuju. 

Desain interior yang uo to date membuat pemustaka 

semakin betah di perpustakaan. Dari sebagian besar jawaban 

responden menyatakan Desain interior perpustakaan up to 

date. Hal ini meunjukkan UPT Perpustakaan Universitas 

Tidar memiliki desain interior yang up to date sehingga 

membuat pemustaka semakin betah di perpustakaan. 
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Tanggapan responden terhadap Tingkat kunjungan 

Pemustaka 

DAFTAR TABEL 11 

NO Pernyataan Jawaban Jmlh % 

5-4 

kali 

3 kali 2 kali 1 kali 

F % F % F % F % 

11 Frekuensi 

kunjungan 

suadara ke 

perpustakaan 

dalam 

sebulan 

25 26 41 42 26 27 5 5 97 100 

 

Berdasarkan data pada Tabel – 11 menunjukkan bah-

wa 25 orang (26%) responden menyatakan mengunjungi 

perpustakaan 5-4 kali dalam sebulan, 41 orang (42%) 

responden menyatakan berkunjung ke perpustakaan 3 kali 

kunjungan dalam sebulan,  26 responden (27%)  responden 

yang 2 kali dalam sebulan mengnjungi perpustakaan dan 5 

responden atau (5%)responden datang ke perpustakaan 1 

kali dalam tiap bulan. Dari sebagian besar jawaban respon-

den menyatakan pemustaka mengunjungi perpustakaan 3- 5 

kali dalam sebulan. Hal ini meunjukkan UPT Perpustakaan 

Universitas Tidar memiliki memiliki jumlah kunjungan yang 

baik. 
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DAFTAR TABEL 12 

NO Pernyataan Jawaban Jmlh % 

5-4 

jam 

3-2 

jam 

2 jam 1 jam 

F % F % F % F % 

12 Rata rata 

durasi kun-

jungan da-

lam setiap 

berkunjung 

6 6 50 52 28 29 13 13 97 100 

            

 

Berdasarkan data pada Tabel – 12 menunjukkan bah-

wa 6 orang (6%) responden menyatakan mengunjungi per-

pustakaan 5-4 jam dalam sehari, 50 orang (52%) responden 

menyatakan mengunjungi perpustakaan 3 jam dalam sehari,  

28 responden (29%)  menyatakan mengunjungi perpustaka-

an 2 jam dalam sehari dan 13 responden atau (13%) menya-

takan durasi kunjungan setiap berkunjung ke perpustakaan 

hanya 1 jam. Dari sebagian besar jawaban responden menya-

takan pemustaka mengunjungi perpustakaan 3- 5 jam dalam 

sehari. Hal ini meunjukkan UPT Perpustakaan Universitas 

Tidar memiliki sangat dicintai oleh pemustaka. 
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Analisis Deskriptif 

4.1 Korelasi Product moment simpangan :  

TABEL 13 

Nilai dari variabel tata ruang perpustakaan (x)  

Dan tingkat kunjungan pemustaka (y) 

no 

VAR 

X VAR Y X Y X2 y2 xy   

1 35 5 3 0 9 0 0   

2 24 3 -8 -2 64 4 16   

3 33 5 1 0 1 0 1   

4 32 6 0 1 0 1 0   

5 34 5 2 0 4 0 0   

6 34 7 2 2 4 4 4   

7 30 4 -2 -1 4 1 2   

8 32 5 0 0 0 0 0   

9 32 7 0 2 0 4 0   

10 30 7 -2 2 4 4 4   

11 26 5 -6 0 36 0 0   

12 33 7 1 2 1 4 2   

13 33 3 1 -2 1 4 2   

14 30 6 -2 1 4 1 2   

15 35 5 3 0 9 0 0   

16 30 7 -2 2 4 4 4   

17 28 6 -4 2 16 4 8   

18 30 6 -2 2 4 4 4   

19 30 3 -2 -2 4 4 4   

20 36 6 4 1 16 1 4   

21 33 5 1 0 1 0 0   

22 34 7 2 2 4 4 4   
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23 33 8 1 3 1 9 3   

24 30 3 -2 -2 4 4 4   

25 32 5 0 2 0 4 0   

26 33 6 1 1 1 1 1   

27 36 7 4 2 16 4 8   

28 30 4 -2 -1 4 1 2   

29 34 7 2 2 4 4 4   

30 33 7 1 2 1 4 2   

31 33 6 1 1 1 1 1   

32 30 5 -2 0 4 0 0   

33 34 7 2 2 4 4 4   

34 35 7 3 2 9 4 18   

35 31 7 -1 2 1 4 2   

36 30 7 -2 2 4 4 8   

37 33 7 1 2 1 4 2   

38 32 7 0 2 0 4 0   

39 31 7 -1 2 1 4 2   

40 40 6 6 1 36 1 6   

41 26 6 -6 1 36 1 6   

42 27 3 -5 2 25 4 10   

43 29 7 -3 2 9 4 6   

44 29 7 -3 2 9 4 6   

45 35 7 3 2 9 4 6   

46 34 7 2 2 4 4 4   

47 35 4 3 -1 9 1 3   

48 33 3 1 -2 1 4 2   

49 35 7 3 2 9 4 6   

50 33 5 1 0 1 0 0   

51 32 6 0 1 0 1 0   

52 29 4 -3 -1 9 1 3   
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53 32 5 0 0 0 0 0   

54 33 6 1 1 1 1 1   

55 32 5 0 0 0 0 0   

56 36 4 4 -1 16 1 4   

57 30 6 -2 1 4 1 2   

58 27 5 -5 0 25 0 0   

59 39 5 7 0 47 0 0   

60 33 6 1 1 1 1 1   

61 30 6 -2 1 4 1 2   

62 33 6 1 1 1 1 1   

63 34 4 2 -1 4 1 2   

64 36 5 4 0 16 0 0   

65 35 5 3 0 9 0 0   

66 32 5 0 0 0 0 0   

67 32 3 0 -2 0 4 0   

68 35 7 3 2 9 4 6   

69 33 3 1 -2 1 4 3   

70 30 3 -2 -2 4 4 4   

71 36 5 4 0 16 0 0   

72 30 6 -2 1 4 1 2   

73 34 6 2 1 4 1 2   

74 30 6 -2 1 4 1 2   

75 30 6 -2 1 4 1 2   

76 30 5 -2 0 4 0 0   

77 33 6 -2 1 4 1 2   

78 34 5 2 0 4 0 0   

79 30 5 -2 0 4 0 0   

80 30 5 -2 0 4 0 0   

81 32 5 0 0 0 0 0   
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82 29 4 -3 -1 9 1 3   

83 31 5 -1 0 1 0 0   

84 33 5 1 0 1 0 0   

85 33 7 1 2 1 4 2   

86 28 3 -4 -2 16 4 8   

87 27 3 -5 -2 25 4 10   

88 31 7 -1 2 1 4 2   

89 29 5 -3 0 9 0 0   

90 29 4 -3 -1 9 1 3   

91 30 3 -2 -2 4 4 4   

92 29 3 -3 -2 9 4 6   

93 34 6 2 1 4 1 3   

94 30 7 -2 2 4 4 4   

95 32 2 0 -3 0 9 0   

96 30 6 -2 1 4 1 2   

97 30 8 -2 3 4 9 6   

                  

N= 97 3087 526     698 219 269   

 
rxy =  269 : 391 

rxy =  0,687 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000-0,199 Sangat Rendah 

0,200-0,399 Rendah 

0,400-0,599 Sedang 

0,600-0,799 Kuat  
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0,800-1,000 Sangat Kuat (Sugiyono,2006: 183) 

Dari perhitungan diatas diperoleh rxy = 0,687 ini menun-

juk terdapat hubungan searah . dan rxy  sebesar 0,687 berada 

diantara 0,600-0,799 berdasarkan pedoman yang sudah dike-

mukakan diatas berarti korelasi variabel X dan Y  tergolong 

Kuat. Dengan demikian dapat dikemukakan hubungan 

antara Tata ruang perpustakaan (x) dan tingkat kunjungan 

pemustaka (y) di UPT Perpustakaan Universitas Tidar ada-

lah Kuat. 

 

Interpretasi Dengan Menggunakan Tabel Nilai R Product 

Moment 

4.2 Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apa-

kah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Adapun cara 

pengujian hipotesis sebagai berikut:  

1.‖ Ho‖ :‖ ρ‖ =‖ 0‖ (Tidak‖ terdapat‖ hubungan‖ yang‖ signifikan‖

antara tata ruang perpustakaan dengan tingkat kunjung-

an pengguna pada Perpustakaan UPT Perpustakaan Uni-

versitas Tidar)  

2.‖Ha‖:‖ρ‖≠‖0‖(Terdapat‖hubungan‖yang‖signifikan‖antara‖tata‖

ruang perpustakaan dengan tingkat kunjungan pengguna 

pada UPT Perpustakaan Universitas Tidar)  

Untuk mengetahui tingkat signifikansi hubungan tata 

ruang perpustakaan dengan tingkat kunjungan pengguna, 

dapat dilihat dari hasil perhitungan korelasi Product Mo-

ment, diperoleh nilai r hitung sebesar 0,687. Sedangkan rta-

bel‖untuk‖n‖=‖97‖pada‖tingkat‖kepercayaan‖95%‖(α‖=‖0.05)‖ 
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Untuk menggunakan rtabel yang tepat menggunakan rumus 

DF (degree of Freedom) DF= N-2 (97-2 =95) R tabel 95 adalah 

sebesar 0,199. Karena nilai rhitung > nilai rtabel (0,687 > 

0,199) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti tata 

ruang perpustakaan sangat berpengaruh dengan tingkat 

kunjungan pemustaka, oleh karena itu apabila kualitas tata 

ruang perpustakaan ditingkatkan maka akan meningkat 

pula jumlah kunjungan pemustaka di UPT Perpuytakaan 

Universitas Tidar 

 

SIMPULAN  

Hubungan tata ruang perpustakaan UPT Perpustaka-

an Universitas Tidar dengan tingkat kunjungan pemustaka 

menunjukan interval koefisien tingkat hubungan di angka 

0,687, itu berarti ada pada interval 0,600-0,799 yang berarti 

Kuat. Oleh karena itu apabila tata ruang perpustakaan 

ditingkatkan akan semakin meningkat pula jumlah 

kunjungan pemustaka di UPT Perpustakaan Universitas 

Tidar. 

 

SARAN 

1. UPT perpustakaan universitas Tidar harus selalu mening-

katkan keindahan tata ruangnya supaya jumlah 

kunjungan meningkat 

2. UPT PerPustakaan Universitas Tidar harus dapat meneri-

ma masukan dari pengguna perpustakaan mengenai tata 

letak supaya pengguna semakin senang berkunjung ke 

perpustakaan. 
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ABSTRAK 

 

Pemberitaan terkait perkembangan Covid–19 di Indo-

nesia dilakukan secara intens oleh berbagai media, baik me-

dia pers maupun media sosial. Banyak berita yang bersifat 

imbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol 

pencegahan Covid-19, tetapi banyak juga berita yang secara 

tidak langsung menjadi faktor kecemasan masyarakat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meng-

analisis bentuk dan gaya bahasa media yang memicu dan 

memengaruhi tingkat kecemasan masyarakat di  pandemi. 

Objek yang dijadikan sebagai data analisis dalam penelitian 

ini adalah bahasa pemberitaan dari media massa. Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis des-

kriptif kualitatif. Setelah dilakukan analisis data penelitian, 

maka diperoleh hasil penelitian bahwa secara umum, bentuk 

bahasa media massa yang memengaruhi tingkat kecemasan 

publik di masa pandemi adalah bahasa yang berbentuk 

negatif, yaitu pemberitaan terkait bahaya dan korban yang 

sudah ditimbulkan Covid-19. 

 

Kata Kunci: Bahasa Media Massa, Berita, Kecemasan Publik, 

Covid-19 

mailto:erul.peil@gmail.com1
mailto:rina7432@gmail.com2
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PENDAHULUAN  

Masa pandemi Covid-19 saat ini menjadi ujian bagi 

manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan ujian 

tersebut berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan 

(Fitria & Karneli, 2020; Shadqi, dkk., 2020, Agung, 2020). Hal 

ini membuat pemerintah di Indonesia harus mengambil 

berbagai kebijakan yang dianggap mampu menjadi solusi 

terhadap situasi pandemi tersebut. Salah satu langkah yang 

ditempuh pemerintah dalam menyikapi Covid-19 adalah 

dengan terus memberikan imbauan kepada masyarakat agar 

dapat bekerja sama dalam memutuskan mata rantai 

penularan Covid-19. Imbauan itu disosialisasikan dengan 

memanfaatkan berbagai media, termasuk media massa. 

Selain imbauan mengikuti protokol pencegahan virus, 

pemerintah juga meminta kepada masyarakat agar tetap 

tenang dan menghindari kecemasan terhadap adanya virus 

tersebut. Namun, bahasa pemberitaan dari beberapa media 

secara tidak langsung telah menjadi salah satu sumber 

kecemasan dan ketakutan masyarakat. Hal tersebut terjadi 

karena penggunaan bentuk dan gaya bahasa pada media 

massa yang kurang tepat.  

Media massa memiliki peran yang sangat strategis da-

lam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam 

mengonstrusi realitas (Muslich, 2008; Paryono, 2017). Na-

mun, media massa pun dapat memberikan pengaruh negatif 

terhadap pola pikir masyarakat terkait permasalahan ter-

tentu. Hal tersebut dapat terlihat pada bagaimana informasi 

media massa menjadi salah satu sumber kecemasan masya-
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rakat dalam menghadapi masa pandemi Covid-19. Beberapa 

pemberitaan terkait kecepatan penularan dan perkem-

bangan jumlah korban dari Covid-19 secara tidak langsung 

telah menumbuhkan ketakutan dan kecemasan pada masya-

rakat. Bentuk dan gaya bahasa pada pemberitaan inilah 

yang kemudian dijadikan sebagai objek kajian dalam pene-

litian ini. Selain itu, banyak pula informasi terkait Covid-19 

dari berbagai media yang tidak sesuai dengan fakta yang 

juga menimbulkan kecemasan dan ketakutan bagi masya-

rakat (Indriyani, 2020). 

Dalam masa pandemi, sudah seharusnya aspek kese-

hatan menjadi prioritas yang diperhatikan pemerintah dan 

masyarakat. Namun, dalam menangani aspek kesehatan 

tersebut sebaiknya tidak hanya terfokus pada kesehatan 

fisik, tetapi juga kesehatan mental (Hanifah, dkk., 2020). 

Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam 

menjaga kesehatan mental masyarakat adalah dengan terus 

memberikan informasi dan imbauan yang mampu menum-

buhkan rasa optimisme masyarakat.  

Beberapa jenis informasi yang disampaikan peme-rin-

tah kepada masyarakat melalui berbagai jenis media infor-

masi, yaitu pemberitaan perkembangan kasus Covid-19, im-

bauan kepada masyarakat untuk mengikuti protokol pence-

gahan Covid-19, pemberitaan terkait pelanggaran masya-

rakat terhadap protokol pencegahan Covid-19, dan imbauan 

kepada masyarakat untuk bekerja dari rumah. Pemberitaan 

tersebut dilakukan, baik melalui media lisan seperti televisi, 

maupun melalui media tulisan, seperti surat kabar, surat 
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edaran, dan sebagainya. Namun, dari ber-bagai jenis infor-

masi tersebut, ternyata banyak menimbulkan persepsi ma-

syarakat yang mengarah pada kecemasan dan ketakutan 

terhadap Covid-19. Dan salah satu pemicu persepsi itu 

adalah gaya bahasa yang digunakan dalam informasi dari 

berbagai media, khususnya informasi media tertulis, seperti 

surat kabar dan artikel baik off line maupun online. Pemberi-

taan tertulis dengan media online inilah yang menjadi sum-

ber data dalam penelitian sebagai upaya untuk mendeskrip-

sikan bentuk dan gaya bahasa terkait Covid-19 yang ber-

potensi memicu kecemasan masyarakat di masa pandemi.  

 

LANDASAN TEORI 

Fenomena Corona Virus Disease (COVID-19) menjadi 

sebuah bencana multidimensional yang terjadi di berbagai 

negara termasuk Indonesia. Pandemi ini bukan hanya ber-

dampak pada sektor-sektor utama seperti kesehatan dan 

perekonomian tetapi juga dalam interaksi sosial kehidupan 

masyarakat yang menuntut adanya proses adaptasi pada 

upaya pencegahan penularan virus seperti social distancing 

atau physical distancing (Aufar & Raharjo, 2020). Sebagai 

akibat dari pandemi Covid-19, WHO dan otoritas kesehatan 

masyarakat di seluruh dunia bertindak untuk mengendali-

kan wabah COVID-19. Namun, masa krisis ini menimbulkan 

stres di seluruh populasi. Ketakutan dan kecemasan tentang 

penyakit baru ini, ditambah faktor lainnya dapat mem-

pengaruhi stres kerja (Lestari, 2020). Norhapifah (2020) 

mengatakan bahwa pandemi penyakit virus corona 2019 (COVID-
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19) bukan hanya mengancam kesehatan fisik, tetapi juga telah 

mengancam kesehatan mental banyak orang.  

Media massa adalah media yang digunakan untuk me-

lakukan proses komunikasi massa. Media massa dijadikan 

sebagai saluran atau alat komunikasi dan informasi kepada 

masyarakat secara massal. Beberapa unsur penting dalam 

ko-munikasi massa, yaitu komunikator, media massa, infor-

masi, khalayak, gatekeeper, khalayak, dan umpan balik (Pe-

ran, 2016). Media massa menjadi salah satu sumber berita 

yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengetahui 

perkembangan in-formasi dari berbagai hal, karena infor-

masi yang aktual dan ralistis dalam media massa dianggap 

telah dipilih dan diseleksi sebelum dipublikasikan. (Santosa, 

2017).  

McQuail (2011) mengatakan bahwa istilah‖‘komunikasi‖

massa’‖ (mass‖communication)‖dicetuskan‖sebagaimana‖juga‖

‘media‖ massa’‖ (mass‖ media)‖ pada‖ awal‖ abad‖ ke-20 untuk 

menggambarkan apa yang kemudian merupakan fenomena 

sosial baru dan ciri utama dari dunia baru yang muncul 

yang dibangun pada fondasi industrialisme dan demokrasi 

popular. Bisa dikatakan, hidup kita tidak akan lepas dari 

peran media massa. Mulai bangun tidur sampai mau tidur 

lagi. Pikiran kita dipenuhi informasi dari media massa. Beta-

pa media massa sedemikian hebat dan kuatnya dalam mem-

pengaruhi manusia (Nurudin, 2007). 

Hamad (2010) mengatakan bahwa sering tidak disa-

dari seseorang bahwa realitas yang disampaikan media 

massa berbeda dari realitas yang sesungguhnya terjadi. Le-
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wat teks berita yang didengar dan dibacanya, seseorang di-

giring untuk memahami realitas yang telah dibingkai oleh 

media massa. Pemahamannya terhadap realitas tergantung 

pada realitas pola media massa. (Rinaldi dan Yuniasanti, 

2020) mengatakan bahwa kecemasan yang dialami oleh 

masyarakat Indonesia telah menimbulkan kecurigaan yang 

berlebihan sehingga mereka seringkali saling mencurigai 

satu sama lain serta mencurigai diri sendiri. Hal itu karena 

kecemasan tersebut disebabkan oleh adanya Covid-19 yang 

tidak hanya memengaruhi bidang medis, melainkan juga 

bidang politik; sosial; ekonomi; pendidikan; kebudayaan; 

dan sebagainya. Covid-19 tidak hanya berdampak pada 

aspek fisiologis manusia tetapi juga memengaruhi aspek 

psikologisnya. Penyebaran  Covid-19 terus terjadi secara ce-

pat dan luas, yang berdampak pada kehidupan sosial ma-

nusia, salah satunya adalah psikologi dan perilaku manusia 

(Agung, 2020).  

 

METODE  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Bahasa yang digunakan dalam berita 

pada media massa sebagai data penelitian dianalisis sebagai 

upaya untuk mendeskripsikan bentuk dan gaya bahasa yang 

memengaruhi tingkat kecemasan masyarakat di masa pan-

demi Covid-19. Jenis media massa yang dijadikan sebagai 

sumber data dalam penelitian ini difokuskan pada media 

berita online.  
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PEMBAHASAN 

Fokus analisis terkait bahasa yang digunakan dalam 

media berita online adalah judul berita. Hal ini dilakukan 

berdasarkan perspektif konsep teknik membaca berita, bah-

wa penafsiran awal masyarakat sebagai pembaca adalah 

bersumber pada judul berita. Berdasarkan pengamatan 

terhadap berbagai judul berita, maka diperoleh data bahwa 

terdapat beberapa kategori bahasa pemberitaan, yakni 

tentang peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia 

(positif, pasien dalam pengawasan, orang tanpa gejala, dan 

korban meninggal dunia).  

Berikut ini diuraikan data dan pembahasan terkait ba-

hasa pada judul berita perkembangan Covid-19. 

Gambar 1: 
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Pada‖gambar‖1terlihat‖judul‖berita:‖‚UPDATE:‖Bertam-

bah 3.509 Orang, Kasus Covid-19‖Indonesia‖Capai‖‖278.722‛.‖

Bahasa pada judul berita tersebut menginformasikan tentang 

perkembangan korban dari kasus Covid-19. Korban adalah 

hal yang dianggap bersifat negatif dari segi makna, sehingga 

dapat memengaruhi psikologi seseorang yang berperan se-

bagai penerima informasi. Judul tersebut merupakan satu 

dari banyak judul berita online yang menginformasikan ten-

tang korban sebagai dampak dari Covid-19. Berdasarkan 

hasil pengamatan, dapat dikatakan bahwa hampir setiap 

hari, masyarakat di Indonesia disuguhi berita tentang 

jumlah kasus Covid-19, misalnya informasi perkembangan 

kasus positif corona, pasien Pasien dalam Pengawasan 

(PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG), dan juga informasi ten-

tang peningkatan korban meninggal dunia akibat Covid-19. 

Pemberitaan hal seperti itu bukan hanya terdapat pada 

media berita online, tetapi juga disampaikan langsung oleh 

pihak pemerintah melalui berbagai media elektronik, seperti 

televisi, radio, dan sebagainya. 

Tujuan pemerintah memberitakan informasi perkem-

bangan kasus Covid-19 di Indonesia bisa saja untuk mem-

buat masyarakat lebih waspada terhadap virus ini, namun, 

ternyata kecemasan dan ketakutan ikut serta menjadi efek 

dari pemberitaan tersebut. Sebagai upaya mencegah tum-

buhnya kecemasan pada masyarakat dan memberikan rasa 

optimisme dalam menghadapi Covid-19, maka seharusnya 

pemerintah lebih banyak memberitakan progres dari berba-
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gai upaya yang sudah dilakukan untuk memutus rantai 

penularan Covid-19. 

 

Gambar 2:  

 
 

Pada gambar 2 terlihat judul berita: Dokter Ahli 

Patologi di Malang Meninggal Terpapar Covid-19. Judul 

berita ini juga merupakan satu dari sekian banyak berita 

tentang kematian dokter. Satu persepsi yang bisa muncul 

dalam pikiran masyarakat berdasarkan judul berita tersebut 

adalah‖bahwa‖‖‚Seorang dokter yang pada dasarnya identik 

dengan pribadi yang menjaga kebersihan bisa terpapar 

Covid-19 dan meninggal, bagaimana dengan orang-orang 

yang‖ tidak‖ menjaga‖ kebersihan?‛‖ Selain‖ pemberitaan‖

tentang meninggalnya seorang dokter karena Covid-19, juga 

banyak pemberitaan tentang menteri, walikota, bupati, dan 

pejabat lainnya yang terpapar Covid-19. Dari perspektif 

marketing, pemberitaan seperti itu tentu akan lebih cepat 
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populer dan memberikan keuntungan yang besar bagi 

media massa. Hal yang diberitakan tersebut mungkin sesuai 

dengan fakta di lapangan, tetapi untuk turut ikut serta 

dalam menjaga kesehatan mental masyarakat, maka 

seharusnya media massa tidak hanya mempertimbangkan 

kevalidan sebuah informasi yang diberitakan, tetapi juga 

mempertimbangkan dampak informasi yang diberitakan 

terhadap opini dan pola pikir masyarakat yang menerima 

informasi tersebut.  

 

PENUTUP 

Berdasarkan kajian teori, hasil penelitian dan pemba-

hasan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa 

bentuk dan gaya bahasa pada media massa, khususnya pada 

media berita online yang banyak memengaruhi tingkat 

kecemasan masyarakat di masa pandemi Covid-19 adalah 

bahasa pemberitaan yang berbentuk negatif dari perspektif 

makna. Bahasa-bahasa berita yang berbentuk negatif ter-

sebut misalnya bahasa berita tentang korban Covid-19 seper-

ti kasus kematian, kasus positif Covid-19, dan kasus Covid-

19 pada orang tanpa gejala (OTG). Pemberitaan terkait 

perkembangan kasus Covid-19 yang terus mengalami pe-

ningkatan  juga secara signifikan memicu peningkatan kece-

masan pada masyarakat.  
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ABSTRAK 

 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Tidar sejak sekitar tahun 2007 telah memiliki Laboratorium 

Bahasa yang digunakan untuk mendukung proses belajar 

mahasiswa. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk me-

ngetahui sejauh mana kualitas layanan yang telah diberikan 

oleh laboratorium serta dijadikan umpan balik untuk per-

baikan layanan dimasa mendatang. Penelitian ini dilaksana-

kan menggunakan metode penelitian deskriftif kuantitatif 

dengan metode survey. Responden dari penelitian ini se-

banyak 113 yang terdiri dari 109 mahasiswa dan 4 dosen 

yang telah menggunakan laboratorium pada semester genap 

tahun ajaran 2019/2020. Dari hasil penelitian dapat disim-

pulkan bahwa persentase tertinggi berada pada 81% yang 

menyatakan sangat puas dalam kategori sumber daya ma-



ISBN : 978-623-7793-56-4 

92 

nusia yakni pada kesopanan dan keramahan staf labora-

torium. Dalam kategori sarana dan prasarana laboratorium 

diperoleh persentase terendah sebesar 69% yang masih 

tergolong puas dalam ketercukupan peralatan laboratorium 

bagi pengguna. Namun dalam penelitian ini juga terdapat 

beberapa masukan dari responden mengenai headset yang 

perlu diganti dengan yang lebih baik kualitasnya. 

 

Kata kunci: kepuasan, layanan, laboratorium bahasa, layanan 

 

 

PENDAHULUAN 

Lembaga Pendidikan Tinggi telah bertransformasi 

selayaknya industri jasa yang selalu berkembang dan 

berorientasi pada mahasiswa sebagai salah satu peng-

guna jasa. Mutu layanan pendidikan yang berfokus pada 

mahasiswa dimaksudkan untuk menarik minat lulusan 

SMA/ sederajat agar menjadi mahasiswa di lembaga 

pendidikan tinggi tersebut. Menjadikannya sebagai salah 

satu faktor penarik minat bagi calon mahasiswa baru. 

Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran 

dari teacher center learning menjadi student center 

learning sangat berimbas pada keharusan lembaga pendi-

dikan tinggi untuk meningkatkan kualitas mutu pendi-

dikan. Mahasiswa selaku pelanggan lembaga pendidikan 

sudah sewajarnya menginginkan sebuah pelayanan yang 

terbaik. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univer-

sitas Tidar terus berupaya untuk senantiasa memberikan 

layanan terbaik bagi mahasiswanya. Salah satu upaya 
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yang sedang dilakukan saat ini adalah dengan mengopti-

malkan layanan laboratorium kepada mahasiswa mau-

pun dosen. 

Laboratorium bahasa di Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Tidar telah ada sejak sekitar 

tahun 2007. Keberadaannya sangatlah penting dalam 

mendukung proses pembelajaran khususnya tentang ba-

hasa. Seiring dengan perkembangan jaman dan peman-

faatan teknologi secara besar-besaran dalam dunia pen-

didikan. Laboratorium bahasa kini telah dilengkapi 

dengan komputer untuk masing-masing mahasiswa 

yang dilengkapi dengan jaringan internet. Diharapkan 

dengan penambahan ini, sumber belajar khususnya dibi-

dang bahasa akan semakin bertambah banyak dan lebih 

bervariasi dibandingkan dengan sebelumnya. Sehingga 

pada akhirnya akan meningkatkan kompetensi maha-

siswa. 

Untuk mengetahui peranan laboratorium bahasa 

terhadap kepuasan mahasiswa dan dosen dalam proses 

pembelajaran, diperlukan penelitian mengenai kualitas 

layanan laboratorium sehingga diharapkan laboratorium 

dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. 

Disamping itu, peneliti belum menemukan penelitian 

mengenai kualitas layanan laboratorium bahasa di Fakul-

tas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. 

Sehingga penelitian ini layak untuk dilaksanakan segera. 

Adapun dimensi yang ditanyakan adalah mengenai 

sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. 
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KAJIAN TEORI 

Laboratorium adalah tempat sekelompok orang 

melakukan berbagai macam kegiatan penelitian (riset) 

pengamatan, pelatihan dan pengujian ilmiah sebagai 

pendekatan anatara teori dan prktik dari berbagai 

macam disiplin ilmu (Decaprio 2013). Ditambahkan pula 

oleh Decaprio (2013) bahwa laboratorium dapat menjadi 

sarana belajar bagi para siswa, mahasiswa, dosen, aktivis, 

penelit dan lain-lain untuk memahami ilmu pengetahuan 

yang masih bersifat abstrak sehingga menjadi ssesuatu 

yang bersifat konkret dan nyata. Sedangkan laboratori-

um bahasa merupakan laboratorium khusus dengan 

peralatan audio visual yang digunakan sebagai sarana 

pengembangan keterampilan berbahasa. Keterampilan 

berbahasa terdiri atas empat komponen, yaitu (1) ke-

terampilan menyimak, (2) keterampilan berbicara, (3) 

keterampilan membaca, dan (4) keterampilan menulis 

(Tarigan, 2013). 

Menurut Barata (2003) pelayanan adalah suatu ke-

giatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi 

langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin 

secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Se-

mentara itu Irawan (2002) menambahkan bahwa kepuas-

an merupakan persepsi orang terhadap produk atau jasa 

yang telah memenuhi harapanya. Sedangkan kepuasan 

menurut Hardiyansyah (2011) adalah penilaian konsu-

men terhadap barang atau jasa yang diberikan melebihi 

apa yang mereka harapkan. 
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METODE 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuanti-

tatif. Data dari penelitian ini diperoleh melalui survey 

dengan kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa dan 

dosen pengguna laboratorium bahasa Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar pada semester 

genap tahun ajaran 2019/2020. Kuesioner yang telah diisi 

oleh responden sebanyak 113 yang terdiri dari 109 

mahasiswa dan 4 dosen. Pilihan jawaban menggunakan 

skala likert empat poin yaitu sangat tidak puas (1 poin), 

tidak puas (2 poin), puas (3 poin), sangat puas (4 poin) 

dengan analisis proporsi (persentase). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari 113 respon terhadap kuesioner yang telah diisi 

oleh responden, diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 1. Hasil Kuesioner Responden 

No 

Variabel  

yang diukur/ 

Pertanyaan 

Skor Jawaban  

 

Interpret

asi (Total 

skor /  

Y x 

100%) 

 

 

 

Kriteria 

Interpretasi 

Sangat 

Tidak 

Puas 

Tidak 

Puas 
Puas 

Sangat 

Puas 

1 2 3 4 

freku

ensi 

frek

uen

si 

Fre 

kuen

si 

freku

ensi 

A 

 

Sumber Daya Manusia 

 

  

1 

Kesopanan 

dan kera-

mahan staf 

laboratoryum 

0 3 82 28 80,5% 
Sangat 

Puas 

2 

Kecepatan 

pelayanan 

staf 

laboratorium 

0 12 80 21 76,9% 
Sangat 

Puas 

3 

Respon staf 

laboratorium 

menanggapi 

pertanyaan 

atau keluhan 

0 20 77 16 74,1% Puas 

4 

Kompetensi 

staf 

laboratorium 

0 3 87 23 79,4% 
Sangat 

Puas 

B 

 

Sarana dan Prasarana Laboratorium 

 

5 

Kelengkapan 

peralatan 

laboratorium 

2 25 76 10 70,8% Puas 
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6 

Ketercukupan 

peralatan 

laboratorium 

bagi 

pengguna 

layanan 

2 28 77 6 69,2% Puas 

7 

Kenyamanan 

dan 

kebersihan 

laboratorium 

3 4 82 24 78,1% 
Sangat 

Puas 

8 

Kemudahan 

prosedur 

penggunaan 

fasilitas 

laboratorium 

0 4 95 14 77,2% 
Sangat 

Puas 

9 

Ketersediaan 

fasilitas 

pengaduan/k

eluhan 

0 26 70 17 73% 

Puas 

 Rata-rata interpretasi 75,5% Puas 

 

Tabel 2. Kriteria interpretasi skor berdasarkan interval 

Skor Interpretasi 

0 % - 25% Sangat Tidak Puas 

26% - 50% Tidak Puas 

51% - 75% Puas 

76% - 100% Sangat Puas 

 

Dari hasil perhitungan berdasarkan kriteria inter-

pretasi terlihat bahwa responden merasa puas dalam ren-

tang 69,2%-74,1% dengan layanan laboratorium pada dimen-
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si respon staf laboratorium menanggapi pertanyaan atau 

keluhan, kelengkapan peralatan laboratorium, ketercukupan 

peralatan laboratorium bagi pengguna layanan dan keterse-

diaan fasilitas pengaduan/keluhan. Responden juga merasa 

sangat puas pada layanan kesopanan dan keramahan staf 

laboratorium, kecepatan pelayanan staf laboratorium, kom-

petensi staf laboratorium, kenyamanan dan kebersihan labo-

ratorium dan kemudahan prosedur penggunaan fasilitas 

laboratorium pada rentang 77,2%-80,5%.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan 

bahwa pengguna laboratorium merasa puas dengan la-

yanan laboratorium. Dari sembilan aspek yang ditanya-

kan rata-rata tingkat kepuasan pengguna adalah 75,5% 

yang berada pada kategori puas. Namun demikian 

pengguna juga memberikan masukan diantaranya agar 

laboratorium dapat memperbaharui headset yang telah 

ada dengan yang lebih baik, respon yang lebih cepat 

terhadap keluhan yang disampaikan serta memberikan 

hukuman yang tegas terhadap mahasiswa yang tidak 

menjaga kebersihan laboratorium. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian‖yang‖berjudul‖‚Optimisme‖dalam‖Akun‖In-

stagram @menjadimanusia.id sebagai Media Terapi Kognitif 

di Masa Pandemi Covid-19‛‖ ini‖bertujuan‖mendeskripsikan‖

ciri-ciri optimisme menurut Snyder dalam caption di akun 

instagram @menjadimanusia.id. Penelitian ini termasuk 

penelitian kualitatif-deskriptif. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan tekstual. Sumber 

data penelitian ini diperoleh dari akun instagram 

@menjadimanusia.id yang berisi optimisme dalam hidup. 

Posting tersebut merupakan postingan yang diunggah 

selama bulan Juli - September 2020, masa pandemi Covid-19. 

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Analisis 

data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yakni 

membaca caption di akun instagram @menjadimanusia.id 

tersebut dalam bentuk uraian. Hasil analisis data menunjuk-

kan bahwa caption di akun instagram @menjadimanusia.id 

mailto:mifta.tata99@gmail.com


Peran Bahasa di Masa Pandemi Covid-19 sebagai Media Terapi Kognitif 
 

101 

tersebut menggambarkan ciri-ciri optimisme menurut 

Snydar, yakni memiliki harapan tinggi, tidak putus asa, 

mampu memotivasi diri, kepercayaan diri yang tinggi, dan 

tidak bersikap pasrah.  Hal tersebut tentu dapat berperan 

sebagai media terapi kognitif di masa pandemi ini. 

 

Kata kunci: Optimisme, instagram, terapi kognitif, pandemi 

covid-19. 

 

 

PENDAHULUAN 

COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah jenis penya-

kit baru yang disebabkan oleh virus dari coronavirus, yaitu 

SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona. Kasus 

pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir 

Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antarma-

nusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan ne-

gara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. 

Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara 

menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown un-

tuk mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia, pe-

merintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Selain 

PSBB, banyak pula perusahaan, Lembaga-lembaga, serta pe-

layanan public yang tutup. Semua dilakukan untuk mence-

gah merebaknya virus Corona. Meskipun telah dilakukan 

berbagai cara untuk menenkan persebaran virus ini, tetap 

saja belum ada hasil yang memuaskan. Jumlah orang yang 

terjangkit virus Corona justru semakin meningkat setiap 
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harinya. Banyak pegawai atau karyawan yang dirumahkan 

serta anak sekolah yang harus belajar dari rumah. Tak sedi-

kit pula yang mulai stress karena tekanan dan rasa bosan 

yang begitu kuat.  

Di masa pandemi virus Corona seperti saat ini, banyak 

orang yang merasa cemas dan kehilangan rasa kepercayaan 

diri. Mereka takut akan hal-hal yang tidak diinginkan dapat 

terjadi di masa yang akan datang. Seperti tidak mendapat 

pekerjaan, tidak dapat bersenang-senang seperti dulu, atau 

mungkin tidak dapat melakukan hal-hal yang sudah men-

jadi tradisi. Saat mengahadapi masa seperti ini, kita seharus-

nya mampu menghadapi dan menjalani kehidupan dengan 

layak. Tidak hanya ekonomi yang mengalami kelemahan, 

tetapi jiwa seseorang juga dapat mengalami kelemahan pada 

saat seperti ini. Harapan kita tidak setinggi dulu lagi. 

Banyak hal yang harus dikorbankan dan menyebabkan 

seseorang mudah putus asa. Kita harus selalu berdoa dan 

berharap bahwa semua akan baik-baik saja. Selain itu, kita 

juga perlu memotivasi diri agar dapat menumbuhkan 

kepercayaan diri yang tinggi dan tidak mudah pasrah. Sese-

orang yang tidak memiliki rasa optimis dari dalam diri akan 

mudah terpuruk dan tidak dapat mengendalikan jiwa atau 

perilaku.  

Sikap optimis disebut dengan optimisme. Optimisme 

adalah kerangka berfikir seseorang yang selalu percaya dan 

berpandangan agar dirinya lebih baik dari sebelumnya. Jika 

orang memiliki jiwa optimis, maka ia akan selalu berfikiran 

yang positif dan tidak mudah putus asa. Chang (2002) men-
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definisikan optimisme sebagai pengharapan individu akan 

terjadinya hal-hal baik, dengan kata lain individu optimis 

merupakan individu yang mengharapkan peristiwa baik 

akan terjadi dalam hidupnya di masa depan. Optimisme 

mengharapkan hal baik akan terjadi dan masalah yang 

terjadi akan terselesaikan dengan hasil akhir yang baik. Indi-

vidu optimis juga mempunyai area kepuasan hidup yang 

lebih luas (Srivasta, McGonigal, Richards, Butler & gross 

2006 dalam Amilia 2014). Seligman (dalam Ghufron dan 

Risnawati, 2010, hlm. 96) menyatakan optimisme sebagai 

suatu pandangan yang menyeluruh, melihat hal yang baik, 

berpikir positif, dan mudah memberikan makna bagi diri. 

Peterson dan Steen (dalam Snyder dan Lopez, 2002, hlm. 

244) mengonsepkan optimisme sebagai sebuah jalan yang 

memiliki hubungan dengan suasana hati positif dan se-

mangat yang baik, kegigihan dan kefektifan memecahkan 

masalah, kesuksesan dalam berbagai bidang, ketenaran, 

kesehatan, dan bahkan untuk kehidupan yang panjang serta 

kebebasan dari trauma.  

Sejalan dengan pernyataan tersebut Scheier & Carver 

(2014, hlm. 293) menyatakan bahwa optimisme sering diarti-

kan sebagai keyakinan bahwa kejadian di masa yang akan 

datang memiliki nilai positif. Sydner menyebutkan, orang 

yang memiliki sikap optimis di dalam buku Emotional 

Intelligence yang ditulis oleh Daniel Goleman, nilai optimis-

me memiliki ciri-ciri: (1) memiliki pengharapan yang tinggi, 

(2) tidak mudah putus asa, (3) mampu memotivasi diri, (4) 
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memiliki kepercayaan diri yang tinggi, (5) tidak bersikap 

pasrah.  

Untuk menumbuhkan optimisme dalam diri dapat 

dilakukan dengan cara terapi kognitif. Terapi kognitif adalah 

sistem yang dikembangkan oleh Aaron Beck, sistem ini me-

nekankan pada pentingnya kepercayaan dan pemikiran da-

lam menentukan perilaku dan perasaan (Sharf, 2012). Beck 

(1979, dalam Brenes, Rapp, Rejeski, Miller, 2002) mengem-

bangkan model kognitif pada depresi yang membantu 

individu mengidentifikasi dan memodifikasi keyakinan dan 

harapan yang salah agar mereka dapat memperbaiki fungsi-

nya. Terapi kognitif digunakan untuk mengatasi pikiran 

otomatis atau distorsi kognitif dan apabila pikiran otomatis 

berkurang maka kecemasan juga berkurang. Untuk me-

ngembangkan sikap optimis dan mengurangi kecemasasan, 

kita dapat mencari sumber yang bisa memotivasi diri. Sum-

ber tersebut bisa dari sosial media, atau pun sumber moti-

vasi lainnya.  

Di zaman modern ini, kita tidak asing lagi dengan 

sosial media Intagram. Masyoritas orang memiliki akun 

tersebut karena tidak lepas dari budaya bersosial media 

melalui gawai yang menjadi barang pokok keseharuannya. 

Media sosial Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto 

dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, 

mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagi-

kannya ke berbagai layanan jejaring sosial. Salah satu cara 

agar dapat memotivasi diri adalah dengan cara mencari 

akun yang berisi tentang kehidupan melalui media sosial 
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Instagram. Akun @menjadimanusia.id merupakan salah satu 

akun yang dapat mengubah pola pikir manusia agar tetap 

hidup meskipun dalam keterpurukan. Unggahan foto dan 

video yang ada dalam akun @menjadimanusia.id berisi ten-

tang motivasi yang dapat membuka wawasan dan pemikir-

an seseorang. Kita dapat mengambil nilai positif dari setiap 

unggahan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari. Akun @menjadimanusia.id layak menjadi sumber data 

karena banyak orang yang memberikan reson positif dan 

merasa termotivasi karena ungghan tersebut. Hal itu dapat 

dilihat pula dari kolom komentar yang ada dalam akun 

@menjadimanusia.id. Berdasarkan uraian di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian‖ yang‖ berjudul‖ ‚Opti-

misme dalam Akun Instagram @menjadimanusia.id sebagai 

Media Terapi Kognitif di Masa Pandemi Covid-19‛. 

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Di mana pene-

litian ini mendeskripsikan caption atau keterangan gambar di 

akun Instagram yang mengandung optimisme sebagai wu-

jud datanya. Sumber data diambil dari akun Instagram 

@menjadimanusia.id yang diunggah bulan Juli - September 

2020. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode simak dengan teknik lanjutan catat. Karena data 

dalam penelitian ini berupa data tertulis, maka metode 

simak dilakukan dengan cara membaca dengan seksama 
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kemudian diikuti dengan teknik catat untuk mengklasifika-

sikan data yang relevan.  

 

PEMBAHASAN 

 
Gambar 1 

Gambar 1 merupakan unggahan akun Instagram 

@menjadimanusi.id yang termuat tanggal 24 September 

2020. Pada gambar yang diunggah disertai keterangan 

‚Manusia‖ sering lupa bahwa sedih dan bahagia adalah 

sepaket rasa yang tak dapat dipisahkan hadirnya. Mereka 

adalah teman lama yang datang silih berganti dalam hidup 

kita. Dan tak dapat dimungkiri bahwa sedih lebih sering 
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datang berkunjung, sampai-sampai kita lupa bahwa kita 

juga pantas bahagia. Terlebih setelah banyak luka yang 

ditinggalkan hidup untuk kita, lantas pertanyaan semacam 

‚benarkah‖ saya‖ pantas‖ bahagia‛‖ acap‖ kali‖ muncul‖ dalam‖

kepala. Tenang saja, apa pun trauma yang pernah kau lalui 

sebelumnya, semesta akan setia mengingatkan kita bahwa 

setiap hal membutuhkan prosesnya. Begitu pula bahagia, 

yang‖membutuhkan‖waktunya‖sebelum‖bisa‖kita‖rasakan.‛.‖ 

Caption atau keterangan tersebut dinilai mengandung 

nilai optimisme. Tentunya pembaca yang melihat akun ter-

sebut dan membaca keterangan gambar itu akan memiliki 

semangat untuk mendapatkan kebahagiaan. Hal itu dibukti-

kan‖ dengan‖ kalimat‖ ‚Tenang‖ saja,‖ apa‖ pun‖ trauma‖ yang‖

pernah kau lalui sebelumnya, semesta akan setia mengingat-

kan kita bahwa setiap hal membutuhkan prosesnya. Begitu 

pula bahagia yang membutuhkan waktunya sebelum kita 

rasakan‛.‖ Kalimat‖ tersebut‖ mengandung‖ ciri‖ ‚harapan‛.‖

Tentunya setelah membaca keterangan gambar pembaca 

akan tergerak hatinya dan timbullah harapan baru. Dari 

yang sebelumnya merasa putus asa tidak bisa merasakan 

kebahagiaan menjadi optimis dengan harapan akan bisa 

merasakan kebahagiaan, karena sadar bahwa bahagia itu 

butuh proses. Hal ini dinilai dapat menjadi terapi kognitif 

karena dengan membaca caption atau keterangan gambar 

tersebut dapat mengurangi kecemasan akan suatu hal yang 

sedang dirasakan.  
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Gambar 2 

Gambar 2 merupakan unggahan akun Instagram 

@menjadimanusi.id yang termuat tanggal 21 September 

2020.‖Pada‖gambar‖yang‖diunggah‖disertai‖keterangan‖‚Kita‖

sering kali menyerah pada keadaan ketika bahagia tak 

kunjung datang. Terlebih ketika sudah terlalu banyak ham-

pa yang dirasa, bahagia terkesan tak lagi relevan untuk di-

sambut hadirnya. Padalah begitulah hidup adanya, banyak 

badai yang harus kita lalui terlebih dahulu sebelum bertemu 

pelangi pada akhir hari. Pada hari-hari yang kurang baik, 
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saya biasa merapalkan mantra ini pada diri saya sendiri 

‚kalau‖hari‖ini‖belum‖bisa‖bahagia,‖tolong‖ingat‖untuk‖tidak‖

pernah menyerah akan hadirnya. Karena pada akhirnya, 

bahagia akan selalu jadi tanggungjawab yang kau punya. 

Ada waktu yang tepat untuk menciptakannya. Jadi, tolong 

bertahanlah sedikit lagi. Untuk siapa pun yang membaca ini, 

kalau kalian sedang bersedih untuk sesuatu yang mungkin 

tak saya pahami, tolong berta-hanlah sedikit lagi. saya 

mengerti bahwa rasanya sulit untuk dihadapi. Namun apa 

pun yang memberatkan rasanya, percayalah hari kelabu 

yang‖ada‖akan‖terganti‖juga‛.  

Caption atau keterangan tersebut dinilai mengandung 

nilai‖optimisme.‖Hal‖ini‖dibuktikan‖dalam‖kalimat‖‚Padalah‖

begitulah hidup adanya, banyak badai yang harus kita lalui 

terlebih dahulu sebelum bertemu pelangi pada akhir hari. 

Pada hari-hari yang kurang baik, saya biasa merapalkan 

mantra‖ini‖pada‖diri‖saya‖sendiri‖‚kalau‖hari‖ini‖belum‖bisa‖

bahagia, tolong ingat untuk tidak pernah menyerah akan 

hadirnya. Karena pada akhirnya, bahagia akan selalu jadi 

tanggung jawab yang kau punya. Ada waktu yang tepat 

untuk menciptakannya. Jadi, tolong bertahanlah sedikit lagi. 

Untuk siapa pun yang membaca ini, kalau kalian sedang 

bersedih untuk sesuatu yang mungkin tak saya pahami, 

tolong bertahanlah sedikit lagi. saya mengerti bahwa 

rasanya sulit untuk dihadapi. Namun apa pun yang 

memberatkan rasanya, percayalah hari kelabu yang ada 

akan‖ terganti‖ juga‛.‖ Kalimat‖ tersebut mengandung ciri 
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mempunyai‖‚motivasi‖diri,‖tidak putus asa, dan percaya diri 

yang‖tinggi‛.‖ 

Setelah membaca keterangan gambar pembaca akan 

termotivasi untuk tidak menyerah atau putus asa akan 

datingnya kebahagiaan serta timbul percaya diri bahwa 

dirinya (pembaca) bahwa hari kelabu atau ketidakbahagiaan 

yang dihadapi sekarang kelak akan berganti menjadi sebuah 

kebahagian. Dari yang sebelumnya merasa putus asa, 

merasa hidupnya benar-benar kelabu atau tidak bahagia 

menjadi optimis dengan motivasi akan bisa merasakan 

kebahagiaan, karena sadar bahwa bahagia itu butuh proses 

dari bersedih akan berganti kebahagiaan. Hal ini dinilai 

dapat menjadi terapi kognitif karena dengan membaca 

caption atau keterangan gambar tersebut dapat mengurangi 

kecemasan akan suatu hal, yaitu dengan memotivasi rasa 

cemas tidak akan merasakan kebahagiaan menjadi percaya 

diri untuk merasakan kebahagiaan kelak. 
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Gambar 3 

Gambar 3 merupakan unggahan akun Instagram 

@menjadimanusi.id yang termuat tanggal 21 September 

2020.‖Pada‖gambar‖yang‖diunggah‖disertai‖keterangan‖‚Tak 

ada jiwa yang tak bermakna. Selalu kami katakana bahwa 

setiap jiwa punya makna. Perihal bagaimana caranya mene-

rima, rasa-rasanya mencintai diri sendiri memang sebuah 

proses panjang tanpa jeda. Selalu ada saja kerikil yang 

membuat kita tersandung lagi dan lagi, sampai kita kerap 



ISBN : 978-623-7793-56-4 

112 

mempertanyakan makna diri untuk kesekian kali. Namun 

lagi-lagi, validasi harus dimulai dari diri sendiri. Satu lagi, 

mantra‖ baik‖ untuk‖ malam‖ ini,‖ katakana‖ pada‖ diri‖ ‚aku‖

bermakna,‖ maka‖ itu‖ aku‖ ada‛.‖ Kalimat‖ tersebut‖ mengan-

dung‖ciri‖mempunyai‖‚motivasi diri dan percaya diri yang 

tinggi‛.‖ 

Setelah membaca keterangan gambar pembaca akan 

termotivasi, disadarkan bahwa semua jiwa atau setiap insan 

itu  bermakan, dengan caranya pemaknaannya masing-

masing. Kemudian setelah motivasi itu, kepercayaan diri  

pembaca akan muncul dengan sadar  bahwa diri setiap 

orang bermakan dan keberadaan diri ada pula. Hal ini dini-

lai dapat menjadi terapi kognitif karena dengan membaca 

caption atau keterangan gambar tersebut dapat mengurangi 

kecemasan akan suatu hal, yaitu dengan memotivasi rasa 

cemas yang sedang dirasakan akan dapat menghilangkan 

kecemasan itu dan akan menimbulkan kepercayaan diri 

yang positif akan suatu hal pula. 

 

SIMPULAN 

Pandemi virus corona tidak hanya mengancam kese-

hatan fisik, namun juga kesehatan mental setiap individu. 

Tidak dapat dipungkiri, masyarakat akhir-akhir ini semakin 

kreatif dalam mengekspresikan dirinya melalui media 

sosialnya baik Fecebook, Twitter, maupun Instragram. 

@menjadimanusia.id  merupakan salah satu akun Instagram 

yang aktif menyajikan quote atau kata-kata yang menebar 

optimisme. Caption yang mengandung optimisme tersebut 
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dapat menjadi sarana terapi kognitif bagi pembacanya untuk 

mengurangi rasa cemas diakibatkan keadaan di masa pan-

demi Covid-19 seperti sekarang ini.   
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ABSTRAK 

 

Mata kuliah pengembangan materi ajar adalah mata 

kuliah yang sangat penting dikuasai oleh calon guru. 

Terlebih kurikulum yang berkembang pada Abad 21 terjadi 

perubahan yang fluktuatif sehingga mahasiswa harus 

disiapkan secara teoretis dan praktis. Capaian matakuliah ini 

adalah mahasiwa terampil mengembangkan materi ajar 

sesuai kompetensi dasar yang tertera dalam kurikulum 

terbaru, mahasiswa terampil mengembangkan materi ajar 

sesuai kebutuhan peserta didik, serta mahasiswa mampu 

mengembangkan materi dengan capaian HOTS. Tujuan 

penelitian ini adalah mengembangkan buku ajar berorientasi 

kurikulum Abad 21. Penelitian ini berjenis R and D (research 

and development) dengan kajian pengembangan bahan ajar 

yaitu buku pegangan mahasiswa. Objek penelitian ini 

adalah mahasiswa Semester V Prodi Pendidikan Bahasa dan 

mailto:molaspbsi@untidar.ac.id
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sastra Indonesia Universitas Tidar. Tahapan pengembangan 

berdasarkan teori Romiszowski (1996) dengan mengacu 5 

tahap. tahap tersebut adalah (1) analisis (analyze), (2) 

perancangan (design), (3) pengembangan (development),(4) 

implementasi (implementation), dan (5) evaluasi (evaluation) 

Hasil penelitian ini ini membuktikan bahwa produk buku 

ajar yang dihasilkan terbukti efektif dan layak digunakan 

sebagai alternatif referensi buku ajar bagi mahasiswa calon 

guru dan guru secara umum. 

 

Kata kunci: Buku Ajar, Pengembangan Materi Ajar, kuri-

kulum abad 21 

 

 

PENDAHULUAN  

Mata kuliah Perkuliahan pengembangan materi ajar 

merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditem-

puh oleh mahasiswa semester V program Studi Pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia. Capaian dalam mata kuliah ini 

adalah; mahasiswa memiliki kompetensi mengembangkan 

materi dan bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang berla-

ku agar siap dikonsumsi oleh peserta didik, dan mahasiswa 

memiliki kompetensi dalam memproduksi bahan ajar untuk 

siswa. Pengembangan materi disesuaikan dengan kompe-

tensi Inti dan kompetensi dasar yang telah disediakan dalam 

kurikulum, kemudian dirancang dalam bentuk bahan ajar. 

Mata kuliah pengembangan materi ajar memiliki kon-

tribusi penting dalam proses pembelajaran ketika mereka 

sudah terjun di dunia kerja. Akan tetapi, dalam proses per-
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kuliahan, mahasiswa calon guru tidak memiliki sumber be-

lajar yang memadai. Sejauh ini sumber yang mudah di-

peroleh adalah buku ajar khusus untuk mengembangkan 

bahan ajar, sementara materi pengembangan materi ajar 

tidak tersedia. Satu-satunya bahan yang mereka gunakan 

sebagai bahan ajar adalah catatan yang bersumber dari 

dosen dan pedoman kurikulum secara umum.  

Mata kuliah pengembangan materi ajar merupakan 

pengembangan mata kuliah yang diturunkan dari kuriku-

lum untidar 2016 yang berbasis KKNI, artinya dengan 

kurikulum mandiri ini, setiap program studi mengembang-

kan mata kuliah sesuai kebutuhan. Salah satu mata kuliah 

yang diturunkan untuk mendukung kompetensi keguruan 

mata pelajaran bahasa indonesia adalah mata kuliah 

pengembangan materi ajar. Uniknya, mata kuliah ini hanya 

ada di FKIP Untidar. Sehingga buku acuan belajar sulit 

ditemukan di toko buku. Berdasarkan hasil observasi 

peneliti, mata kuliah yang diselenggarakan di universitas 

lain bernama Pengembangan Bahan Ajar. Sehingga buku-

buku tersebutlah yang banyak tersedia di toko buku. 

Mengacu pada permasalahan tersebut, dapat diketahui 

bahwa mahasiswa membutuhkan buku acuan belajar yang 

sesuai dengan materi yang disampaikan oleh dosen. Keun-

tungan yang dapat diperoleh bila mahasiswa memiliki buku 

adalah mereka dapat belajar secara mandiri di luar jam per-

kuliahan. Selain itu, dengan buku ajar yang disusun oleh 

dosen, mahasiswa dapat mencari dan menemukan sendiri 

materi yang tidak jelas dalam perkuliahan dengan dosen. 
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Oleh sebab itu, penting sekali disusun sebuah bahan ajar 

berupa buku agar mahasiswa terfasilitasi dalam mempero-

leh ilmu pengetahuan khususnya tentang pengembangan 

materi ajar.    

Abad 21 menurut Kemendikbud adalah tersedianya 

informasi dimana saja  dan kapan saja (informasi}, adanya 

implementasi penggunaan mesin (komputasi}, mampu 

menjangkau segala pekerjaan rutin (otomatisasi) dan bisa 

dilakukan dari mana  saja  dan kemana saja (komunikasi). 

Ditemukan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun terakhir  

telah terjadi pergeseran pembangunan pendidikan ke arah 

ICT sebagai salah satu strategi manajemen pendidikan abad 

21 yang didalamnya meliputi  tata  kelola  kelembagaan  dan 

sumber daya manusia ( Soderstrom, From, Lovqvist, & 

Tornquist, 2011) 1 .  

Abad 21 memerlukan transformasi pendidikan secara 

menyeluruh sehingga terbangun kualitas guru yang mampu 

memajukan pengetahuan, pelatihan, ekuitas siswa dan pres-

tasi  siswa  (Darling-Hammond, 2006 ; Azam & Kingdon, 

2014). Pembelajaran abad 21 merupakan suatu pembelajaran 

yang bercirikan learning skill, skill, dan literasi. Learning 

skill yaitu kegiatan pembelajaran yang di dalamnya ditandai 

dengan adanya kerja sama, komunikasi, serta berpikir kritis 

dan kreatif (Hidayat 2019). 

Berdasarkan uraian tersebut, tampak jelas bahwa di 

era revolusi industri 4.0 ini, siswa harus mampu bersaing 

dan mampu mensolusikan segala permasalahan dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, buku ajar pendukung mata 
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kuliah pengembangan materi ajar yang akan disusun ini 

disesuaikan dengan kurikulum terbaru di sekolah me-

nengah. Saat ini kurikulum yang digunakan adalah kuriku-

lum 2013 edisi revisi 2018. Kurikulum yang dirancang oleh 

pemerintah tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan 

dan tuntutan abad 21 di mana implementasi teknologi sudah 

mendominasi segala lini, termasuk dalam pembelajaran. 

Mengacu hal tersebut, buku ajar yang dikembangkan ini 

memuat konsep dan hakikat materi ajar, jenis materi ajar, 

pendekatan pengembangan materi ajar abad 21, Alur 

pengembangan materi ajar, materi ajar dalam bahan ajar, 

penyusunan bahan ajar dan evaluasi.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Mengem-

bangkan buku ajar mata kuliah pengembangan materi ajar 

Berorientasi Kurikulum Abad 21 Bagi Mahasiswa Program 

Studi PBSI dan  menguji keefektifan buku ajar mata kuliah 

pengembangan materi ajar Berorientasi Kurikulum Abad 21 

Bagi Mahasiswa Program Studi PBSI. 

 
KAJIAN TEORI 

Penelitian yang mengkaji tentang pengembangan ma-

teri ajar belum banyak dilakukan oleh peneliti lain. Namun 

ada beberapa penelitian yang menjadi landasan penelitian 

mengenai buku ajar. Penelitian pertama adalah Irrawati dkk 

(2014) dan Solehun (2017). Kedua penelitian tersebut berjenis 

penelitian pengemban dan menghasilkan bahan ajar berupa 

buku ajar. Selain penelitian terdahulu yang menjadi acuan 
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dalam mengembangkan hasil, penelitian ini juga memiliki 

beberapa teori yang digunakan sebagai landasan teori, yaitu:  

Buku Ajar 

Buku ajar adalah buku yang membantu siswa dan gu-

ru dalam proses belajar mengajar.  Buku ajar berfungsi me-

mandu proses pembelajaran sehingga guru dan siswa punya 

pegangan akademik yang kurang lebih sama sesuai keilmu-

an matapelajaran (mengacu kepada kurikulum atau kompe-

tensi tertentu).  Seorang guru menggunakan buku ajar yang 

ditulisnya tersebut untuk memandu pembelajaran, maupun 

meng-gunakan referensi, tugas, atau penelaahan tertentu 

bagi siswa.  Oleh karena itu, buku ajar pada prinsipnya se-

olah-olah menjadi‖ ‘pengganti‖ guru’‖ bila‖ tatap‖ muka‖ tidak‖

dapat berlangsung. Pengertian buku ajar setara dengan buku 

teks (textbook).  Buku teks punya ruang lingkup luas, bisa 

lebih sempit atau lebih dalam dari buku ajar.  Buku teks 

yang digunakan untuk pembelajaran disebut buku ajar. 

   

Pengembangan materi Ajar 

Materi ajar adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi ajar 

menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan 

kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pem-

belajaran dapat mencapai sasaran. Materi hendaknya yang 

menunjang tercapainya KI dan KD. 

Pengembangan materi ajar adalah proses mengem-

bangkan materi yang sudah ada dalam kurikulum agar siap 
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dikonsumsi oleh siswa. Salah satu indikator keberhasilan da-

lam pembelajaran adalah materi dipahami oleh siswa. 

Dalam mencapai hal tersebut dibutuhkan keterampilan 

dalam mengurutkan pembelajaran sesuai alur berpikir siswa 

yang tertuang dalam konsep HOTS (Anderson 2014). 

   

Pembelajaran Abad 21 

Abad 21 menurut Kemendikbud adalah tersedianya 

informasi dimana saja  dan kapan saja (informasi}, adanya 

implementasi penggunaan mesin (komputasi}, mampu men-

jangkau segala pekerjaan rutin (otomatisasi) dan bisa dilaku-

kan dari mana  saja  dan kemana saja (komunikasi). Ditemu-

kan bahwa dalam kurun waktu 20  tahun  terakhir  telah 

terjadi pergeseran pembangunan pendidikan ke arah ICT 

sebagai salah satu strategi manajemen pendidikan abad  21 

yang didalamnya meliputi  tata  kelola  kelembagaan  dan 

sumber daya manusia (Soderstrom, From, Lovqvist, & 

Tornquist, 2011). 

Abad 21 memerlukan transformasi pendidikan secara 

menyeluruh sehingga terbangun kualitas guru yang mampu 

memajukan pengetahuan, pelatihan, ekuitas siswa dan pres-

tasi  siswa  (Darling-Hammond,2006 ;Azam & Kingdon, 

2014). Pembelajaran abad 21 merupakan suatu pembelajaran 

yang bercirikan learning skill, skill, dan literasi. Learning 

skill yaitu kegiatan pembelajaran yang di dalamnya ditandai 

dengan adanya kerja sama, komunikasi, serta berpikir kritis 

dan kreatif (Hidayat 2019). 
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Berdasarkan uraian tersebut, tampak jelas bahwa di 

era revolusi industri 4.0 ini, siswa harus mampu bersaing 

dan mampu mensolusikan segala permasalahan dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, buku ajar pendukung mata 

kuliah pengembangan materi ajar yang akan disusun ini 

disesuaikan dengan kurikulum terbaru di sekolah me-

nengah. Saat ini kurikulum yang digunakan adalah kuriku-

lum 2013 edisi revisi 2018. Kurikulum yang dirancang oleh 

pemerintah tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan 

dan tuntutan abad 21 di mana implementasi teknologi sudah 

mendominasi segala lini, termasuk dalam pembelajaran. 

Mengacu hal tersebut, buku ajar yang akan dikembangkan 

oleh tim penelitian PDP Untidar ini akan memuat konsep 

dan hakikat materi ajar, jenis materi ajar, pendekatan 

pengembangan materi ajar abad 21, Alur pengembangan 

materi ajar, materi ajar dalam bahan ajar, penyusunan bahan 

ajar dan evaluasi. 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pengem-

bangan atau  Research and Development  (R&D). Subjek pa-

da penelitian ini adalah dosen, dan mahasiswa, Universitas 

Tidar. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Tidar yang 

berlokasi di gedung FKIP jalan Kapten Suparman 39 Mage-

lang. Fokus tempat penelitian ini adalah di program studi 

pendidikan bahasa Indonesia Untidar. 

Model pengembangan yang digunakan dalam pe-

ngembangan ini adalah Model ADDIE yang merupakan 
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salah satu model desain pembelajaran sistematik. 

Romiszowski (1996) mengemukakan bahwa pada tingkat 

desain materi pembelajaran dan pengembangan, sistematik 

sebagai aspek prosedural pendekatan sistem telah diwujud-

kan dalam banyak praktik metodologi untuk desain dan 

pengembangan teks, materi audiovisual, dan materi pembe-

lajaran berbasis komputer. Pemilihan model ini didasari atas 

pertimbangan bahwa model ini dikembangkan secara sis-

tematis dan berpijak pada landasan teoretis desain pembe-

lajaran. Model ini disusun secara terprogram dengan urutan-

urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan 

masalah belajar yang berkaitan dengan sumber belajar yang 

sesuai dengan kebutuhan  dan karakteristik pebelajar. Model 

ini terdiri atas lima langkah, yaitu: (1) analisis (analyze), (2) 

perancangan (design), (3) pengembangan (development), (4) 

implementasi (implementation), dan (5) evaluasi (evaluation). 

Secara visual tahapan ADDIE Model dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 

Analy
ze 

Impleme
nt 

Evalua
te 

Desig
n 

Devel
op 



Peran Bahasa di Masa Pandemi Covid-19 sebagai Media Terapi Kognitif 
 

123 

Gambar 1. Tahapan Model ADDIE 

(Sumber: Anglada, 2007) 

 

Subyek coba pada tahap ini adalah satu orang ahli isi 

mata kuliah, satu orang ahli desain pembelajaran, dan satu 

orang ahli media pembelajaran. Ahli isi mata kuliah dalam 

penelitian pengembangan ini adalah Dr. Hari Wahyono, 

M.Pd.,  Ahli desain pembelajaran yang diminta kesediannya 

untuk me-review draf buku ajar model penelitian pengem-

bangan adalah Dr. Farikah, M.Pd. dan ahli media pembela-

jaran Fifit Firmadani, M.Pd. Subjek coba terakhir adalah 

enam orang mahasiswa yang mengambil mata kuliah 

pengembangan materi ajar semester 5. 

Data-data yang dikumpulkan melalui pelaksanaan 

evaluasi formatif dikelompokkan menjadi empat bagian, 

yaitu: (1) data evaluasi tahap pertama berupa data hasil uji 

ahli isi mata pelajaran, (2) data evaluasi tahap  kedua berupa 

data hasil uji ahli desain pembelajaran, (3) data evaluasi 

tahap ketiga berupa data hasil uji ahli media pembelajaran, 

dan (4) data evaluasi tahap keempat berupa data hasil uji 

coba kelompok kecil.  

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah kuesioner. Instrumen yang digunakan untuk me-

ngumpulkan data dalam penelitian pengembangan ini 

adalah lembar kuesioner atau angket. Lembar kuesioner 

digunakan untuk mengumpulkan data hasil review dari ahli 

isi bidang studi, ahli desain pembelajaran, ahli media pem-

belajaran, dan mahasiswa. Dalam penelitian pengembangan 
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ini digunakan dua teknik analisis data, yaitu teknik analisis 

deskriptif kualitatif dan  analisis deskriptif kuantitatif. 

 

PEMBAHASAN 

Uraian hasil penelitian mencakup rancang bangun 

pengembangan buku ajar model penelitian pengembangan 

dan hasil validasi buku ajar model penelitian pengembangan 

yang menggunakan model ADDIE. Rancang bangun buku 

ajar dengan desain ADDIE adalah sebagai berikut. 

 

1. Tahap Analisis (Analyze) 

Pada tahap analisis kegiatan yang dilakukan antara lain 

(1) menganalisis kompetensi yang harus dikuasai oleh 

mahasiswa; secara riil dalam buku ajar ini diwujudkan 

dengan penentuan Standar Kompetensi, Kompetensi 

Dasar, dan Tujuan Pembelajaran, (2) menganalisis karak-

teristik mahasiswa berkenaan dengan pengetahuan, si-

kap, dan keterampilan yang telah dimiliki oleh maha-

siswa, dan (3) menganalisis materi yang relevan untuk 

pencapaian kompetensi yang diinginkan dimiliki oleh 

para mahasiswa. Hasil analisis pada tahap ini dievaluasi 

sendiri dan dilanjutkan evaluasi bersama dengan teman 

sejawat untuk penyempurnaan hasil analisis. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap perancangan difokuskan pada tiga kegiatan, yaitu 

pemilihan materi sesuai dengan karakteristik mahasiswa 

dan tuntutan kompetensi yang ingin dicapai, strategi 

pembelajaran, bentuk dan metode asesmen serta eva-
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luasi. Dalam tahap ini dirancang struktur buku ajar dan 

kerangka isi buku ajar. Hasil yang diperoleh pada tahap 

ini dievaluasi sendiri dan teman sejawat untuk penyem-

purnaan hasil perancangan. 

3. Tahap Pengembangan (Development) 

Pada tahap pengembangan dilakukan beberapa kegiatan 

seperti: pencarian dan pengumpulan berbagai sumber 

yang relevan untuk memperkaya bahan materi, pem-

buatan gambar ilustrasi, bagan, dan grafik yang dibutuh-

kan, pengetikan, pengeditan, serta pengaturan lay out 

buku ajar. Kegiatan berikut dalam tahap pengembangan 

adalah kegiatan memvalidasi draft produk pengem-

bangan dan revisi seusai masukan para ahli. 

4. Tahap Implementasi (Implementation) 

Pada tahap ini hasil pengembangan diterapkan dalam 

pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 

kualitas pembelajaran yang meliputi keefektifan, keme-

narikan, dan efisiensi pembelajaran. Penerapan dilaku-

kan pada kelompok kecil untuk mendapat masukan dari 

mahasiswa dan dosen sebagai bahan perbaikan draft 

produk. 

5. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi (evaluation) 

yang meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. 

Evaluasi formatif dilakukan untuk mengumpulkan data 

pada setiap tahapan yang digunakan untuk penyempur-

naan dan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar 
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peserta didik dan kualitas pembelajaran secara luas. 

Dalam penelitian ini hanya dilakukan evaluasi formatif, 

karena jenis evaluasi ini berhubungan dengan tahapan 

penelitian pengembangan untuk memperbaiki produk 

pengembangan  yang dihasilkan. Evaluasi dalam model 

ADDIE telah dilakukan tahap demi tahap. 

Setelah buku ajar pengembangan materi ajar berbasis 

kurikulum 21 selesai dikembangkan, maka langkah beri-

kutnya adalah melakukan kegiatan validasi terhadap pro-

duk yang dihasilkan. Berikut ini diuraikan hasil uji coba 

produk pengembangan mulai uji coba ahli dengan subjek 

coba ahli isi mata kuliah, ahli desain pembelajaran, ahli 

media pembelajaran sampai uji coba kelompok kecil de-

ngan subjek coba mahasiswa  

a) Ujicoba ahli isi mata kuliah 

Dalam  uji coba ini ahli isi mata kuliah yang dijadi-

kan subjek coba adalah Dr. Hari Wahyono, M.Pd. 

Subjek coba diminta  untuk menilai produk pengem-

bangan dari segi isi/materi mata kuliah melalui angket 

tertutup dan terbuka. Hasil penilaian ahli isi mata kuli-

ah melalui angket tertutup disajikan pada table berikut. 
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Tabel 1. Penilaian ahli isi mata kuliah 

No Kriteria Skor 

1 Ketepatan judul bab dengan isi materi 

dalam tiap bab 

5 

2 Kesesuaian antara konsep-konsep kunci 

dan isi materi mata kuliah 

5 

3 Kesesuaian antara standar kompetensi dan 

tujuan pembelajaran 

5 

4 Keoperasionalan tujuan pembelajaran 4 

5 Kesesuaian antara tujuan pembelajaran 

dan paparan materi 

5 

6 Kejelasan uraian materi 4 

7 Kejelasan contoh-contoh yang diberikan 4 

8 Keseuaian antara tabel, bagan, 

gambar/ilustrasi dan materi 

5 

9 Ketepatan pemilihan isi rangkuman 4 

10 Kesesuaian antara tes akhir bab dan tujuan 

pembelajaran 

4 

11 Ketepatan daftar pustaka yang dapat 

dijadikan acuan mencari sumber bacaan 

yang relevan dengan materi 

3 

 Jumlah 48 

Berdasarkan data pada Tabel 1, maka dapat 

dihitung persentase penilaian oleh ahli isi mata kuliah. 

 ∑‖X 

Presentase = x 100%  

                      SMI 
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= 48 x 100% 

            55 

      = 87,27% 

 

Pada angket yang terbuka masukan yang diberikan 

oleh ahli isi mata kuliah adalah Isi buku ajar sudah baik 

dalam memberikan gambaran umum tentang pengem-

angan materi ajar. Perlu dicermati lagi daftar pustaka 

agar sesuai dengan yang dicantumkan dalam paparan 

setiap bab. 

b) Uji Coba Ahli Desain Pembelajaran 

Subjek coba dalan uji coba ini adalah Dr. Farikah, 

M.Pd. Hasil kuesioner tertutup disajikan dalam Tabel 2. 
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Tabel 2. Penilaian Ahli Desain Pembelajaran 

No Kriteria Skor 

1 Kualitas cover 4 

2 Kemenarikan desain cover 4 

3 Ketepatan lay out pengetikan 4 

4 Kekonsistenan penggunaan spasi, judul, 

subjudul, dan pengetikan materi 

5 

5 Kejelasan tulisan/pengetikan 4 

6 Kelengkapan komponen-komponen 

pada setiap bab bahan ajar 

5 

7 Ketepatan cara penyajian materi 4 

8 Ketepatan penempatan bagan, tabel, 

atau gambar-gambar ilustrasi 

4 

9 Kejelasan urutan penyajian materi 5 

 Jumlah 39 

 

Berdasarkan data pada Tabel 2, maka dapat dihi-

tung persentase penilaian oleh ahli desain pembela-

jaran. 

 

∑‖X 

Persentase =  x 100%  

 SMI 

 

= 39 x 100% 

45 

= 86,67% 
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Pada angket terbuka ahli desain pembelajaran 

memberikan beberapa masukan sebagai berikut. 

(1) Kompetensi Dasar dihindari menggunakan kata    

kerja  ― memahami‖,‖karena tidak terukur. 

(2) Halaman 20: ada halaman atas yang kosong (dise-

suaikan halamannya). 

(3) Halaman 45: ada kekurangan/tanpa spasi pada sub-

judul‖5‖―Pengembangan Bahan Ajar Visual‖. 

c) Uji Coba Ahli Media Pembelajaran 

Penilaian unsur media pembelajaran dalam bahan 

ajar dilakukan oleh ahli media pembelajaran. Subjek 

coba ahli media pembelajaran adalah Fifit Firmadani, 

M.Pd. Hasil kuesioner tertutup disajikan dalam Tabel 

3. 
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Tabel 3 Penilaian Ahli Desain Pembelajaran 

No Kriteria Sko

r 

1 Ketepatan ilustrasi yang digunakan dalam 

cover 

4 

2 Kesesuaian antara materi dan media yang 

digunakan 

4 

3 Kualitas bagan, tabel, atau gambar yang 

digunakan 

5 

4 Ketepatan ukuran bagan, tabel, atau gambar 5 

5 Ketepatan penempatan bagan, tabel, atau 

gambar 

5 

6 Kualitas teks 5 

7 Kualitas penjilidan 4 

 Jumlah 32 

Berdasarkan data pada Tabel 3, maka dapat dihi-

tung persentase penilaian oleh ahli media pembelajaran. 

∑‖X 

Persentase =  x 100%  

 SMI 

 

= 32 x 100% 

 35 

 

= 91,43% 

Pada angket terbuka ahli media pembelajaran 

memberikan masukan: garis batas rangkuman masih 



ISBN : 978-623-7793-56-4 

132 

rapat/ sempit, sebaiknya diberi ruang batas antara teks 

dengan garis pembatas rangkuman (pada halaman 11, 

27, 54, dst). 

d) Uji Kelompok Kecil 

Dalam uji coba ini mahasiswa yang dijadikan sub-

jek coba adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia  semester V yang berjum-

lah enam orang. Hasil penilaian mahasiswa melalui 

angket tertutup disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Penilaian Mahasiswa dalam Uji Kelompok Kecil 

No. Kriteria Penilaian Mahasiswa 

I II III IV V VI 

1 Tampilan fisik bahan 

ajar 

4 4 4 4 4 3 

2 Ukuran dan jenis huruf 

yang digunakan 

5 5 5 5 4 4 

3 Kejelasan tujuan 

pembelajaran 

5 4 4 4 5 4 

4 Kejelasan paparan  

materi pada setiap bab 

 

4 4 4 4 4 4 

5 Tingkat kesesuaian 

antara gambar dan 

materi 

 

5 4 4 3 4 4 

6 Contoh-contoh yang 

diberikan membantu 

anda memahami materi 

 

5 5 4 4 5 4 

7 Tingkat kejelasan 

rangkuman pada bagian 

akhir 

5 4 4 5 4 4 

8 Tes akhir bab 4 4 4 4 4 5 

9 Urutan penyajian materi 

pada tiap 

4 5 4 4 4 4 

 Jumlah 41 38 37 37 38 36 
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 Persentase (%) 91,1

1 

84,4

4 

82,

22 

82,

22 

84,

44 

80,0

0 

 Rerata Persentase (%) 84,07 

Pada  angket  yang  terbuka  terdapat  beberapa ko-

mentar dari para mahasiswa. 

(1) Buku ini sudah sangat bagus, ukuran dan jenis huruf  

gampang saya baca. Saya bisa dengan mudah mema-

hami  materi  yang dipaparkan. 

(2) Buku ajar ini sudah baik dalam isi dan pemaparan    

materi dan sangat mudah dipahami oleh pembaca.  

Contoh pengembangan materi dan bahan ajar yang 

dilampirkan sangat membantu pembaca dalam mema-

hami materi. 

(3) Menurut saya buku ini sudah sangat bagus, mulai dari 

pemaparan materi, gambar, dan contoh yang disajikan 

sangat lengkap, sehingga dengan adanya buku ini 

mahasiswa akan lebih terbantu dalam memandu 

mahasiswa dalam pengembangan materi. 

(4) Menurut saya buku ini sudah baik karena materi yang 

disajikan sudah lengkap, sehingga mudah dipahami 

oleh pembaca. 

(5) Menurut saya buku ini sangat bagus, mudah dibaca, 

pe-maparan materi juga sudah jelas dan mudah untuk 

dimengerti. 

(6) Buku ini sangat bagus, tujuan pembelajarannya sangat 

jelas, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Sarannya 

untuk tampilan cover mungkin warna judul bisa dibuat 

lebih menarik 
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PEMBAHASAN  

Hal yang dibahas adalah rancang bangun pengem-

bangan buku ajar mata kuliah pengembangan materi ajar 

berbasis kurikulum abad 21. Buku ajar ini telah dikembang-

kan menggunakan Model ADDIE yang mencakup lima 

langkah, yaitu: (1) analisis (analyze), (2) perancangan (de-

sign), (3) pengembangan (development), (4) implementasi 

(implement-tation), dan (5) evaluasi (evaluation). Rancang 

bangun pengembangan buku ajar mata kuliah pengem-

bangan materi ajar berbasis kurikulum abad 21 telah meng-

ikuti kelima tahapan model ADDIE. 

Tahap analisis merupakan tahap awal atau langkah 

pertama model ADDIE. Pada tahap ini telah dilakukan tiga 

hal pokok, yakni (1) menganalisis kompetensi yang harus 

dikuasai oleh mahasiswa, (2) menganalisis karakteristik 

mahasiswa berkenaan dengan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang telah dimiliki oleh mahasiswa, dan (3) 

menganalisis materi yang relevan untuk pencapaian 

kompetensi yang diinginkan dimiliki oleh para mahasiswa. 

Pada akhir tahap ini dilakukan kegiatan evaluasi untuk 

menemukan kelemahan-kelemahan dalam langkah ini dan 

segera dilakukan revisi seperlunya. 

Tahap kedua model ADDIE adalah perancangan. Da-

lam tahap ini telah dilakukan tiga kegiatan, yaitu (1) pemi-

lihan materi sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan 

tuntutan kompetensi yang ingin dicapai, (2) strategi pembe-

la-jaran, dan (3) bentuk dan metode asesmen serta evaluasi. 

Struktur dan kerangka isi buku ajar ditetapkan dalam lang-
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kah ini. Selanjutnya ditentukan strategi pembelajaran yang 

diterapkan dalam setiap bab, sehingga buku ajar mudah 

dipelajari dan dipahami oleh para pembaca. Dalam tahap ini 

ditentukan pula bagaimana mengukur ketercapian tujuan 

pembelajaran setelah pembaca mempelajari materi setiap 

bab. Sebagaimana tahap pertama, di akhir tahapi ni dilaku-

kan evaluasi. 

Tahap pengembangan adalah tahap ketiga model 

ADDIE. Tahap ini memerlukan waktu dan tenaga ekstra 

karena tahap ini merupakan tahap inti. Tahap ini dikatakan 

tahap inti karena tahap ini mencakup kegiatan mengem-

bangkan prototipe buku ajar. Pencarian dan pengumpulan 

berbagai sumber yang relevan untuk memperkaya bahan 

materi, pembuatan gambar ilustrasi, bagan, dan grafik yang 

dibutuhkan, pengetikan, pengeditan, serta pengaturan lay 

out buku ajar merupakan bagian kegiatan tahap pengem-

bangan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan validasi proto-

tipe buku ajar. Validator yang dilibatkan adalah ahli isi, ahli 

media pembelajaran, dan ahli desain pembelajaran. Setelah 

validator pertama memberikan penilaian, maka dilakukan 

analisis dan revisi prototipe buku ajar model penelitian 

pengembangan. Demikian seterusnya sampai analisis dan 

revisi terhadap hasil penilaian validator ketiga. 

Kegiatan tahap keempat adalah implementasi (imple-

mentation). Prototipe produk pengembangan diujicobakan 

di kelas yang sebenarnya dan digunakan oleh mahasiswa. 

Mengingat keterbatasan waktu dan situasi, maka prototipe 

buku ajar pengembangan materi ajar berbasis kurikulum 
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abad 21 diimplemetasikan dalam kelompok kecil. Setelah 

pengimplementasian dalam kelompok kecil, kelompok kecil 

yang terdiri atas enam orang mahasiswa prodi PBSI 

semester V diminta untuk menilai prototipe produk pe-

ngembangan. 

 Tahap kelima atau tahap terakhir model ADDIE 

adalah evaluasi. Dalam tahap ini evaluasi ada dua jenis, 

yakni evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Dalam 

penelitian ini hanya dilakukan evaluasi formatif yang 

bertujuan untuk memvalidasi produk pengembangan dan 

melakukan revisi sesuai masukan atau saran yang 

diberikan. Sesuai dengan prosedur pengembangan model 

ADDIE, evaluasi formatif telah dilakukan tahap demi tahap 

pada setiap langkah model ADDIE. 

Berdasarkan perhitungan terhadap hasil penilaian 

oleh ahli isi dapat diketahui bahwa persentase penilaian 

oleh ahli isi adalah 87,27%. Persentase tersebut bila dikon-

versikan dengan tabel konversi tingkat pencapaian skala 5 

berada pada rentangan tingkat pencapaian 75%-89%.   Hal   

ini   berarti   buku ajar pengembangan materi ajar berbasis 

kurikulum abad 21 berada pada kualifikasi baik, sehingga 

buku ajar direvisi seperlunya. 

Secara kuantitatif melalui kuesioner tertutup buku ajar 

pengembangan materi ajar berbasis kurikulum abad 21 dire-

visi seperlunya. Secara kualitatif melalui kuesioner terbuka, 

ahli isi memberikan satu masukan atau saran. Daftar 

pustaka perlu dicermati lagi agar sesuai dengan yang 

dipaparkan pada setiap bab. Berdasarkan masukan yang 



ISBN : 978-623-7793-56-4 

138 

diberikan oleh ahli isi, maka dilakukan pencermatan terha-

dap berbagai sumber kutipan dalam naskah buku ajar dan 

disesuaikan dengan daftar pustaka. Beberapa kesalahan 

yang berkenaan dengan daftar pustaka direvisi. 

Berdasarkan perhitungan nilai yang diberikan oleh 

ahli desain pembelajaran dapat diketahui bahwa persentase 

penilaian oleh ahli desain pembelajaran adalah 86,67%. 

Persentase tersebut bila dikonversikan dengan tabel 

konversi tingkat pencapaian skala 5 berada pada rentangan 

tingkat pencapaian 75%-89%. Hal ini berarti buku ajar 

pengembangan materi ajar berbasis kurikulum abad 21 

berada pada kualifikasi baik, sehingga buku ajar perlu 

sedikit revisi. 

Secara kuantitatif melalui kuesioner tertutup buku ajar 

perlu direvisi seperlunya. Secara kualitatif melalui 

kuesioner terbuka, ahli desain pembelajaran memberikan 

tiga masukan atau saran. Atas masukan-masukan yang 

diberikan oleh ahli desain pembelajaran dilakukan revisi 

terhadap buku ajar. Revisi pertama dilakukan dengan 

merevisi beberapa Kompetensi Dasar yang menggunakan 

kata kerja yang tidak dapat diukur menjadi kata kerja yang 

dapat diukur. Revisi kedua dilakukan terhadap kesalahan 

kekosongan materi pada halaman 94 dengan menggeser 

ketikan ke atas. Revisi ketiga dilakukan sesuai dengan 

masukan yang diberikan, yakni menambahkan spasi pada 

subjudul‖5‖‖Pengembangan‖bahan‖ajar‖visual‖. 

Berdasarkan perhitungan terhadap hasil penilaian 

oleh ahli media pembelajaran dapat diketahui bahwa 



Peran Bahasa di Masa Pandemi Covid-19 sebagai Media Terapi Kognitif 
 

139 

persentase penilaian oleh ahli media  pembelajaran adalah 

91,43%. Persentase tersebut bila dikonversikan dengan tabel 

konversi tingkat pencapaian skala 5 berada pada rentangan 

tingkat pencapaian 90%-100%. Hal ini berarti buku pengem-

bangan materi ajar berbasis kurikulum abad 21 berada pada 

kualifikasi sangat baik, sehingga buku ajar tidak perlu dire-

visi. 

Secara kuantitatif melalui kuesioner tertutup buku ajar 

tidak perlu direvisi. Secara kualitatif melalui kuesioner ter-

buka, ahli media pembelajaran memberikan satu masukan 

atau saran yaitu mengatur garis pada rangkuman, sehingga 

tidak berhimpitan dengan teks rangkuman. 

Berdasarkan perhitungan terhadap hasil penilaian 

oleh para mahasiswa dapat diketahui bahwa persentase pe-

nilaian oleh para mahasiswa adalah 84,07%.  Persentase ter-

sebut bila dikonversikan dengan tabel konversi tingkat pen-

capaian skala 5 berada pada rentangan tingkat pencapaian 

75%-89%. Hal ini berarti buku ajar pengembangan materi 

ajar berbasis kurikulum abad 21 berada pada kualifikasi 

baik, sehingga buku ajar direvisi seperlunya. 

Secara kuantitatif melalui kuesioner tertutup buku 

pengembangan materi ajar berbasis kurikulum abad 21 dire-

visi seperlunya. Secara kualitatif melalui kuesioner terbuka, 

para mahasiswa memberikan komentar bahwa secara 

umum buku ajar sangat baik. Satu saran yang diberikan 

oleh mahasiswa adalah agar tampilan cover lebih menarik, 

khususnya warna judul buku ajar. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat 

disimpulkan dua hal sebagai berikut. 

(1) Buku ajar pengembangan materi ajar berbasis ku-

rikulum abad 21 dikembangkan mengikuti  de-

sain Model ADDIE yang mencakup lima lang-

kah, yaitu: (1) analisis (analyze), (2) perancangan 

(design),  (3) pengembangan (development), (4) im-

plementasi (implementation), dan (5) evaluasi (eva-

luation). Rancang bangun pengembangan buku 

ajar pengembangan materi ajar berbasis kuriku-

lum abad 21telah mengikuti kelima tahapan 

model ADDIE. 

(2) Hasil validasi buku ajar pengembangan materi 

ajar berbasis kurikulum abad 21 menunjukkan 

bahwa (1) berdasarkan perhitungan terhadap 

hasil penilaian oleh ahli isi dapat diketahui 

bahwa persentase penilaian oleh ahli isi adalah 

87,27% (kualifikasi baik), sehingga media direvisi 

seperlunya, (2) berdasarkan perhitungan nilai 

yang diberikan oleh ahli desain pembelajaran 

dapat diketahui bahwa persentase penilaian oleh 

ahli desain pembelajaran adalah 86,67% (kuali-

fikasi baik), sehingga media perlu sedikit revisi, 

(3) berdasarkan perhitungan terhadap hasil peni-

laian oleh ahli media pembelajaran dapat dike-
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tahui bahwa persentase penilaian oleh ahli media 

pembelajaran adalah 91,43% (kualifikasi sangat 

baik), sehingga buku ajar tidak perlu direvisi. Se-

cara kualitatif terdapat beberapa masukan yang 

diberikan oleh para ahli. Rerata hasil validasi 

oleh para mahasiswa terhadap produk buku ajar 

adalah 84,07% (kualifikasi baik), sehingga buku 

ajar direvisi seperlunya. Secara umum mahasis-

wa menyatakan bahwa buku ajar sangat baik dan 

mudah dipahami. Satu masukan yang diberikan 

oleh mahasiswa adalah desain teks pada cover 

dibuat lebih menarik lagi. 

(3) Buku ajar pengembangan materi ajar berbasis ku-

rikulum abad 21 secara signifikan dalam kategori 

efektif, bersumber dari data yang diperoleh baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif. 
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ABSTRAK 

 

Kemampuan literasi di sekolah bisa dicapai salah 

satunya dengan bantuan media. Media literasi dalam pem-

belajaran diterapkan untuk meningkatkan kualitas menyi-

mak, membaca, menulis, dan berbicara siswa serta media 

yang mampu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Media 

literasi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran salah 

satunya bisa adalah kegiatan permainan bahasa. Penulis 

memilih permainan bahasa di kelas rendah MI Al Islam 

Balesari Magelang, dengan subyek penelitian yakni kelas 3 

SD. Penelitin dilakukan secara kualitatif, dengan teknik 

pengumpulan data penelitian menggunakan observasi parti-

sipatif, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpul-

kan akan dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Kegiatan 

dilakukan secara daring mengingat Pandemi Covid-19 

masih berlangung. Media yang digunakan adalah 

WhatsApp Group. Pemarmainan bahasa yang dimanfaatkan 

adalah Mencari Kata, Mencocokkan Kata dengan Gambar, 

Kata Berkait, dan Menyusun Kata Menjadi Kalimat. 

Permainan bahasa tersebut mengandung berbagai manfaat, 

salah satunya adalah pengayaan perbendaharaan kata siswa. 

Dampak yang dari kegiatan permainan bahasa diperoleh 
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melalui proses wawancara, di mana Wali Kelas yang 

diwawancari berpendapat bahwa kegiatan terselenggara 

secara efektif dan hasil yang dituju maksimal. 

 

Kata kunci: Media Literasi, Pandemi Covid-19, Permainan 

Bahasa. 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyam-

paikan ide, gagasan, dan informasi. Penyampaiannya bisa 

melalui lisan ataupun tulisan. Perbedaan utama manusia 

dan hewan adalah manusia memiliki kemampuan berpikir 

dan kemampuan bahasa. Melalui bahasa, manusia bisa 

menyampaikan apa yang dia pikirkan kepada manusia yang 

lain. Oleh sebab itu, jika ingin mengungkapkan isi pikiran-

nya dengan baik, maka manusia harus menguasai keteram-

pilan berbahasa yang baik pula. 

Keterampilan dasar berbahasa dibagi menjadi empat 

jenis, yakni menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. 

Empat keterampilan ini perlu diajarkan kepada manusia se-

menjak dini, sehingga manusia memiliki kecakapan dalam 

menyampaikan ide dan gagasan yang dimiliki. Dalam mem-

berdayakan dan meningkatkan kualitas individu, kemampu-

an yang perlu dimiliki adalah literasi. 

Barton (1994: 20) mengemukakan bahwa Literasi (Lite-

racy) mempunyai makna yang beragam, salah satu makna 

yang‖ kemudian‖ dapat‖ diberikan‖ kepadanya‖ adalah‖ ‚being 

able to read and write‛,‖ kemampuan‖ untuk‖ dapat‖ membaca 

dan menulis. Dengan istilah lain, literasi dapat dipahami 
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sebagai melek huruf, kemelekhurufan, dapat membaca dan 

menulis. 

Lebih lanjut, Deklarasi Praha pada tahun 2003 menye-

butkan literasi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan 

membaca dan menulis belaka, tapi juga mencakup 

bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. 

Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial terkait 

dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya (UNESCO, 2003 

dalam Ahmadi dan Ibda, 2018: 18). 

Kemdikbud (2017:1 dalam Ahmadi dan Ibda, 2018: 19) 

menjelaskan bahwa literasi tidak hanya sekadar membaca 

dan menulis, namun mencakup juga keterampilan berpikir 

menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk 

cetak, visual, dan auditori. Sumber-sumber tadi bisa kita 

maknai sebagai media di mana individu bisa memperoleh 

kemampuan literasi. Briggs (1977 dalam Ahmadi dan Ibda, 

2018: 109) menjelaskan bahwa media merupakan berbagai 

atau segala komponen yang digunakan pada lingkungan 

belajar yang membantu pembelajar untuk belajar. 

Secara konseptual, media literasi adalah penggabung-

an media dan literasi. Media di sini adalah media pembe-

ajaran dan literasi adalah kemampuan melek aksara yang 

secara umum juga menguasai empat kemampuan berbahasa. 

Media literasi di sekolah ini merupakan sebuah media lite-

rasi yang diterapkan di sekolah dalam rangka meningkatkan 

kualitas menyimak, membaca, menulis, dan berbicara murid 

serta media yang mampu untuk mendapatkan ilmu penge-

tahuan (Ahmadi dan Ibda, 2018: 108-109). 
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Media literasi yang bisa diterapkan dalam pembela-

jaran salah satunya bisa kita temukan dalam kegiatan per-

mainan. Para ahli pendidikan modern berpendapat bahwa 

bermain merupakan alat pendidikan yang baik. Salah satu 

konsep penting pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah 

peran permainan anak-anak. Dalam hal pentingnya per-

mainan bagi anak usia dini, Ki Hajar Dewantara sependapat 

dengan konsep Froebel yang memasukkan permainan anak 

dalam kindergarten-nya, Pestalozzi yang menganggap per-

mainan anak-anak sebagai bagian dari tumbuh-kembang 

anak, dan Rousseau yang memberi kebebasan dan kemerde-

kaan jiwa anak melalui permainan. Bennett (2005: 67) pernah 

mengadakan penelitian pada sejumlah guru pada waktu 

siswa bermain. Para guru mengatakan bahwa para siswa 

mengungkapkan perilaku yang mencerminkan kebutuhan 

batin mereka serta proses intelektual yang mendalam. 

Dalam menerapkan program permainan, tentunya 

perlu disesuaikan dengan karakter usia yang dituju. Sekolah 

dasar sendiri memiliki fase kelas yang berbeda. Fase kelas 

tersebut dibagi menjadi dua, yakni kelas rendah dan kelas 

tinggi. Menurut Munandar (1999: 4), masa kelas rendah 

sekolah dasar sekitar usia 6 sampai 9 tahun sedangkan masa 

kelas tinggi sekolah dasar sekitar usia 10 sampai 13 tahun. 

Masa sekolah dasar kelas rendah ditandai oleh beberapa 

sifat khas, diantaranya adalah: 1) ada korelasi positif yang 

tinggi antara keadaan jasmani dengan prestasi sekolah; 2) 

sikap tunduk kepada peraturan permainan yang tradisional; 

3) ada kecenderungan memuji diri sendiri; 4) suka 
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membandingkan dirinya dengan anak lain kalau hal itu 

menguntungkan; 5) kalau tidak dapat menyelesaikan suatu 

soal maka soal itu dianggapnya tidak penting; dan 6) pada 

masa ini anak menghendaki nilai yang baik tanpa mengingat 

apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau 

tidak. 

Pembelajaran di sekolah dasar kelas awal bertujuan 

untuk memberikan bekal kemampuan dasar baca-tulis-

hitung (calistung), pengetahuan, dan keterampilan dasar 

yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkem-

bangannya. Arends (2012: 5) mengatakan keterampilan baca-

tulis dan numerasi dasar merupakan tujuan utama kuriku-

lum pendidikan abad sembilan belas yang kurikulumnya 

didominasi oleh membaca, menulis, dan berhitung. Kemam-

puan membaca dan memahami teks pada anak-anak sekolah 

dasar merupakan sarana yang sangat mendasar dan penting 

bagi perkembangan di masa mendatang untuk memburu, 

menyerap, dan memanfaatkan informasi guna pengembang-

an ilmu dan teknologi ketika kelak mereka sudah pendidik-

an yang lebih tinggi. 

Penulis merasa permainan bisa menjadi media yang 

menyenangkan dalam rangka penanaman kemampuan lite-

rasi. Untuk itulah, atas dasar pertimbangan fase sekolah dan 

fokus keterampilan dasar, penulis memilih permainan baha-

sa di kelas rendah sebagai subyek penelitian. Djuanda (2006: 

94), mengungkapkan permainan bahasa mempunyai tujuan 

ganda yaitu untuk memperoleh kegembiraan dan untuk 

melatih keterampilan berbahasa tertentu. Permainan yang 
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menggembirakan tetapi tidak melatih keterampilan berba-

hasa, tidak dapat disebut permainan bahasa. Permainan 

yang tidak menggembirakan meskipun melatih keterampil-

an berbahasa tertentu, tidak dapat dikatakan permainan 

bahasa. 

Permainan bahasa dalam pelaksanaannya memiliki ke-

lebihan dan kekurangan. Soeparno dalam Djuanda (2006: 95-

96), mengungkapkan kelebihan dan kekurangan permainan 

bahasa. Kelebihan permainan bahasa yaitu, 1) dapat meng-

aktifkan siswa dalam proses pembelajaran, 2) aktivitas yang 

dilakukan siswa bukan hanya fisik tetapi juga mental, 3) 

dapat membangkitkan motivasi belajar siswa, 4) memupuk 

solidaritas dan kerja sama, dan 5) materi lebih mengesankan 

sehingga tidak mudah dilupakan siswa. Kekurangan perma-

inan bahasa adalah, 1) bila jumlah siswa terlalu banyak, akan 

sulit untuk melibatkan seluruh siswa dalam permainan, 2) 

tidak semua materi dapat disampaikan melalui permainan, 

3) permainan banyak mengandung unsur spekulasi se-

hingga sulit dijadikan ukuran yang terpercaya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memutus-

kan untuk melakukan pemanfaatan permainan bahasa di MI 

Al Islam Balesari Magelang. MI Al Islam dipilih dengan be-

berapa pertimbangan. Pertama, MI Al Islam secara geografis 

terletak di Desa Salaan, RT.001/RW.005, Mojo, Balesari, 

Windusari, Magelang, Jawa Tengah. Aksesibilitas Desa 

Salaan cenderung terbatas, sehingga kebutuhan berbahasa 

siswa turut terbatas pula. Bahasa pergaulan yang digunakan 

siswa-siswa MI Al Islam adalah bahasa Jawa Ngoko, yang 
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membuat bahasa Indonesia tidak banyak digunakan. Kedua, 

kurikulum di MI Al Islam belum menyertakan permainan 

bahasa sebagai variasi kegiatan siswa. Ketiga, berdasarkan 

hasil diskusi dengan guru MI Al Islam, diputuskan siswa MI 

Al Islam memerlukan kegiatan permainan bahasa. 

Untuk memfokuskan kegiatan, penulis memilih siswa 

kelas rendah yakni siswa kelas 3. Siswa 3 kelas tiga berjum-

lah 38 orang, dengan dibagi menjadi dua kelas. Kelas A 

berjumlah 20 siswa. Kelas B berjumlah 18 siswa. 

 

METODE 

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian 

kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan 

proses pemanfaatan permainan bahasa sebagai media litera-

si di sekolah dasar. Teknik pengumpulan data penelitian ini 

menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan doku-

mentasi. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dan disaji-

kan secara deskriptif. 

Kegiatan permainan bahasa yang dilaksanakan di MI 

Al Islam dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19. 

Pemerintah sendiri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 

Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari 

Rumah. Siswa tidak diperbolehkan berangkat ke sekolah 

dan kegiatan belajar dialihkan di rumah masing-masing. 

Kegiatan yang semula direncanakan secara luring akhirnya 

dialihkan secara daring. 

Sebagaimana kegiatan daring lain, dalam kegiatan ini 

digunakan media sebagai penunjang pembelajaran. Menurut 
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Arsyad (2005:45), media adalah segala sesuatu yang dapat   

digunakan   untuk   menyalurkan   pesan   dari   pengirim   

ke   penerima   sehingga   dapat  merangsang  pikiran,  pera-

saan,  perhatian  dan  minat  siswa  sedemikian  rupa  se-

hingga  terjadi proses belajar. Media pembelajaran yang 

penulis gunakan adalah WhatsApp Group. WhatsApp Group 

dipilih dengan pertimbangan media ini yang paling dikuasai 

oleh orang tua siswa, sehingga orang tua siswa bisa mem-

bantu ketika permainan berlangsung. Teknis permainan 

bahasa yang penulis lakukan adalah penulis mengirimkan 

permainan ke dalam grup, kemudian siswa dengan bantuan 

orang tua menjawab dan pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Proses Pemanfaatan Permainan Bahasa sebagai Media 

Literasi  

Proses pemanfaatan permainan bahasa sebagai me-

dia literasi di MI Al Islam Balesari Magelang bervariasi. 

Media permainan bahasa yang dipergunakan antara lain 

memadukan gambar, dan tulisan. Permainan bahasa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang digunakan diantaranya 

mencari kata, mencocokkan kalimat dengan gambar, kata 

berkait, dan menyusun kata menjadi kalimat. 

1. Mencari Kata 

Langkah permainan ini adalah: peneliti menyiapkan 

sebuah lembar yang berisi baris huruf-huruf acak. Dari 

huruf-huruf acak tersebut, siswa diminta untuk mencari 
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kata-kata yang tersembunyi. Manfaat yang diperoleh dari 

permainan ini adalah menambah perbendaharaan kata, 

meningkatkan daya ingat, mengembangkan strategi, melatih 

kesabaran, dan meningkatkan kemampuan anagram. 

 
Gambar 1: Permainan mencari kata. 

 

2. Mencocokkan Kata dengan Gambar 

Dalam permainan ini, siswa diminta untuk meleng-

kapi kalimat yang rumpang dengan gambar yang disusun 

secara acak. Langkah-langkah permainan tersebut antara 

lain: penulis menyediakan lembar yang berisi kata dan 

gambar yang tidak berkaitan. Siswa diminta untuk menjo-

dohkan gambar sesuai dengan kata yang dibutuhkan dalam 

kalimat rumpang. Permainan ini membantu siswa dalam 



Peran Bahasa di Masa Pandemi Covid-19 sebagai Media Terapi Kognitif 
 

153 

mengenal kata dengan bendanya. Permainan ini juga mem-

bantu memperkaya perbendaharaan kata siswa.  

 
Gambar 2: Permainan mencocokkan kata dengan gambar. 

 

3. Kata Berkait 

Dalam permainan ini, siswa akan membuat kata-kata 

yang berkait. Huruf pertama kata yang dibuat harus berda-

sarkan huruf terakhir dari kata sebelumnya. Manfaat per-

mainan ini adalah dapat melatih siswa untuk berpikir cepat 

dan tepat, dapat memperkaya perbendaharaan kata, dan 

meningkatkan kemampuan anagram. 
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a 

Gambar 3: Permainan kata berkait. 

 

4. Menyusun Kata Menjadi Kalimat 

Peneliti akan menyediakan kata-kata yang disusun 

secara acak. Siswa akan menyusun kata-kata acak tersebut 

menjadi sebuah kalimat. Manfaat permainan ini adalah me-

latih memori, mengasah kecerdasan visual spasial, melatih 

koordinasi mata dengan tangan, melatih kesabaran, dan 

meningkatkan daya konsentrasi anak. 
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Gambar 4: Permainan menyusun kata mejadi kalimat 

 

2. Dampak Pemanfaatan Permainan Bahasa sebagai 

Media Literasi Siswa 

Dampak permainan bahasa sebagai media literasi bagi 

siswa dapat diketahui dalam hasil wawancara. Media per-

mainan bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat 

mengajarkan siswa berliterasi, yakni melek huruf dan tulis-

an. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dari siswa kelas 3 MI Al 

Islam, di mana ada beberapa murid yang belum membaca 
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secara lancar. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan 

bersama dengan Wali Kelas. 

 

‚Untuk‖ penguasaan‖ keterampilan‖ membaca,‖ se-

banyak 50 persen siswa masih belum bisa mem-

baca. Bisa mengeja, tapi penguasaan pemahaman-

nya kurang dibanding 50 persen yang lain. Jadi 

ada 50 persen yang tidak lancar membaca.‛ 

 

Pernyataan tersebut menegaskan perlunya kegiatan 

berbahasa yang menyenangkan agar keterampilan memba-

canya meningkat. Berangkat dari situ, materi yang dibuat 

oleh perlu disesuaikan dengan kemampuan siswa, meng-

ingat kemampuan membaca siswa tidak merata. Untuk itu-

lah, diperlukan materi permainan yang sesuai dan bisa 

dinikmati semua siswa. Terkait materi yang peneliti ran-

cang, Wali Kelas sendiri menilai jika materinya sudah pas 

dan sesuai. 

 

‚Dari‖materi‖ yang‖ada,‖ sejauh‖pengetahuan‖ saya,‖

saya rasa‖sudah‖sesuai‖dengan‖kemampuan‖anak.‛ 

 

Berangkat dari kesesuian materi permainan terhadap 

kemampuan anak, proses selanjutnya yang dilakukan penu-

lis adalah menyampaikan materi kepada para siswa. Karena 

pandemi masih berlangsung, penyampaikan materi perma-

inan dilaksanakan secara daring. Meskipun ada kekhawa-

tiran menjadi tidak efektif, namun pelaksanaan secara da-
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ring adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Oleh 

karena itu, menurut Wali Kelas, pelaksanaan kegiatan 

permainan bahasa dianggar sudah maksimal dilakukan. 

 

‚Cara‖ ini‖ menurut‖ saya‖ sudah‖maksimal.‖ Ini‖ ka-

rena semua kegiatan lain dilakukan secara online. 

Pembelajaran juga baru kali ini dilakukan secara 

online. Sehingga, menurut saya permainan bahasa 

yang dilakukan juga sudah maksimal.‛ 

 

Menanggapi keseluruhan kegiatan, Wali Kelas juga 

menyampaikan respon yang positif. Setelah semua kegiatan 

selesai, Wali Kelas menyampaikan reaksinya terhadap ke-

giatan. Menurutnya, kegiatan pembelajaran bahasa yang 

telah selesai dilaksanakan sangat memberikan efek positif. 

 

‚Menurut‖saya‖ini‖sangat‖efektif.‖Karena‖kalau‖ter-

lalu banyak materi tnpa ada selingan kegiatan ber-

main, anak akan menjadi sepaneng. Anak akan te-

gang dalam proses belajarnya.‛ 

 

Lebih jauh, Wali Kelas juga memberikan reaksi terkait 

kelancaran siswa dalam melakukan kegiatan secara daring. 

Karena siswa kelas  SD masih berusia rendah, mau tidak 

mau siswa harus didampingi dalam menggunakan gadget. 

Ini kemudian menjadi catatan. Jika kegiatan permainan 

bahasa secara offline bisa dilakukan tanpa bantuan wali 
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murid, dalam kegiatan online mau tidak mau siswa butuh 

bantuan dari walinya. 

 

‚Berdasarkan‖ kegiatan‖ yang‖ ada‖ di‖ grup,‖ siswa‖

cenderung tidak ada kesulitan. Hanya saja saat 

pelaksanaan tetap perlu bantuan bapak dan ibu 

wali‖murid.‛ 

 

PENUTUP 

Permainan bahasa mempunyai tujuan ganda yaitu un-

tuk memperoleh kegembiraan dan untuk melatih keteram-

pilan berbahasa tertentu. Dengan melakukan permainan 

bahasa, siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

Aktivitas yang dilakukan siswa bukan hanya fisik tetapi juga 

mental. Permainan bahasa juga dapat membangkitkan 

motivasi belajar siswa, memupuk solidaritas dan kerja sama, 

dan materi yang diajarkan lebih mengesankan sehingga 

tidak mudah dilupakan siswa. 

Penulis melaksanakan permainan bahasa di MI Al 

Islam Balesari Magelang. Permainan bahasa dilaksanakan 

secara daring untuk menghindari kerumunan selama masa 

pandemi berlangsung. Teknis permainan bahasa yang 

penulis lakukan adalah penulis mengirimkan permainan ke 

dalam grup, kemudian siswa dengan bantuan orang tua 

menjawab dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

Permainan bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

yang digunakan diantaranya mencari kata, mencocokkan 
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kalimat dengan gambar, kata berkait, dan menyusun kata 

menjadi kalimat. 

Meski dilaksanakan secara daring, permainan bahasa 

bisa diselenggarakan dengan efektif. Namun, ada catatan 

terkait teknis pelaksanaan. Dalam mengoperasikan gadget, 

siswa butuh bantuan dari orang tuanya. Bila orang tua 

kurang kooperatif, orang tua akan membantu siswa mengisi 

permainan, bukannya sekadar membimbing. Kegiatan seca-

ra daring juga membuat penulis terkendala dalam mengon-

trol siswa yang mengikuti permainan. Selama permainan 

berlangsung, ada beberapa siswa yang tidak mengikuti ke-

giatan. Hal ini terpaksa terjadi, mengingat kegiatan 

diselenggarakan secara daring dan tidak diperkenankan 

diadakan pertemuan. 
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ABSTRAK 

 

Hibrida pada bahasa merupakan percampuran an-

tara bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Percampuran itu 

bisa terjadi di bidang fonologi, morfologi, bahkan frasa dan 

klausa. Penelitian Hibrida pada Bahasa di Ruang Publik bertu-

juan mendeskripsikan temuan hibrida pada bahasa Indone-

sia pada papan nama, reklame, Persinggungan antarbahasa 

di era global ini mengakibatkan pemilik usaha, pemasang 

iklan dengan leluasa memilih teks-teks nama usaha serta 

iklan yang mudah diingat dan dipahami publik atau bahkan 

yang unik dan sulit dipahami dan membuat penasaran 

publik. Metode linguistik dan sosiopragmatik digunakan 

untuk menganalisis data-data hibrida pada bahasa 

Indonesia. Area penelitian ini di Yogyakarta karena sebagai 

kota miniatur Indonesia berbagai suku dan bangsa ada di 

Yogya. Masyarakat di Yogya juga sangat kreatif mendesain, 

memunculkan nama-nama usaha serta iklan usaha mereka 

di berbagai sudut di Yogyakarta. Rekomendasi pada peme-

rintah yang menangani masalah kebahasaan secara nasional 

merupakan salah satu implikasi penelitian ini, karena bahasa 

di ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai pendistribusi 

informasi namun juga secara simbolis berfungsi sebagai 
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identitas masyarakat, wilayah, daerah, bahkan bangsa dan 

negara.     

 

Kata kunci: hibrida, ruang publik, persinggungan antar ba-

hasa. 

 

 

PENDAHULUAN 

Penggunaan bahasa Indonesia di ranah publik sema-

kin terdesak oleh penggunaan bahasa asing (terutama baha-

sa Inggris) yang dianggap lebih berprestise, lebih berefek 

tinggi untuk pemasaran, atau lebih sederhana. Penamaan 

hotel, merk dagang, papan nama jenis usaha, dan lain seba-

gainya di sepanjang jalan lebih dominan menggunakan 

bahasa Inggris. Hal ini menunjukkan sikap bahasa masya-

rakat Indonesia yang belum berpihak pada bahasa Indonesia 

sebagai bahasa nasional. Sementara itu, pemerintah melalui 

Badan Bahasa mulai mewacanakan bahasa Indonesia seba-

gai bahasa internasional (UU RI N0. 24 tahun 2009). Apakah 

wacana itu tidak terlalu berlebihan mengingat penggunaan 

bahasa Indonesia di antara masyarakat bahasa Indonesia 

sendiri masih belum dihargai? 

 Berbagai dinamika perkembangan bahasa Indonesia 

di era informasi ini selayaknya diteliti agar permasalahan-

permasalahan penggunaan bahasa Indonesia di ranah publik 

dapat dipetakan dengan baik. Dengan demikian kendala-

kendala maupun penyimpangan penggunaan bahasa di 

ranah publik dapat diminimalisasi. Kendala penggunaan 
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bahasa yang baik dan benar antara lain disebabkan oleh 

pengetahuan kebahasaan yang tidak memadai sedangkan 

penyimpangan penggunaan bahasa dilakukan untuk menca-

pai keunikan dan kekhasan tertentu serta sebagai sarana 

berkreasi.  

 Bahasa di ruang publik tidak hanya mengemban 

amanat sebagai distribut informasi namun juga berfungsi 

simbolis yaitu sebagai ciri-ciri, identitas masyarakat, 

wilayah, daerah, bahkan bangsa dan negara. Oleh karena itu 

observasi, penelitian tentang penggunaan bahasa di ruang 

publik sangat penting dilakukan untuk penetapan regulasi.  

Hibrida (percampuran dua bahasa atau lebih sehingga 

memunculkan identitas baru) merupakan kondisi yang ter-

jadi pada masyarakat multikultural serta multilingual kare-

na kontak bahasa serta keeratan hubungan antarbahasa 

tersebut pada benak penutur. Percampuran bahasa tersebut 

bisa melahirkan bahasa creole, bahasa yang tidak jelas 

identitasnya. 

Permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) jenis 

hibrida yang terjadi pada ruang publik (lanskap linguistik), 

(2) mengapa hibrida itu terjadi, Tujuan penelitian ini men-

deskripsikan hibrida pada bahasa Indonesia dengan bahasa-

bahasa yang bersinggungan; menjelaskan latar belakang 

terjadinya hibrida tersebut; mendeskripsikan dampak hibri-

da pada perkembangan dan identitas bahasa. Penelitian ini 

berlokasi di Yogyakarta. Metode linguistik dan sosioprag-

matik digunakan untuk menganalisis data-data lanskap 

linguistik. 
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Istilah "Hybrid" menggambarkan sifat sistem yang ter-

buat dari kombinasi subsistem atau bagian yang berbeda 

satu sama lain. Hibrida juga menunjukkan campuran antar 

yang ada dalam sistem bahasa. Ketika hibrida dikaitkan 

dengan identitas dan bahasa, itu berarti baik identitas dan 

bahasa dicampur. (Mohamed, 2016) Sebagai sebuah konsep, 

hibrida mengacu pada sifat dari sebuah sistem yang mem-

bentuk cluster dari beberapa subsistem atau segmen yang 

berbeda satu sama lain. Konsep hibrida ini digunakan untuk 

menjelaskan identitas tiga kelompok di atas. Meskipun ba-

hasa yang digunakan oleh tiga kelompok menampilkan 

karakteristik hibrida, klasifikasi linguistik mereka menun-

jukkan sistem ucapan dari kedua Samsams dan Jawi Pera-

nakan sebagai dialek, sedangkan sistem pidato Baba Nyonya 

sebagai Creole. Esai ini juga mereview klasifikasi linguistik 

sistem ucapan dari ketiga kelompok ini. 

Bagi orang awam, konsep campuran adalah untuk 

mencampur atau menambah sesuatu; Hasilnya akan men-

jadi sintesis 2 dari sesuatu yang sangat berbeda dari yang 

asli. Dalam konteks identitas dan bahasa, fenomena serupa 

terjadi, meskipun tingkat atau cara campuran dua atau lebih 

entitas mungkin berbeda tergantung pada identitas atau 

bahasa yang bersangkutan. Dari titik bahasa, Weinrich 

(1953) menyatakan bahwa ketika pembicara yang berbicara 

bahasa yang berbeda atau dialek bertemu, terjadi kontak 

bahasa ini atau dialek. Bahasa kontak akan mempengaruhi 

satu sama lain menyebabkan fusi antara dua atau lebih 

elemen bahasa. Untuk linguistik fusi ini disebut hibrida. 
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Penggunaan bahasa di area publik yang dikenal de-

ngan lanskap linguistik (linguistic landscapes) /LL telah 

banyak dibahas. Erikha (2018), Eliezer (2009), Eliezer et al 

(2006), Blommaert (2013), Landry dan R Y. Bourhis, (1997). 

Mulai dari kajian tentang nama jalan di Yogyakarta, 

multilingualisme pada papan reklame atau iklan serta kese-

jarahan papan reklame di suatu negara, serta tinjauan LL 

secara etnolinguistik. Namun belum ada yang membahas 

gejala hibrida pada penggunaan bahasa Indonesia di ruang 

publik, tepatnya pada papan nama dan reklame. 

 Landry dan Bourhis (1997:25), mengidentifikasi enam 

jenis tanda: tanda jalan umum, papan iklan, nama jalan, 

nama tempat, tanda toko komersial, dan tanda publik di 

gedung-gedung pemerintah. Ben Rafael et al (2006:14) 

mendefinisikan‖ ‚tanda‖ atau‖ pengumuman‖ yang‖ terletak di 

luar atau di dalam lembaga publik atau bisnis swasta di 

lokasi geografis tertentu,‛‖ atau‖ Huebner‖ (2006:32)‖ yang‖

merujuk‖pada‖‚token‖linguistic‛‖dan‖‚artefak‖linguistik‛. 

Landry dan Bourhis (1997) mengemukakan bahwa LL 

memiliki dua fungsi: fungsi informasional dan fungsi sim-

bolis. Pada fungsi informasional, makna penanda membeda-

kan wilayah geografis penduduk yang memberikan bahasa 

pada nama tempat itu. Dengan kata lain, bahasa berfungsi 

sebagai penanda wilayah masyarakat penuturnya dan pem-

beda dari wilayah penduduk lain yang berbeda bahasanya. 

Pada fungsi simbolis, kehadiran atau ketidakhadiran bahasa 

sebuah kelompok pada papan jalan berdampak pada pera-
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saan sebagai bagian kelompok itu. Fungsi simbolis juga erat 

kaitannya dengan keterwakilan identitas sebuah etnis. 

 

METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada la-

tar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Menurut 

Moleong (1996:4), karena ontologi alamiah menghendaki 

adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak 

dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Deskriptif 

merupakan metode penelitian yang berusaha menggambar-

kan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. 

Area penelitian lanskap linguistik ini di Kota Yogya-

karta. Kota yang merupakan miniatur Indonesia ini meru-

pakan kota yang multikultural tempat berbagai etnis ber-

kumpul dan berinteraksi. Selain sebagai kota pusat budaya 

Jawa, kota ini juga menyandang predikat kota pendidikan 

karena keberadaan Universitas Gadjah Mada dan univer-

sitas-universitas serta sekolah tinggi dan akademi-akademi 

yang sangat banyak jumlahnya.  

Unit analisis pada penelitian ini dibatasi pada papan 

nama dan papan reklame. Papan nama atau reklame bertu-

juan untuk mempublikasikan produk atau jasa yang dita-

warkan. Dengan papan nama dan reklame tersebut, publik 

menjadi mampu mengenali produk atau jasa yang dita-

warkan. Dengan orientasi tersebut, papan nama dan reklame 

didesain, ditentukan dengan mempertimbangkan banyak 

aspek. Aspek pertama, penggunaan istilah pada nama atau 
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reklame harus mempertimbangkan keumuman agar berte-

rima dan dikenal masyarakat. Aspek kedua, papan nama/re-

klame harus terlihat jelas oleh publik sehingga dari segi fisik 

harus mudah dilihat masyarakat yang berlalu lintas di jalan. 

Aspek ketiga, papan nama/reklame sebagai alat promosi 

harus memiliki keunikan dan daya tarik sehingga masya-

rakat yang berlalu lintas memperhatikannya serta tertarik 

pada produk atau jasa yang ditawarkan. 

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini 

adalah linguistik dan sosiopragmatik. Metode linguistik di-

gunakan untuk menganalisis unsur bahasa yang diperguna-

kan pada papan nama atau reklame. Rahardi (2009:4) me-

nyatakan bahwa sosiopragmatik merupakan kajian terhadap 

entitas bahasa yang menggabungkan ancangan kajian sosio-

linguistik dan ancangan pragmatik dalam lingkup kebuda-

yaan atau jangkauan kultur tertentu.  

Pengumpulan data dilakukan dengan pemotretan pa-

pan nama dan papan reklame di Yogyakarta. Penelitian 

sosiolonguistik dan pragmatik merupakan penelitian kon-

tekstual yaitu penelitian wujud tuturan yang harus mem-

perhatikan konteks sosialnya. Konteks meliputi konteks fisik 

atau situasi, konteks epistemik, konteks linguistik, dan kon-

teks sosial. Komponen tutur yang diperhitungkan dalam 

penelitian ini adalah penutur (pencetus konsep papan nama/ 

reklame), sarana tutur, anggapan penutur terhadap kedu-

dukan sosial dan relasinya terhadap mitra tutur.  
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Setelah data terkumpul serta diklasifikasikan jenis-

jenis hibridanya kemudian ditentukan perwakilan setiap 

jenis hi-brida.  

 

PEMBAHASAN 

Fenomena bahasa hibrida dapat ditemukan di area pu-

blik, seperti di papan reklame. Fenomena tersebut menun-

jukkan adanya kreativitas masyarakat dalam mengolah 

unsur-unsur bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa 

asing. Kreativitas tersebut muncul karena adanya pengeta-

huan akan penggunaan unsur-unsur kebahasaan tersebut 

secara praktis. Data (1) berikut menunjukkan kreativitas dan 

kemampuan masyarakat Jogja dalam mengolah unsur-unsur 

bahasa antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 

(1) D”Terong 

 
Lokasi: Jalan Gatak, Kasihan, Bantul. 

Dalam data (1) bahasa hibrida ditemukan pada wa-

rung bernama D‛Terong yang berlokasi di Jalan Gatak, 

Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Dalam bahasa 

Indonesia, terong atau terung merupakan perdu yang 

batang dan daunnya berbulu dengan bunga berwarna 

biru. Selain itu, terong memiliki buah yang ukuran dan 

warnanya bervariasi serta sering pula dimanfaatkan 
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untuk sayuran. Terong juga dapat dimakan dalam kon-

disi mentah. 

Penambahan huruf D di awal kata mengacu kepada 

kosakata bahasa Inggris the yang dikategorikan sebagai 

definite article. Dengan demikian, dalam data (1) terdapat 

gabungan dua kata dalam dua bahasa, yaitu the yang 

dimodifikasi menjadi huruf D sebagai kosakata bahasa 

Inggris dan terong sebagai kosakata bahasa Indonesia. 

Selain itu, dalam data (1) digunakan struktur frasa da-

lam bahasa Inggris karena adanya artikel the yang mun-

cul di awal kata yang direpresentasikan dalam huruf D. 

Jadi, bahasa hibrida dalam data (1) tampak dalam 

penggunaan dua kosakata dalam dua bahasa, yaitu 

bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan penggunaan 

struktur frasa dalam bahasa Inggris. Penggunaan huruf 

d yang mengacu kepada artikel the dalam bahasa Inggris 

juga dapat ditemukan pada data berikut. 

 

(2) D’Ayam Crispy 

 
Lokasi: Jalan Nologaten, Sleman 

Dalam data (2) terdapat bahasa hibrida berupa ben-

tuk D’Ayam Crispy yang merupakan nama warung 

makan di Jalan Nologaten, Kecamatan Depok, Kabupa-

ten Sleman. Berbeda dengan data (1), bahasa hibrida 
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dalam data (2) terdiri atas tiga kosa kata. Pertama, huruf 

d mewakili artikel the dalam bahasa Inggris yang 

menyatakan makna definit. Kedua, kata ayam menun-

jukkan bahwa warung makan tersebut menyediakan 

menu ayam. Ketiga, kata crispy yang‖ berarti‖ ‘renyah’‖

menunjukkan bahwa warung makan tersebut menye-

diakan menu ayam dengan rasa yang renyah. 

Jika bentuk D’Ayam Crispy ditulis dalam versi ba-

hasa Inggris, hasilnya adalah the crispy chicken. Namun, 

dalam data (2) kata chicken disubstitusi dengan kata 

ayam dan diposisikan sebelum kata crispy sehingga lebih 

memudahkan calon konsumen yang merupakan orang 

Indonesia untuk memahaminya. Konstruksi frasa MD 

dalam bahasa Inggris tampak pada penggabungan 

antara d (the) dan ayam crispy sehingga membentuk na-

ma D’Ayam Crispy. Dengan demikian, data (2) termasuk 

fenomena bahasa hibrida. 

Fenomena bahasa hibrida yang melibatkan artikel 

the yang dimodifikasi menjadi huruf d juga tidak hanya 

digabungkan dengan bahasa Indonesia, tetapi juga 

digabungkan dengan bahasa Jawa. Hal tersebut dapat 

disimak pada data berikut. 
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(3) D’Gongso Gobyoss 

 
 Lokasi: Jamus, Pengasih, Kulonprogo 

Data (3) merupakan nama sebuah warung makan 

yang terdapat di Jamus, Kecamatan Pengasih, Kabu-

paten Kulon Progo.Dalam bentuk D’Gongso Gobyoss 

terdapat tiga kosakata dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Jawa. Pertama, kata the sebagai artikel telah dimodifi-

kasi menjadi huruf d. Kedua, kata gongso merupakan 

istilah bahasa Jawa yang mengacu kepada cara mema-

sak makanan setengah kering. Ketiga, kata gobyoss 

dengan tambahan s di belakang kata merupakan kata 

yang‖bermakna‖ ‘kondisi‖ tubuh‖yang‖sedang‖panas‖dan‖

penuh‖ keringat’.‖ Jadi,‖ berdasarkan namanya, warung 

makan tersebut menyediakan makanan yang dimasak 

dengan teknik gongso dan dapat mengakibatkan pe-

ngunjungnya merasa panas dan berkeringat ketika me-

nikmatinya. 

Fenomena bahasa hibrida pada data (3) tampak dari 

penggunaan pola DM pada frasa bahasa Inggris. Selain 

itu, data (3) menggunakan kosakata campuran bahasa 

Inggris dan bahasa Jawa yang telah dimodifikasi sede-

mikian rupa agar terkesan menarik sehingga terbentuk-

lah nama D’Gongso Gobyoss. Dengan demikian, bentuk 
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tersebut memenuhi kriteria bahasa hibrida. Berbeda 

dengan data (1) dan (2), data (3) menunjukkan fenome-

na hibrida yang berupa campuran penggunaan bahasa 

Jawa dan bahasa Inggris. 

Fenomena bahasa hibrida yang berupa campuran 

antara bahasa Jawa dan bahasa Inggris juga terdapat 

dalam data (4). Berbeda dengan data (3), data (4) meng-

gunakan kosakata bahasa Jawa yang berupa redupli-

kasi. Perhatikan data (4) berikut. 

 

(4) D’Srupat Sruput 

 
Lokasi: Jalan Tamtama, Wates, Kabupaten Kulonprogo 

Fenomena bahasa hibrida yang tampak pada data 

(4) berupa gabungan antara kata dalam bahasa Jawa dan 

bahasa Inggris. Kata the diwujudkan dalam bentuk d 

agar lebih mudah dilafalkan oleh calon konsumen yang 

sebagian besar orang Jawa dan tidak fasih bahasa 

Inggris. Sementara itu, kata srupat-sruput termasuk ben-

tuk reduplikasi berubah bunyi. Bunyi yang mengalami 

perubahan adalah fonem /a/ yang menjadi fonem /u/ di 

silabe kedua. Dengan demikian, bentuk D’Srupat-Sruput 
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terdiri atas dua kosakata, yaitu d (the) dan srupat-sruput. 

Adapun dengan adanya artikel the di bagian awal 

menunjukkan bahwa konstruksi frasa yang digunakan 

adalah MD dalam bahasa Inggris, tetapi data (4) 

menggunakan kosakata gabungan bahasa Jawa dan 

Inggris.  

Fenomena bahasa hibrida di papan nama yang 

menggunakan konstruksi DM dalam bahasa Inggris 

sering digunakan untuk tujuan komersial, yaitu menarik 

calon pelanggan untuk datang. Hal tersebut juga tam-

pak pada data (5) berikut. 

 

(5) Omah Bengkel 

 
Lokasi: Jalan Bimo Kunting, Kecamatan Gondoku-

suman, Kota Yogyakarta 

Fenomena bahasa hibrida yang tampak pada data 

(5) berupa bentuk Omah Bengkel yang merupakan nama 

bengkel yang terletak di Jalan Bimo Kunting, Kecamatan 

Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Kata omah berasal 

dari‖bahasa‖ Jawa‖yang‖berarti‖ ‘rumah’,‖ sedangkan‖kata‖
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bengkel berasal dari bahasa Indonesia yang bermakna 

‘tempat‖memberbaiki‖berbagai‖kendaraan’.‖Dengan‖de-

mikian, bentuk omah bengkel terdiri atas bahasa Jawa dan 

bahasa Indonesia. Namun, struktur frasa yang diterap-

kan adalah DM sebagaimana kaidah dalam bahasa 

Indonesia. 

Akan tetapi, jika susunan kata dalam data (5) 

dibalik menjadi MD sebagaimana lazim dalam bahasa 

Inggris, frasa tersebut memiliki makna berbeda. Frasa 

omah bengkel dibalik menjadi bengkel omah. Frasa bengkel 

omah ‘bengkel‖ rumah’‖ dapat‖ bermakna‖ ‘bengkel‖ yang‖

memperbaiki‖ berbagai‖ kerusakan‖ rumah’.‖ Penerapan‖

pola MD pada data (5) justru dapat menganggu inter-

pretasi calon pelanggan yang membaca papan nama 

tersebut. Jadi, keunikan data (5) sebagai fenomena baha-

sa hibrida terletak dalam penggunaan kosakata dalam 

bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, menggunakan pola 

susunan frasa dalam bahasa Indonesia.  

 

(6) Noto rambut salon 

 
Lokasi: Jalan Sagan Utara, Kecamatan Gondokusuman, 

Kota Yogyakarta 
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Pada data (6) terdapat fenomena bahasa hibrida 

berupa penggunaan pola susunan frasa MD, yaitu Noto 

Rambut Salon. Kaidah penyusunan frasa dalam bahasa 

Inggris tersebut dipakai untuk tujuan komersial, yaitu 

menarik banyak calon pelanggan. Dalam pola susunan 

frasa bahasa Indonesia, seharusnya bentuk yang digu-

nakan adalah Salon Noto Rambut.Kata salon dan kata 

rambut berasal dari bahasa Indonesia, sedangkan kata 

noto berasal dari bahasa‖ Jawa‖ yang‖ berarti‖ ‘menata’.‖

Namun, pola susunan frasanya berasal dari bahasa 

Inggris. Pola pada data (6) dapat ini ditemukan pula 

pada data (7) berikut. 

 

(7) Tio Modiste 

 
Lokasi: Jalan Nologaten, Kecamatan Depok, Kabupaten 

Sleman 

Pada data (7), fenomena bahasa hibrida terletak pada 

penggunaan pola frasa bahasa Inggris, yaitu MD, se-

dangkan maksud yang ingin disampaikan adalah 
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‘modiste‖milik‖Tio’‖yang‖seharusnya‖ditulis‖Modiste Tio. 

Adapun kata modiste bermakna‖ ‘penjahit‖ wanita’. 

Sementara itu, data (8) berikut menunjukkan percam-

puran pola frasa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

sebagaimana data (7). 

 

(8) Sekar Ayu Salon & Beauty Center 

 
Lokasi: Jalan Bugisan, Wirobrajan. 

Data (8) menunjukkan adanya fenomena bahasa hi-

brida karena nama Sekar Ayu Salon & Beauty Center, 

dalam kaidah bahasa Indonesia, seharusnya ditulis 

Salon & Beauty Center Sekar Ayu. Dengan demikian, data 

(8) tergolong fenomena bahasa hibrida karena terdapat 

penggunaan pola susunan frasa dalam bahasa Inggris, 

sedangkan unsur kata yang digunakan berasal dari 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

Selain pola susunan frasa, fenomena bahasa hibrida 

juga berkaitan dengan pengubahan pelafalan bunyi da-

lam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Hal 

tersebut dapat diperhatikan pada data (9) berikut. 
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(9) Bois Barbershop 

 
Lokasi: Jalan Kaliurang km. 5, Kecamatan Depok, 

Kabupaten Sleman 

Pada data (9) terdapat fenomena bahasa hibrida 

berupa penulisan kata bois yang berasal dari kata boys 

dalam‖bahasa‖Inggris‖yangberarti‖‘anak laki-laki’.‖Pena-

maan Bois Barbershop, bukan Boys Barbershop, dilakukan 

untuk memudahkan calon pengunjung yang tidak 

menguasai bahasa Inggris untuk melafalkan kata terse-

but. Kata bois dianggap lebih bernuansa keindonesiaan 

daripada kata asalnya, yaitu boys. Dalam bahasa 

Indonesia, fonem /y/ tidak lazim digunakan untuk 

menggantikan fonem /i/, kecuali dalam ragam tidak 

baku. Selain itu, bentuk Bois Barbershop juga memiliki 

pola susunan frasa dalam bahasa Inggris. Dengan 

demikian, data (9) termasuk dalam kategori bahasa 

hibrida. 

Pada data (10) juga terdapat fenomena bahasa hibri-

da yang berkaitan dengan pengubahan fonem tertentu 

untuk disesuaikan dengan pelafalan bunyi dalam 

bahasa Indonesia. Perhatikan data (10) berikut. 
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(10) Jon Loundry 

 
Lokasi: Jalan Nologaten, Kecamatan Depok, Kabupaten 

Sleman 

Dalam data (10) terdapat bentuk Jon Loundry yang 

merupakan nama tempat usaha pencucian pakaian. Da-

lam bahasa Inggris terdapat kata laundry yang berarti 

‘cucian’.‖ Kata‖ laundry sering dipakai untuk penamaan 

usaha pencucian pakaian dan orang Jogja cenderung 

melafalkannya menjadi londri karena terpengaruh 

dengan kaidah bunyi dalam bahasa Jawa. Oleh karena 

itu, fonem /a/ pada kata laundry diubah menjadi fonem 

/o/ sehingga menghasilkan kata loundry. Sementara itu, 

pola susunan frasa yang digunakan dalam data (10) 

yaitu MD sebagaimana pola dalam bahasa Inggris. Jadi, 

data (10) tergolong dalam fenomena bahasa hibrida. 

Perubahan fonem sebagaimana dalam data (10) juga 

terjadi untuk maksud lain. Hal tersebut dapat diperhati-

kan pada data (11) berikut. 
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(11) Berkah Jaya Vermak Jeans 

 
Lokasi: Jalan Nologaten, Kecamatan Depok, Kabupaten 

Sleman 

Pada data (11) terdapat gabungan kosakata antara 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kosakata bahasa 

Indonesia berupa kata berkah, jaya, dan vermak. Semen-

tara itu, kosakata bahasa Inggris berupa kata jeans yang 

berarti‖‘kain‖drill’‖dalam‖makna‖tunggal.‖Bahasa‖hibrida‖

dalam nama Berkah Jaya Vermak Jeans terletak pada kata 

vermak. Dalam bahasa Indonesia baku, kata tersebut 

seharusnya ditulis permak. Penggantian fonem /p/ men-

jadi bunyi /v/ dilakukan untuk memunculkan kesan 

profesional pada unit usaha tersebut karena namanya 

keinggris-inggrisan. Selain itu, bahasa Inggris memiliki 

kata dengan bunyi [f] dan [v] yang lebih banyak dari-

pada bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kedua 
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bunyi tersebut sering dilafalkan menjadi [p]. Pola yang 

serupa juga dapat diperhatikan pada data (12) berikut. 

 

(12) Matacapunk 

 
 Lokasi: Jalan Nologaten, Kecamatan Depok, Kabupaten 

Sleman 

Pada data (12) terdapat bentuk Matacapunk yang da-

pat dibagi menjadi dua kata dalam bahasa Indonesia, 

yaitu mata dan capunk. Kata capunk merupakan modi-

fikasi dari kata capung yang‖berarti‖ ‘serangga‖bersayap‖

dan‖berbadan‖panjang’.‖Penulisan‖kata‖mata dan capunk 

digabung seperti kata matahari. Sebagaimana data (11), 

pada data (12) juga terdapat perubahan fonem. Fonem 

berubah dari /g/ ke /k/. 

Perubahan fonem dari /g/ ke /k/ memberikan kesan 

keinggris-inggrisan karena dalam bahasa Inggris terda-

pat banyak kosakata yang diakhiribentuknk, misalnya 

punk ‘berandal’‖ dan‖ sunk ‘tenggelam’.‖ Hal‖ ini‖ penting‖

karena Matacapunk merupakan nama unit usaha di bi-

dang pakaian, khususnya pakaian remaja. Oleh karena 

itu, mereka berusaha mencitrakan diri sebagaimana 

target pasar mereka, yaitu remaja. Salah satu caranya 

adalah dengan pemilihan nama usaha. Adanya penga-

ruh fonem dalam bahasa Inggris pada bentuk Mata-

capunk membuktikan bahwa data (12) termasuk feno-
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mena bahasa hibrida. Pengaruh bunyi bahasa Inggris 

juga dapat diperhatikan dalam data (13) berikut. 

 

(13) Potong Rambut Murah Meriah & Modist 

 
Lokasi: Jalan Komojoyo, Kecamatan Depok, Kabupaten 

Sleman 

Dalam data (13) terdapat bentuk Potong Rambut Mu-

rah, Meriah, & Modist. Seluruh kata yang digunakan da-

lam data (13) merupakan kosakata bahasa Indonesia. 

Namun, pada kata modist terdapat tambahan fonem /t/ 

di akhir kata, padahal bentuk bakunya adalah modis 

yang‖berarti‖‘yang‖mengikuti‖mode’.‖Sementara‖itu,‖kata‖

modis dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

menjadi fashionable, bukan modist karena tidak ada kata 

modist dalam bahasa Inggris. Pengubahan kata modis 

menjadi modist dilakukan untuk menimbulkan kesan 

keinggris-inggrisan sehingga dapat menarik minat 

pengunjung untuk memotong rambutnya di tempat 

tersebut. Kesan keinggris-keinggrisan tersebut disebab-

kan banyak kosakata bahasa Inggris yang berakhiran st, 

misalnya lost ‘kalah’,‖ test ‘mencoba’,‖dan‖ trust ‘keperca-

yaan’.Berbeda‖dengan‖data‖(11)‖dan‖data‖(12),‖pada‖data‖

(13) terjadi penambahan fonem yang berupa fonem /t/, 
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sedangkan pada data (11) terjadi perubahan fonem dari 

/p/ ke /v/ dan pada data (12) terdapat perubahan fonem 

dari /g/ ke /k/. Sementara itu, pada data (14) berikut 

terdapat penambahan silabe. 

 

(14) Buncitos 

 
Lokasi: Jalan Perumnas Dabag, Kecamatan Depok, 

Kabupaten Sleman 

Berbeda dengan data (13) yang mengalami penam-

bahan fonem, fenomena bahasa hibrida pada data (14) 

mengalami penambahan silabe. Bentuk Buncitosberasal 

dari kosakata buncit dalam bahasa Indonesia. Kata 

buncit terdiri atas dua silabe, yaitu [bUn] dan [cIt]. 

Namun, setelah ditambahkan os, rangkaian silabenya 

berubah menjadi [bUn], [ci], dan [ts]. Penambahan 

silabe [ts] dilakukan untuk memberikan kesan 

keitalia-italiaan, berbeda dengan data-data sebelumnya 

yang berkesan keinggris-inggrisan. Kesan keitalia-italia-

an dari bahasa Indonesia dapat diwujudkan dengan 

memberikan akhiran os pada sebuah kata, misalnya 

lezatos.Sebagai pembanding, ada pula merek produk 
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tertentu yang berakhiran os, seperti Chocolatos yang 

menggunakan slogan mamma mia lezatos. Meskipun 

demikian, calon pelanggan yang membaca papan nama 

Buncitos dapat mengira bahwa nama tersebut terkesan 

kespanyol-spanyolan. Hal tersebut wajar karena bahasa 

Italia dan bahasa Spanyol berada dalam kategori 

rumpun bahasa yang sama, yaitu rumpun bahasa 

Roman, sehingga memiliki banyak kemiripan. 

 

PENUTUP 

Hibrida pada bahasa Indonesia di ruang publik sangat 

bervariasi. Data hasil penelitian tidak dapat diuraikan selu-

ruhnya pada makalah ini. Bahasa Inggris bercampur dengan 

bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, begitu pula terjadi per-

campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta 

bahasa daerah lainnya.  Struktur bahasa Inggris yang ber-

pola MD dominan digunakan pada papan nama di Yogya-

karta.  Unsur-unsur bahasa Inggris digunakan untuk meraih 

efek prestise, dan populer.   
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kece-

masan yang dialami tokoh utama dalam cerpen "Senja 

Wabah" karya Dadang Ari Murtono. Penelitian ini merupa-

kan penelitian deskriptif kualitatif dengan data berupa 

kutipan cerpen "Senja Wabah" karya Dadang Ari Murtono 

yang bersumber dari Harian Jawa Pos, tertanggal 12 April 

2020. Data akan dianalisis dengan menggunakan pendekat-

an Psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kecemasan yang dialami tokoh utama 

adalah kecemasan realistis dan kecemasan neurotik. 

Kecemasan realistis yang dialami tokoh utama terjadi kare-

na ketakutannya terhadap wabah dan penderitaan karena 

terinfeksi wabah. Sedangkan kecemasan neurotik yang 

mendominasi seluruh kecemasan tokoh utama adalah 

ketakutannya jika mengalami kematian yang terjadi karena 

mailto:mustika.fib@gmail.com
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wabah. Melalui penelitian ini, dapat dipahami bahwa 

kecemasan neurotik yang berlebihan berupa hal-hal yang 

diciptakan oleh pikiran buruk tokoh dapat berdampak 

buruk terhadap kesehatan tokoh itu sendiri. 

 

Kata kunci: Kecemasan, Cerpen, Wabah, Psikoanalisis,         

Sigmund Freud 

 

PENDAHULUAN 

Kondisi dunia berubah saat munculnya virus corona 

yang lebih sering disebut covid 19 atau corona virus disease. 

Virus yang muncul pertama kali di Wuhan, Cina, ini masuk 

ke Indonesia pertama kali saat pertengahan februari tahun 

2020. Lalu pada tanggal 2 maret, Presiden Joko Widodo 

mengumumkan untuk pertama kalinya bahwa wabah 

covid-19 telah masuk ke Indonesia. Dalam perkembang-

annya, kasus positif covid pun kian melonjak dan jumlah 

orang yang dinyatakan meninggal dunia karena covid juga 

semakin bertambah. Melonjaknya wabah covid pun 

memberikan dampak perubahan yang begitu besar terhadap 

hidup masyarakat di segala bidang, baik bidang sosial, 

pendidikan, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Tanggal 8 

mei, CNBC mengabarkan bahwa tingkat kematian karena 

covid menurun dan tingkat kesembuhan meningkat. Hal ini 

diungkapkan berdasarkan data per 7 mei dalam delapan 

hari terakhir. Meski demikian, Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) tetap dilaksanakan. Mulai 1 juni, kehidupan 

New Normal berangsur mulai diberlakukan di beberapa 

daerah yang kasus covidnya mengalami penurunan.  
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Bulan april tahun 2020 adalah puncak kasus covid 

membawa dampak perubahan yang besar dari segala bi-

dang kehidupan di Indonesia, termasuk pada aspek psikis 

masyarakat. Karena tingginya kasus positif covid dan 

tingginya angka kematian, banyak orang yang merasa 

sangat ketakutan saat itu. Dadang Ari Murtono, seorang 

penulis asal Mojokerto, Jawa Timur, menulis cerpen berju-

dul‖ ‚Senja‖Wabah‛‖ sebagai‖ ekspresi‖ atau‖ luapan‖emosinya‖

yang dimuat dalam Harian Jawa Pos pada 12 April 2020. 

Cerpen tersebut berangkat dari kenyataan sosial mengenai 

kecemasan terhadap wabah covid-19.  

Cerpen‖‚Senja‖Wabah‛‖mengisahkan‖ tentang seorang 

lelaki yang terinfeksi suatu wabah. Ia menderita batuk, hi-

dung berair, dan sesak nafas sehingga ia segera menelepon 

pihak rumah sakit. Sekelompok petugas kesehatan pun da-

tang menjemputnya dengan menggunakan baju hazmat 

untuk kemudian lelaki itu dirawat dan diisolasi. Selama ia 

diisolasi, ia sering kali bermimpi buruk tentang wabah dan 

kematian. Lalu karena takut bermimpi buruk, ia menjadi 

enggan tidur malam. Hal ini kemudian membuat kesehatan-

nya makin memburuk. Meski demikian, tidur dan mimpi 

buruk yang menakutkan terus ia alami. Sesak di dadanya 

semakin parah. Sampai ia bermimpi melihat malaikat maut 

terbang di ubun-ubunnya dan mengatakan bahwa ia akan 

mati setelah senja pada hari itu. Lalu ia meminta perawat 

untuk mengantarkannya melihat senja yang mungkin ada-

lah senja terakhir baginya. 
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Secara‖ psikologis,‖ cerpen‖ ‚Senja‖ Wabah‛‖ karya‖ Da-

dang Ari Murtono menggambarkan kecemasan yang di-

alami oleh tokoh utama dalam menghadapi wabah yang 

sedang melanda kawasan. Kecemasan yang ia rasakan begi-

tu kuat hingga memunculkan mimpi-mimpi buruk dalam 

tidurnya. Sigmund Freud, seorang ahli psikologi yang 

mencetuskan teori psikoanalisis, menyatakan bahwa kece-

masan dapat berfungsi sebagai peringatan bagi individu 

agar mengetahui adanya bahaya yang sedang mengancam, 

sehingga individu tersebut dapat mempersiapkan langkah-

langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bahaya yang 

mengancam itu. Namun kecemasan dapat menjadi peng-

ganggu yang sama sekali tidak diharapkan kemunculannya 

apabila kecemasan itu berlebihan, dan taraf tegangan yang 

ditimbulkannya relatif tinggi (dalam Koswara, 1991: 45). 

Oleh karena itu, penelitian ini akan mendeskripsikan 

kecemasan‖tokoh‖utama‖dalam‖cerpen‖‚Senja‖Wabah‛‖karya 

Dadang Ari Murtono.  

 

LANDASAN TEORI 

Cerpen sebagai salah satu bentuk karya sastra yang 

menggunakan bahasa sebagai mediumnya, merupakan kha-

sanah intelektual yang dengan caranya sendiri, mencoba 

merekam dan menyuarakan nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat (Sugiarti, 2002). Sementara itu, psikologi adalah 

ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan pada 

manusia (Hanum, 2017: 103). Sejak munculnya pemikiran-

pemikiran Freud sebagai Psikiater yang juga banyak mem-
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baca karya sastra, interpretasi psikologis terhadap sastra 

mulai berkembang yang kemudian dikenal dengan istilah 

Psikologi Sastra (Endraswara, 2008). Saraswati (2000: 5) 

menjelaskan bahwa psikologi sastra merupakan pendekatan 

yang menelaah aspek kejiwaan dalam karya sastra. Sebagai 

bagian dari psikologi, psikoanalisis merupakan teori yang 

ditemukan oleh Sigmund Freud yang berhubungan dengan 

fungsi dan perkembangan mental manusia (Minderop, 2016: 

11).   

Dalam psikoanalisis, kepribadian dipandang sebagai 

struktur yang terdiri dari tiga unsur atau sistem, yakni id, 

ego, dan superego. Id adalah sistem kepribadian yang pa-

ling dasar, yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. 

Sementara itu, ego adalah sistem kepribadian yang bertin-

dak sebagai pengarah individu kepada dunia objek dari 

Kenyataan, dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip 

kenyataan. Sedangkan superego adalah sistem kepribadian 

yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya 

evaluatif (menyangkut baik-buruk). Dalam dinamika kepri-

badian, Freud tidak mengabaikan pengaruh lingkungan ter-

hadap kepribadian atau tingkah laku individu. Pengaruh 

lingkungan tersebut disamping bisa memuaskan atau me-

nyenangkan individu, lingkungan juga bisa memfrustrasi-

kan, tidak menyenangkan, dan bahkan bisa mengancam 

atau membahayakan individu. Terhadap stimulus-stimulus 

tertentu yang dihadapinya, dalam hal ini stimulus yang 

mengancam atau membahayakan, individu biasanya me-

nunjukkan reaksi ketakutan, lebih-lebih apabila stimulus-
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stimulus tersebut tidak bisa diatasi dan sulit dikendalikan. 

Apabila stimulus yang membahayakan itu terus-menerus 

menghantui atau mengancam individu, maka individu ini 

akan mengalami kecemasan (anxiety). 

Freud membagi kecemasan ke dalam tiga jenis, yakni 

kecemasan realistis, kecemasan neurotik, dan kecemasan 

moral. Kecemasan realistis adalah kecemasan atau ketakut-

an individu terhadap bahaya-bahaya nyata yang berasal 

dari dunia luar (api, binatang buas, orang jahat, penganiaya-

an, hukuman). Sedangkan yang dimaksud dengan kecemas-

an neurotik adalah kecemasan atas tidak terkendalinya 

naluri-naluri primitif oleh ego yang nantinya bisa menda-

tangkan hukuman. Meskipun sumbernya berasal dari dalam 

diri, kecemasan neurotik pada dasarnya berlandaskan 

kenyataan, sebab hukuman yang ditakutkan oleh ego indivi-

du berasal dari luar. Adapun yang dimaksud dengan kece-

masan moral adalah kecemasan yang timbul akibat tekanan 

superego atas ego individu karena individu telah atau se-

dang melakukan tindakan yang melanggar moral. Kecemas-

an moral ini menyatakan diri dalam bentuk rasa bersalah 

atau perasaan berdosa. Sama halnya dengan kecemasan 

neurotik, kecemasan moral bersifat nyata. Sebab tekanan 

superego atas ego yang menimbulkan kecemasan moral itu 

mengacu kepada otoritas-otoritas yang nyata ada luar 

individu (orang tua, penegak hukum, dan masyarakat). 

Meskipun berada dalam keadaan yang tidak menyenang-

kan, kecemasan pada dasarnya memiliki arti penting bagi 

individu. Kecemasan dapat berfungsi sebagai peringatan 
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bagi individu agar mengetahui adanya bahaya yang sedang 

mengancam, sehingga individu tersebut dapat mempersiap-

kan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi 

bahaya yang mengancam itu. Namun kecemasan dapat 

menjadi pengganggu yang sama sekali tidak diharapkan ke-

munculannya apabila kecemasan itu berlebihan, dan taraf 

tegangan yang ditimbulkannya relatif tinggi (dalam Kos-

wara, 1991: 44-45). 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif dengan menggunakan tinjauan Psikoana-

lisis Sigmund Freud. Sumber data yang digunakan adalah 

cerpen‖‚Senja‖Wabah‛‖karya‖Dadang‖Ari‖Murtono‖yang‖di-

muat dalam Harian Jawa Pos pada 12 April 2020. Data pene-

litian berupa kata, frasa, kalimat, dan paragraf yang mence-

ritakan tentang kecemasan tokoh utama, yang dikumpulkan 

melalui teknik baca dan catat. Data yang diperoleh dianalisis 

melalui langkah-langkah berikut: 

a. Mengklasifikasi kecemasan tokoh utama dalam kait-

annya dengan kepribadiannya tokoh  

b. Mendeskripsikan kecemasan tokoh utama dalam ka-

itannya dengan kepribadiannya tokoh  

c. Menyimpulkan hasil penelitian  
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PEMBAHASAN 

A. Kecemasan Realistis 

Tokoh utama adalah orang yang sangat patuh meng-

ikuti anjuran pemerintah untuk melindungi diri dari in-

feksi wabah. Namun kemudian ia dinyatakan positif ter-

papar wabah. Suatu saat, ia mengalami mimpi buruk. Da-

lam mimpinya ia menyaksikan tubuhnya menjadi hijau 

seperti batu kali yang dilapisi lumut.  

 

Dalam masa-masa pengurungan diri di dalam rumah itu, 

kadang-kadang tangannya terlihat kisut dan pucat akibat 

terlampau sering dicuci. Suatu kali, dalam tidurnya, ia 

bermimpi tubuhnya menjadi hijau seperti batu kali yang 

dilapisi lumut. Ia terbangun dengan napas tersengal. 

Mengerikan sekali menjadi lumutan akibat terlalu sering 

terkena air. Namun, sekarang, ketika dokter memastikan 

bahwa ia positif terpapar wabah, ia berpikir bahwa menjadi 

lumutan seperti batu kali jauh lebih baik. 

 

Freud menjelaskan bahwa kecemasan dapat berfung-

si sebagai peringatan bagi individu agar mengetahui ada-

nya bahaya yang sedang mengancam, sehingga individu 

tersebut dapat mempersiapkan langkah-langkah yang 

perlu diambil untuk mengatasi bahaya yang mengancam 

itu. Namun kecemasan dapat menjadi pengganggu yang 

sama sekali tidak diharapkan kemunculannya apabila 

kecemasan itu berlebihan, dan taraf tegangan yang ditim-

bulkannya relatif tinggi (dalam Koswara, 1991: 44-46). 
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Dalam cerpen, terlihat bahwa kecemasan si tokoh men-

jadi peringatan bahaya baginya untuk mengatasi bahaya 

yang mengancam tersebut dengan cara mengikuti anjur-

an pemerintah dalam menjaga jarak dan menjaga keber-

sihan sebagai upaya untuk bebas dari wabah. Namun, 

kecemasan yang dialami oleh tokoh menjadi berlebihan. 

Hal ini terlihat dari upayanya yang terlalu sering men-

cuci tangan hingga membuat tangannya berubah menjadi 

pucat dan kisut. Kecemasannya itu pun masuk ke alam 

bawah sadarnya dan memunculkannya ke dalam mimpi 

buruk.  

Rasa cemas yang dialami tokoh utama didorong oleh 

id si tokoh, yaitu struktur kepribadian yang menekankan 

pada aspek kenyamanan, bahwa si tokoh ingin hidup 

aman, bebas dari wabah yang menyerang. Rasa cemas 

tersebut berkaitan erat dengan kondisi lingkungannya 

yang terpapar wabah. Kecemasan yang dialami tokoh 

utama adalah kecemasan realistis, yaitu kecemasan atau 

ketakutan individu terhadap bahaya-bahaya nyata yang 

berasal dari dunia luar seperti api, binatang buas, orang 

jahat, penganiayaan, hukuman, dan sebagainya (Freud 

dalam Koswara, 1991: 45). Si tokoh merasakan kecemasan 

atau ketakutan terhadap bahaya-bahaya nyata yang ber-

sal dari dunia luar, dalam hal ini wabah, sebagai penyakit 

yang dapat dengan mudah dan cepat menular serta bisa 

mematikan. Meskipun rasa cemasnya tergambar dalam 

mimpi buruk, namun sumber kecemasan si tokoh berasal 

dari kenyataan dari dunia luar, yaitu wabah penyakit. 
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Setelah merasakan gejala terpapar wabah seperti 

batuk-batuk dan sesak napas dan dinyatakan positif, si 

tokoh menjalani perawatan dan diisolasi di sebuah ruang 

rumah sakit untuk menghindari penularan penyakit. 

Mimpi buruk pun semakin sering datang. Semua mimpi 

buruk yang ia alami berkaitan dengan kematian karena 

wabah. Terkadang ia tidak tidur sehari-semalam agar ti-

dak mengalami mimpi buruk lagi, sehingga kesehatan 

tubuhnya kian melemah. Kondisi kesehatan yang makin 

memburuk itu pun membuatnya begitu menderita. 

 

Sesak di dadanya juga bertahan. Lelaki itu meringis. 

Bila waktu terus berhenti, maka itu berarti ia akan 

terus hidup dan kesakitan di dadanya juga akan terus 

ada. Siksa dan derita yang mesti ia tanggung akan 

berlangsung selamanya. Seperti berada di neraka. 

 

Kutipan tersebut adalah gambaran kondisi tokoh 

utama yang menderita karena terinfeksi wabah. Keada-

annya yang penuh derita itu pun melahirkan kecemasan 

dalam dirinya. Ia merasa seperti berada di dalam neraka. 

Kecemasan yang ia alami tersebut termasuk kecemasan 

realistis, sebab kecemasannya bersumber dari penderita-

an yang benar-benar nyata ia alami, yaitu sesak di dada. 

 

B. Kecemasan Neurotik 

Semenjak dinyatakan positif terinfeksi wabah oleh 

dokter dan menjalani perawatan serta diisolasi di sebuah 
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ruang rumah sakit, si tokoh utama semakin sering meng-

alami mimpi buruk. Mimpi buruk yang ia alami selalu 

mengenai kematian karena wabah. Dalam mimpi perta-

manya saat berada di ruang isolasi, ia bermimpi melihat 

tubuhnya kaku dibungkus plastik. 

 

Mimpi buruk semakin sering datang setelah ia berada 

di ruang isolasi rumah sakit itu. Awalnya, mimpi itu 

hanya singgah ketika ia tertidur, seperti mimpi pada 

umumnya. Dalam mimpinya, ia melihat tubuhnya 

yang kaku dibungkus plastik, seperti seonggok sayur 

atau tahu-tempe. Lantas, sejumlah orang dengan baju 

hazmat menggotongnya, meletakkannya dalam peti. 

Mereka membawanya ke pemakaman. Tak ada pelayat 

yang datang. Hanya sejumlah petugas ber-hazmat itu 

saja. Dan tak satu pun dari petugas itu yang me-

nangis atau terlihat bersedih. Mereka menguruk ku-

burnya dengan cepat, lantas meninggalkannya begitu 

saja. Tanpa doa. Tanpa taburan kembang. Alangkah 

mengerikannya mati tanpa iringan kesedihan dari 

pelayat. 

 

 Melalui kutipan cerpen di atas, id si tokoh bukan 

lagi ingin bebas dari paparan wabah, tetapi ingin agar 

dirinya tidak mengalami kematian karena wabah. Hal ini 

karena status tokoh yang sudah dinyatakan positif ter-

papar wabah. Penyakit karena wabah sudah ia alami, se-

hingga yang ia inginkan adalah tidak mengalami kema-
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tian karena wabah. Ketakutan atau kecemasan yang ber-

lebihan terhadap kematian karena wabah juga terlihat 

dari pernyataan tokoh: Alangkah mengerikannya mati tanpa 

iringan kesedihan dari pelayat. Mimpi buruk mengenai 

kematian yang dialami oleh si tokoh tersebut muncul 

karena dipicu oleh rasa cemas yang berlebihan terhadap 

kematian karena wabah.  

Mimpi buruk si tokoh mengenai kematian karena 

wabah terjadi lagi. Setelah ia bermimpi melihat tubuhnya 

kaku dibungkus plastik, kemudian mimpi buruknya 

semakin menakutkan. Dalam mimpi berikutnya, si tokoh 

bermimpi berada di dalam kubur dan terbungkus plastik.  

 

Mimpi itu datang lagi. Semakin lama semakin jelas dan 

mengerikan. Ia melihat dirinya di dalam kubur, ter-

bungkus plastik, perlahan meleleh. Ia merasa pengap se-

hingga napasnya bertambah sesak. Ia merasa bahwa ia 

benar-benar berada di dalam kubur dengan plastik 

membungkus tubuhnya. 

 

Semakin lama, perasaan takut si tokoh menjadi ma-

kin kuat. Dari hari ke hari mimpinya semakin menakut-

kan, yang awalnya bermimpi tubuhnya menjadi hijau, 

lalu kaku terbungkus plastik, kemudian berada di dalam 

kubur. Perkembangan mimpi si tokoh yang semakin 

mengerikan menunjukkan id si tokoh yang semakin kuat 

juga untuk tidak mengalami kematian karena wabah. 

Kata‖ ‚mengerikan‛‖ dan‖ klausa‖ berada di dalam kubur 
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dengan plastik membungkus tubuhnya pada kutipan di atas 

jelas mengacu pada rasa takut terhadap kematian karena 

wabah. 

Pada bagian pengisahan berikutnya, pengarang 

menggambarkan mimpi terakhir yang dialami si tokoh. 

Dalam mimpinya, si tokoh melihat malaikat maut ter-

bang di atas ubun-ubunnya. Si tokoh merasa begitu keta-

kutan saat itu. 

 

Dalam mimpi buruk kali itu, ia melihat malaikat maut 

terbang di ubun-ubunnya. Malaikat itu besar, berwar-

na hitam, dan bersayap seperti gagak, lengkap dengan 

paruh tajam. Malaikat itu membawa tali tambang besar 

di tangan kanannya. Tali tambang untuk menjerat jiwa 

yang meronta, pikirnya. Malaikat itu kemudian berkata 

bahwa lelaki itu akan mati selepas senja hari itu. Lelaki 

itu berteriak 

 

Kutipan di atas adalah mimpi terakhir tokoh yang 

diceritakan pengarang dalam cerpennya. Dalam mimpi 

terakhirnya itu, ia melihat malaikat maut terbang di 

ubun-ubunnya. Penggambaran si tokoh yang berteriak 

saat bermimpi itu menunjukkan ketakutannya yang be-

gitu kuat. Meskipun mimpi yang ia alami selalu berubah 

dan berbeda-beda, namun isinya masih menunjukkan id 

yang sama, yaitu ingin agar tidak mengalami kematian 

karena wabah. Isi mimpi yang sama tersebut juga masih 
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menunjukkan ketakutan yang sama, yaitu takut terhadap 

kematian karena wabah. 

Kematian karena wabah bukanlah suatu bahaya 

yang nyata bagi si tokoh, sebab kematiannya karena wa-

bah adalah misteri yang tidak dapat dipastikan kapan 

datangnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kecemasan 

si tokoh terhadap kematian karena wabah yang terjadi 

dalam mimpi-mimpinya merupakan kecemasan neurotik, 

yaitu kecemasan yang berasal dari konflik alam bawah 

sadar dalam diri individu (Minderop, 2016: 26). Kematian 

karena wabah adalah sumber kecemasan si tokoh yang 

muncul dari alam bawah sadarnya. Karena ketakutannya 

yang berlebihan terhadap kematian karena wabah, alam 

bawah sadarnya memunculkannya ke dalam mimpi bu-

ruk tentang kematian karena wabah. Bayang-bayang ke-

matian karena wabah adalah bahaya yang diciptakan 

oleh pikirannya sendiri. 

Mimpi si tokoh tentang malaikat maut yang berkata 

bahwa dirinya akan mati selepas senja hari itu dianggap 

sebagai petunjuk oleh si tokoh. Ia merasa bahwa mimpi 

itu akan menjadi kenyataan, bahwa ia akan benar-benar 

mati selepas senja pada hari itu. Meski dalam keadaan 

nyata yang bukan mimpi lagi, gambaran mengenai keta-

kutan si tokoh terhadap kematian karena wabah pun 

tetap ada. 

 

‛Jam berapa sekarang?‛ tanyanya. 

‛Jam setengah lima,‛ kata salah satu perawat. 
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‛Ah, sebentar lagi,‛ dengusnya. Napasnya terasa se-

makin berat saja. Paru-parunya panas dan hendak 

meletus. Ia merinding.  

 

Kutipan di atas menunjukkan ketakutan si tokoh ka-

rena waktu selepas senja yang dianggapnya sebagai wak-

tu kematiannya sudah dekat. Ketakutan si tokoh karena 

senja akan segera datang, juga dipengaruhi oleh kondisi 

kesehatannya yang semakin memburuk. Kedua hal itu 

membuatnya‖ ‚merinding‛,‖ yang‖ menunjukkan‖ ketakut-

annya terhadap kematian karena wabah yang menurut-

nya akan datang sebentar lagi. 

Beberapa saat setelah diantarkan oleh perawat untuk 

menikmati senja di luar ruang isolasi, si tokoh pun mera-

sa waktu kematiannya benar-benar sudah dekat. Keada-

an itu membuatnya ketakutan. Semakin dekat waktu 

senja datang dan berakhir, semakin besar ketakutannya.  

 

Senja hampir padam. Ia bergidik. Ia belum siap…… 

Napas lelaki itu kian susah. Dadanya kian sesak. Bara 

menyala kian besar. Lelaki itu tahu, ia tak akan pernah 

melihat senja lagi. Bahkan, ia tak akan sempat melihat 

ruang isolasinya sekali lagi. 

 

Kata‖‚bergidik‛‖menunjukkan‖ketakutan‖si‖tokoh.‖Ia‖

merasa takut menghadapi kematian karena wabah. Mes-

kipun kecemasan yang ia rasakan juga dipengaruhi oleh 

kondisi kesehatannya yang kian memburuk, namun sum-
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ber kecemasannya pada bagian ini jelas adalah kematian 

itu sendiri, kematian karena wabah. Kecemasan yang 

dialami oleh si tokoh adalah kecemasan neurotik, yaitu 

kecemasan yang muncul akibat rangsangan-rangsangan 

id, yang membuat seseorang tidak mampu mengendali-

kan diri, perilaku, akal, dan pikiran sendiri (Zaviera, 

2016). Sebagaimana id yang selalu menekankan pada 

prinsip kenyamanan, si tokoh ingin agar ia tidak meng-

alami kematian karena wabah, namun id si tokoh terha-

lang realitas bahwa ia menderita penyakit yang muncul 

karena wabah. Konflik antara id dan ego ini kemudian 

memunculkan kecemasan dalam diri si tokoh yang mem-

buatnya tidak mampu mengendalikan pikiran-pikiran 

buruknya bahwa ia akan mengalami kematian karena 

wabah. 

Selain merasa takut pada kematian karena wabah, si 

tokoh juga merasa takut jika mengalami mimpi buruk. 

Setelah dinyatakan positif terpapar wabah dan ditempat-

kan di ruang isolasi, si tokoh mulai bermimpi buruk ten-

tang kematian karena wabah. Sejak ia bermimpi buruk 

melihat tubuhnya kaku dibungkus plastik, ia menjadi 

takut untuk tidur. Sejak mimpi-mimpi semacam itu datang, 

ia jadi takut tidur. Kutipan ini menunjukkan bahwa yang 

ditakuti oleh si tokoh sesungguhnya bukanlah tidur, teta-

pi mimpi buruk. Ia merasa takut jika mengalami mimpi 

buruk lagi. Sehingga dapat dipahami bahwa kecemasan 

si tokoh dalam hal ini adalah kecemasan neurotik, sebab 

sumber ketakutannya adalah sesuatu yang tidak nyata 
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dan belum jelas kehadirannya. Meski demikian, ketakut-

an si tokoh terhadap mimpi buruk yang belum tentu 

akan dialaminya lagi itu begitu kuat. Ketakutannya yang 

hanya bersarang di pikirannya itu, bukanlah sesuatu 

yang nyata dan tidak jelas kapan datangnya. 

 

PENUTUP 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecemasan 

yang dialami oleh tokoh utama didominasi oleh kece-

masan neurotik, yaitu kecemasan yang berasal dari kon-

flik alam bawah sadar dalam diri individu terhadap sua-

tu hal yang belum terjadi, dalam hal ini ketakutannya ji-

ka mengalami kematian yang terjadi karena wabah. 

Sementara itu, kecemasan realistis yang dialami oleh 

tokoh utama terjadi karena ketakutannya terhadap wa-

bah dan penderitaan karena terinfeksi wabah. Melalui 

penelitian ini, dapat dipahami bahwa kecemasan neuro-

tik yang berlebihan berupa hal-hal yang diciptakan oleh 

pikiran buruk tokoh dapat berdampak buruk terhadap 

kesehatan tokoh itu sendiri. 
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ABSTRAK 

 

Program kemitraan masyarakat ini bertujuan untuk 

membina siswa SMP dengan memberikan pelatihan pem-

buatan hidroponik bagi siswa SMP di SMP N 3 Magelang 

dengan mitra OSIS dan Pramuka. Pada sekolah tersebut 

mendidik siswanya untuk menjaga lingkungan sekolah dan 

meningkatkan semangat belajar siswa melalui program 

adiwiyata. Namun, sekolah masih mengalami kendala akan 

keberlanjutan program adiwiyata tersebut. Salah satu penye-

babnya adalah tidak semua siswa maupun warga sekolah 

memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan sekolah agar 

tetap asri dan kurangnya integrasi antar elemen di sekolah, 

sehingga menyebabkan kegiatan adiwiyata sekolah masih 

mengalami kendala dalam keberlanjutannya. Salah satu so-

lusi untuk mengatasi permasalahan tersebuta adalah dengan 

melakukan pelatihan pembuatan hidroponik dalam bentuk 

mini garden. Pada pelatihan ini melibatkan siswa secara 

langsung turut serta dalam pembuatan hidroponik, sehingga 

dapat mendidik siswa dalam menjaga lingkungan sekolah 

yang asri. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan 

kegiatan ini  yaitu melalui metode pelatihan pembuatan hi-

droponik bagi siswa SMP N 3 Magelang dengan mitra OSIS 
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dan Pramuka sebagai target sasaran utama. Teknis pelatihan 

adalah pembuatan hidroponik dengan pembuatan lubang 

pralon (instalasi hidroponik) kemudian melakukan penye-

maian dengan memilih benih yang baik lalu dimasukkan 

pada rockwool yang telah dilubangi keci-kecil dan diletak-

kan mengapung pada tempat yang telah diberi nutrisi. Sete-

lah kurang lebih 10 hari (tanaman sudah mulai tumbuh) 

dilakukan pemindahan ke lubang pralon. Langkah selanjut-

nya adalah melakukan pemantauan secara berkala tanaman 

tersebut. Setelah kurang lebih 1,5 bulan tanaman tersebut 

siap dilakukan pemanenan.  

 

Kata Kunci : Hidroponik, Mini Garden, Adiwiyata  

 

PENDAHULUAN 

SMP N 3 Magelang terletak di Jl. Kalimas, No.33, Ke-

dungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa 

Tengah 59155 dengan jarak sekitar 1,4 km dari Universitas 

Tidar Kedua sekolah tersebut merupakan sekolah Adiwi-

yata di kota Magelang. Adiwiyata merupakan predikat bagi 

sekolah yang mampu menjaga lingkungan di sekitar seko-

lah. Keadaan lingkungan yang bersih dan banyak tanaman 

yang ditanam di sekitar lingkungan sekolah menjadikan 

pemandangan lebih indah dan nyaman ketika berada di 

lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang asri dan 

nyaman tentunya tidak lepas dari yang namanya peran 

tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Penenanaman 

tanaman di lingkungan sekolah salah satunya dapat dilaku-

kan dengan sistem hidroponik. Hidroponik menjadi alter-
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natif yang dapat digunakan untuk meningkatkan produkti-

fitas tanaman terutama di lahan sempit. 

Pengembangan kota membuat krisis di berbagai pen-

juru dunia. Dampak sosialnya sangat  terasa  pada  bebe-

rapa  kota  besar,  khususnya  bagi  anak-anak.  Hilangnya  

RTH (ruang hijau terbuka) membuat anak-anak kurang 

mengenal alam. Diperlukan konsep yang tepat untuk me-

ngenalkan budaya lokal mengenai menghargai alam, se-

hingga anak- anak dapat mengenal dan menghargai alam 

sekitarnya (Mellano, 2017). Pekerjaan yang berat yang 

diemban oleh Kepala Sekolah dan Tim Adiwiyata SMP N 3 

Magelang untuk menciptakan suasana peduli dalam men-

jaga lingkungan bagi seluruh warga sekolah. Banyak ken-

dala yang dihadapi, seperti tidak semua siswa menjaga 

lingkungan dengan baik, tidak semua guru ikut serta dalam 

merawat lingkungan sekolah, kurangnya integrasi antar 

elemen di sekolah, sehingga menyebabkan kegiatan adiwi-

yata sekolah  masih  mengalami  kendala  dalam  keberlan-

jutan  kegiatan  tersebut.  Seluruh elemen, warga sekolah 

seharusnya ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkung-

an sekolah. 

 

PEMBAHASAN 

Hidroponik adalah metode bercocok tanam dengan 

menggunakan media tanam selain tanah, seperti batu 

apung, kerikil, pasir, sabut kelapa, potongan kayu atau busa 

yang dilakukan karena fungsi tanah sebagai pendukung 

akar tanaman dan perantara larutan nutrisi dapat digantikan 
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dengan mengalirkan atau menambah nutrisi, air dan oksigen 

melalui media tersebut (Roidah 2014). Hidroponik merupa-

kan salah satu cara bercocok tanam yang memanfaatkan air 

sebagai media nutrisi yang akan langsung diserap oleh 

tanaman sebagai penunjang tumbuh tanaman (Rakhman et 

al. 2015). Hidroponik dapat diaplikasikan di perkotaan mau-

pun di pedesaan yang hemat air dan tempat serta pemeliha-

raannya mudah dan dapat dipanen sepanjang tahun. Kesa-

daran menjaga lingkungan bagi siswa dapat dibangun 

dengan memberikan contoh demonstrasi untuk lebih mem-

berikan efek positif terhadap anak. Melalui metode mem-

berikan perintah dan teori secara langsung akan mem-

berikan dampak negatif terhadap hasil akhir dari pekerjaan. 

Pemberian tugas sederhana dapat memberikan dampak 

positi pada hasil akhir pada usia tersebut (Waterman, dkk., 

2017).  

Pelatihan pembuatan hidrponik dalam bentuk mini 

garden merupakan solusi dari permasalahan yang ada 

yaitu dengan melibatkan siswa secara langsung.  Efek  posi-

tif dari  metode  yang digunakan  ini  adalah memberikan  

ruang  gerak kepada siswa guna mengembangkan potensi 

dan mengaktualisasikan hal yang dilakukan oleh siswa. 

Melalui kegiatan ini dapat menyadarkan warga SMP N 3 

Magelang untuk menjaga kelestarian lingkungan sekolah, 

sehingga tercipta suasana lingkungan yang bersih dan 

indah.  Kebersihan  dan  keindahan  merupakan  sekolah  

akan  berdampak  pada meningkatnya semangat belajar sis-

wa SMP N 3 Magelang. Perlunya integrasi antara Kepala 
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Sekolah, Tim Adiwiyata, pegawai non guru dan siswa un-

tuk bekerjasama meenjaga lingkungan sekolah. 

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah 

metode pelatihan pembuatan hidroponik. Teknis pelatihan 

adalah dengan pembuatan hidroponik dengan pembuatan 

lubang pralon (instalasi hidroponik), didesain dengan sede-

mikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai alat/ media 

tanam. Selanjutnya memilih tanaman yang akan ditanam di 

instalasi hidroponik yang telah dibuat. Terdapat beberapa 

langkah untuk mewujudkan kegiatan ini terlaksana antara 

lain:  

a. Tahap persiapan 

 Pada tahap ini dilakukan koordinasi internal tim (dosen) 

dalam menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk 

pelatihan hidroponik, termasuk materi untuk pelatihan. 

Selain itu juga dilakukan koordinasi dengan SMP N 3 

Magelang untuk melakukan kerjasama dalam perekrutan 

peserta pelatihan, penyediaan tempat pelatihan dan 

penyusunan konsep materi pelatihan.  

b. Tahap pelaksanaan pelatihan  

 Pada tahap ini yang dilakukan yaitu penyajian materi 

oleh dosen, kemudian dilanjutkan praktik secara lang-

sung dari mulai pemilihan benih, penyemaian, hingga pe-

mindahan tanaman pada lubang pralon. Kegiatan pelatih-

an ini dilaksanakan 6 (enam) kali, dari mulai penyampai-

an materi hingga pemanenan. Metode yang digunakan 

dalam penanaman yaitu dengan sistem NTF (Nutrient 

Film Technique). Dimana air nutrisi yang mengalir menge-
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nai perakaran tanaman setipis film. Dalam system ini di-

butuhkan pompa untuk sirkulasi air nutrisi. Tanaman 

diletakan kedalam talang atau pipa pvc, kemudian dilir-

kan nutrisi. Nutrisi akan mengalir dari satu unjung talang 

ke ujung talang lainnya dan ditampung, dari penam-

pungan nutrisi dialirkan kembali ke talang secara terus 

menerus. Waktu yang diperlukan untuk memanen ta-

naman dengan menggunakan sistem NTF ini yaitu ku-

rang lebih 40 hari.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan pelatihan pembuatan hidroponik yang 

dilakukan di SMP N 3 Magelang dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan tersebut berhasil dilaksakan sesuai dengan rencana 

awal kegiatan. Hal ini ditunjukkan dengan sangat antusias 

dalam mengikuti pelatihan dan kesadaran siswa dalam men-

jaga lingkungan mulai meningkat, sehingga ilmu yang di-

peroleh dalam mengikuti pelatihan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah 

dalam menjaga lingkungan agar tetap asri. Selain itu, kegiat-

an ini mampu meningkatkan semangat belajar siswa dengan 

belajar langsung dengan alam.  
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ABSTRAK 

 

Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, in-

teraksional dan transaksional yang sangat penting, terlebih 

dalam era revolusi industri 4.0 ini, dimana generasi muda 

harus dipersiapkan dengan kualitas dan profesionalitas yang 

tinggi untuk berkompetisi menjadi generasi milenia. Speak-

ing merupakan perpaduan antara imajinasi untuk mengem-

bangkan ide, kelancaran dalam berucap dan keberanian ser-

ta kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum. Tetapi 

tuntutan keterampilan berbicara yang tidak hanya dalam 

bentuk General English Purposes tetapi juga specific English 

Purposes menjadi bagian tersulit karena mahasiswa harus 

kreatif dan aktif dalam mengolah pengetahuan dan keteram-

pilannya, terlebih target yang dipakai adalah kelas MKU 

dengan pembelajar non-English. 

Penelitan ini dilakukan di Prodi Peternakan Univer-

sitas Tidar dimana, didalam syllabus MKU Bahasa Inggris-

nya, ditekankan untuk mampu berbicara bahasa Inggris 
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aktif dan lancar. Tetapi terdapat beberapa permasalahan da-

lam berbicara yaitu kurangnya budaya dan kebiasaan berbi-

cara bahasa Inggris. Kegiatan berbicara kurang menekankan 

esensi yang sesungguhnya, yaitu melatih mahasiswa untuk 

mengekspresikan gagasan secara kreatif.  Selain itu tidak 

adanya kenyamanan atmosfer dalam belajar speaking se-

hingga mempengaruhi keberanian, motivasi dan kepercaya-

an diri yang beimbas pada menjadi kurangnya pembiasaan 

berbicara Bahasa Inggris. Selain itu yang lebih utama lagi 

mahasiswa milenial MKU Bahasa Inggris harus dapat 

menguasai keterampilan berbicara dalam bentuk General 

dan Specific English Purposes. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seperti 

apa penerapan bentuk metode pembelajaran ‘Creative Story 

Telling’ dan penerapanny dan seberapa efektif model pembe-

lajaran ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

metode pembelajaran berdasarkan syllabus di MKU di Prodi 

Peternakan dengan menekankan pada penggunaan teknik 

yang menarik dan menyenangkan sehingga pembelajar non 

English akan termotivasi dan lebih mudah untuk berbicara 

bahasa Inggris secara aktif, komunikatif dan lancar dalam 

bentuk vaik General ataupun Specific purposes sesuai bi-

dangnya.  

Urgensi penelitian ini untuk mengembangkan metode 

pembelajaran dimana pembelajar akan ditawarkan dengan 

metode/teknik yang bisa digunakan untuk mensolusikan 

permasalahan dalam menguasai keterampilan berbicara Ba-

hasa Inggris. Selanjutnya media tersebut diterapkan di kelas 

untuk mengetahui keefektifannya.  

 

Kata kunci: Metode pembelajaran, creative storytelling, 

speaking aktif, kelas MKU Bahasa Inggris. 
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PENDAHULUAN 

Penguasaan bahasa Inggris memiliki peran sentral da-

lam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta 

didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mem-

pelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa Inggris 

memiliki peranan yang sangat penting bukan hanya untuk 

membina keterampilan komunikasi melainkan juga untuk 

kepentingan penguasaan ilmu pengetahuan. Melalui bahasa, 

manusia belajar berbagai macam pengetahuan yang ada di 

dunia. Dalam konteks persekolahan, bahasa Inggris diguna-

kan  mahasiswa bukan hanya untuk kepentingan pembela-

jaran bahasa saja melainkan juga untuk mempelajari berba-

gai macam ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah. 

Tarigan (1985) menyebutkan bahwa berbicara adalah ke-

mampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-

kata yang mengekspresikan, menyatakan, serta menyampai-

kan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dalam pembelajaran ba-

hasa salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa 

adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini 

menempati kedudukan yang penting karena merupakan ciri 

kemampuan komunikatif siswa. Dengan kata lain, kemam-

puan berbicara tidak hanya berperan dalam pembelajaran 

bahasa tetapi berperan penting pula dan pembelajaran yang 

lain. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lang-

sung di lapangan diketahui bahwa permasalahan ini dise-

babkan oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama adalah 

penggunaan metode pembelajaran.  Metode yang digunakan 
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masih metode konvensional, yang salah satunya adalah me-

tode ceramah yang membuat mahasiswa merasa bosan dan 

pasif di dalam kelas. Pengajar jarang merancang metode 

yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan dan 

passion mahasiswa serta kekinian yang kurang. Akibat dari 

proses pembelajaran tersebut, keterampilan bebicara maha-

siswa juga tidak akan meningkat karena siswa tidak pernah 

dilatih untuk berbicara atau diberikan kesempatan untuk 

mengungkapkan pendapatnya. Faktor yang kedua adalah 

sangat minimnya media pembelajaran atau sumber pembe-

lajaran. Sehingga tidak adanya rangsangan pikiran, perasa-

an, perhatian, dan minta siswa yang menjurus ke arah terja-

dinya proses belajar. 

Berkaitan dengan hal diatas beberapa fenomena bisa 

digarisbawahi yaitu kurangnya budaya berbicara bahasa 

Inggris. Kegiatan berbicara kurang menekankan esensi yang 

sesungguhnya, yaitu melatih mahasisa untuk mengekspresi-

kan gagasan secara kreatif, sehingga perlu adanya pengem-

bangan‖ metode‖ pembelajaran‖ menggunakan‖ ‘creative story 

telling’ sehingga pembelajar dapat lebih berkreasi dan ber-

eksplorasi dalam speaking  atau berbicara bahasa inggris  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Berbicara Bahasa Inggris Aktif 

Berbicara (speaking) diartikan sebagai cara penyampai-

an pesan (sesuatu yang akan dikatakan) melalui kode atau 

tanda (Spratt dkk., 2005: 26), sedangkan menurut (Atar Semi, 

2018) keterampilan berbicara merupakan keterampilan 
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memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyam-

paikan kehendak, gagasan, perasaan dan pengalaman kepa-

da orang lain. Sehingga dapat disimpulkan keterampilan 

berbicara (speaking skill) merupakan suatu kemampuan se-

seorang untuk mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau 

kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta me-

nyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan secara lesan se-

hingga maksud tersebut dapat dipahami orang lain.  

Agar dapat menguasai keetrampilan ini tidak instan. 

Perlu suatu pembiasan dan kepercayaan yang tinggi untuk 

melakukannya. Sehingga tujuan dari penguasaan kerampil-

an ini tidak hanya pembelajar non English Department 

mampu berbicara Bahasa Inggris tetapi juga bagaiman pem-

belajar tersebut dapat mengekspresikan kemampuan berbi-

cara bahasa Inggrisnya dalam setiap konteks yang diberikan 

secara aktif dan tepat.  Karena pembelajar yang menguasai 

bahasa inggris aktif bisa dikatakan memiliki productive 

skills yang baik,sehingga dalam komunikasi mereka tidak 

akan mengalami kesulitan untuk merespon lawan bicaranya. 

Karena pembelajar yang menguasai bahasa inggris aktif 

biasanya menguasai tidak hanya vocabulary saja, tetapi juga 

bagaimana cara menggunakannya dalam sebuah kalimat 

yang coherence dan comprehensive serta full of ideas sehingga 

mudah untuk saling dipahami baik bagi pembicara ataupun 

pendengarnya. 
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Metode Pembelajaran 

 Metode pada hakekatnya merupakan salah satu 

komponen sistem pembelajaran. Menurut Oemar Hamalik 

(1980)‖‚Mengemukakan‖bahwa yang dimaksud dengan me-

dia pendidikan adalah alat, metode, dan teknik yang digu-

nakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan 

interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan 

dan pembelajaran di sekolah, Dan dapat diambil kesimpulan 

bahwa media pendidikan atau pengajaran  adalah sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengiriman 

ke si penerima guna merangsang pikiran, perasaan, perhati-

an, dan kemauan siswa sehingga terjadi dapat mendorong 

terjadinya proses belajar. Sebagai pembawa (penyalur) pe-

san, media pengajaran tidak hanya digunakan oleh guru, 

tetapi yang lebih penting dapat pula digunakan oleh peserta 

didik, sehingga media hendaknya merupakan bagian integ-

ral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara 

menyeluruh. Ujung akhir dari pemilihan media adalah 

penggunaaan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga memungkinkan siswa dapat berinteraksi dengan 

media yang kita pilih. Tujuan adanya media mengajar seba-

gai alat bantu pembelajaran, adalah sebagai berikut mem-

permudah proses pembelajaran di kelas, meningkatkan efi-

siensi proses pembelajaran, menjaga relevansi antara materi 

pelajaran dengan tujuan belajar, membantu konsentrasi 

pembelajar dalam proses pembelajaran. 
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Creative Story Telling 

Cameron (2001) mengatakan bahwa storytelling meru-

pakan kegiatan lisan yang dirancang bukan hanya untuk 

didengarkan tetapi juga untuk terlibat di dalamnya. Kontak 

mata yang intensif dengan siswa dan dialog yang terjadi 

antara  pengajar dan pembelajar merupakan aset unik dalam 

storytelling karena perilaku demikian merupakan perilaku 

nyata dan alami dalam berkomunikasi. Storytelling adalah 

sebuah teknik atau kemampuan untuk menceritakan sebuah 

kisah, pengaturan adegan, event, dan juga dialog selain me-

rupakan kemampuan penyaji untuk menyampaikan sebuah 

cerita dengan gaya, intonasi, dan alat bantu yang menarik 

minat pendengar. Orang yang ingin menyampaikan story-

telling harus mempunyai kemampuan public speaking yang 

baik, memahami karakter pendengar, meniru suara-suara, 

pintar mengatur nada dan intonasi serta keterampilan me-

makai alat bantu. Dikatakan berhasil menggunakan teknik 

storytelling, jika pendengar mampu menangkap jalan cerita 

serta merasa terhibur. Selain itu, pesan moral dalam cerita 

juga diperoleh.  

Selanjutnya kreatif menurut Silberman (2016) artinya 

memiliki daya cipta dan kemampuan berkreasi. Agar tercip-

ta generasi milenial yang kreatif dalam arti mampu meng-

hasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain, 

pengajar perlu menciptakan kegiatan-kegiatan belajar yang 

beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan 

mahasiswa. Daya kreatif tumbuh dalam diri seseorang dan 

merupakan pengalaman yang paling mendalam dan unik 
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sehingga diperlukan suasana kondusif yang menggambar-

kan kemungkinan tumbuhnya daya tersebut.  

Bersinergi  dengan pendapat diatas dalam melakukan 

story telling, akan terdapat  perpaduan skill yang sangat 

kompleks‖ sehingga‖ disinilah‖ fungsi‖ ‚Creative Story Telling‛ 

sangat berperan besar. Model bahasa yang berkenaan 

dengan kosa kata dan grammar; model budaya yang berke-

naan dengan informasi mengenai kehidupan dalam perspek-

tif bahasa target yang sedang dipelajari; dan model perkem-

bangan diri yang berfokus pada aspek psikologi dan sosial 

menawarkan kesempatan yang sangat banyak untuk pembe-

lajaran bahasa, salah satunya paralelisme, kosa kata, dan na-

ratif/ dialog (Cameron, 2001). Selain itu dalam melakukan 

‚Creative Story Telling‛ diperlukan suatu ekspresi atau mi-

mic, gerak dan bahasa tubuh yang menunjukkan kejelasan 

makna suatu kosakata.  

Sejalan dengan penjelasan diatas Creative Story Telling 

merupakan alat yang tidak mahal namun sangat potensial 

untuk menumbuhkan minat belajar berbicara bahasa 

Inggris. Karena interaksi yang terjadi antara dosen dan 

mahasiswa cenderung lebih bermakna dan alami. Kosa kata 

dan pola struktur kalimat yang ada dalam cerita dapat di-

eksploitasi sedemikian rupa untuk pembelajaran dengan 

materi yang disesuaikan dengan kebutuhan baik dalam 

bentuk pembicaraan Bahasa Inggris secara umum (General 

English Purposes) atau Bahasa Inggris secara khusus sesuai 

bidang atau area masing-masing (Specific English Purposes) 
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Pengembangan dan Pengaplikasian Metode Pembelajaran 

dengan Creative Story Telling pada kelas MKU Bahasa 

Inggris 

Generasi muda yang diwakili oleh salah satunya para 

mahasiswa milenial merupakan generasi yang unik dan me-

narik. Pola pikir dan karakternya sering out of the box, idealis, 

cenderung individualistik, penuh kreativitas, inovatif, dan 

pastinya berbasis pada teknologi dan digitalisasi. Karakter-

karakter ini menjadi tantangan para pengajar untuk dapat 

memunculkan suatu metode pembelajaran yang kreatif, ino-

vatif, variatif tetapi tetap nyaman untuk dilakukan. Terkait 

dengan kemampuan berbicara Bahasa Inggris yang mana 

kemampuan ini sangat penting karena akan dipakai di se-

mua lini maka perlu adanya motivasi kepada pembelajar 

untuklebih bersemangat dalam berbicara bahasa Inggris. Hal 

ini bukan perkara mudah karena bagi mahasiswa non 

English Department yang belum begitu dituntut untuk 

skillful di speaking, otomatis mereka akan lebih sering 

menggunakan Bahasa lokal untuk berkomunikasi. Padahal 

jika mereka menyadari di era digital dan pasar bebas seka-

rang ini kemampuan berbicara bahasa Inggris menjadi aset 

utama dalam berkarya.  

Creative Story Telling merupakan metode pembelajar-

an yang menarik dan rileks. Dalam metode ini pembelajar 

disuguhkan berbagai alternatif pembelajaran berbasis re-

telling story untuk mengembangkan kemampuan berbicara 

bahasa Inggrisnya. Mereka dapat mengembangkan alur ce-

rita yang semula sederhana menjadi lebih berkembang dan 
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variatif variatif sesuai tema dan kebutuhan. Hal ini sangat 

sesuai dengan karakter mahasiswa milenial yang membu-

tuhkan pembelajaran yang simple, instant dan praktis. Selain 

itu dalam creative story telling juga dapat diakses lewat 

gadget atau perangkat elektronik lainnya. Jadi pembelajaran 

speaking ini tidak hanya dilakukan secara konvensional, 

meeting/ face to face di kelas tetapi bisa dilakukan di area yang 

berbeda bahkan waktu yang berbeda. 

Dalam mendesain pembelajaran speaking mahasiswa 

harus melakukan self study. Mahasiswa diberikan tema ke-

mudian diminta membuat rencana belajar dan membuat 

draft sebagai bahan untuk berbicara. Setiap mahasiswa ha-

rus berpresentasi atau member respon sebagai bentuk res-

pon dan ungkapan dalam berbicara Bahasa Inggris.  Selain 

self study proses self assessment dan peer assessment juga 

disertakan. Kegiatan di dalam kelas yang berorientasi pada 

menstimulasi serta mengimplementasikan prinsip kemandi-

rian dalam pembelajaran berbicara harus melibatkan kesa-

daran berpartisipasi mahasiswa. Sehingga creative story 

telling ini didesain juga dengan mempertimbangkan situasi 

dan kondisi mahasiswa yang memiliki beragam latar bela-

kang dan kecerdasan berbeda akan saling melengkapi dalam 

pembelajarannya.  

 

METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggu-

nakan perpaduan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang 

sasaran penelitiannya adalah pengembangan metode pem-
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belajaran. Secara umum Peneliti menggunakan metode 

Research & Design (R&D), tetapi untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan atau keefektifannya, peneliti mengimplemen-

tasikan dengan  pembelajaran di kelas. Dalam mengembang-

kan metode pembelajaran ini, Creative Story Telling ini, 

pembelajar bisa mengaplikasikanya tidak hanya di session 

pembelajaran dikelas tetapi juga dalam interaksi di luar 

kelas.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh maha-

siswa MKU Prodi Peternakan semester 2, Fakultas Pertanian, 

Universitas Tidar tahun pelajaran  2019/2020. Untuk sample, 

peneliti menggunakan teknik purposive random sampling. Ter-

dapat 3 kelas, tetapi peneliti akan menggunakan kelas yang 

mempunyai nilai rata-rata tengah (middle) dengan karak-

teristik yang berbeda. Hal ini dilakukan karena dianggap su-

dah mewakili kelas dengan rata-rata nilai tinggi dan 

dibawah.  

Terdapat beberapa instrument dalam teknik pengum-

pulan data yaitu: Pertanyaan/ angket (Questionnaire), Wa-

wancara (Interview), Dokumentasi (Documentation), Tes (Pre 

Test dan Post Test) dan Observasi (Observation). Dan 

pengamatan ini dilakukan secara kolaboratif. Peneliti meru-

pakan dosen MKU bahasa Inggris yang berkolaborasi de-

ngan pengampu Bahasa Inggris  

 

Metode Analisis data  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data 

yang didapatkan dari instrumen kemudian dinalisis secara 
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deskriptif. Analisis dibuat dalam bentuk narasi. Data yang 

didapat dari instrumen dikodekan dan diinterpretasi berda-

sarkan ceklist dan skala, begitu juga dengan angka semua 

dianalisis dalam bentuk kualitatif deskriptif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dengan 

analisis deskriptif kualitatif yang berupa hasil dokumentasi, 

wawancara, dan angket yang diperoleh dari mahasiswa ke-

las ESP FKIP Universitas Tidar. sehingga menghasilkan data 

kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari angket dan wa-

wancara yang disampaikan kepada mahasiswa. 

Hasil analisis yang diperoleh sebagai berikut: 

 

Hasil dan Pembahasan  

Pencapaian Hasil Belajar dianalisis berdasarkan hasil 

berbicara/ speaking mahasiswa. Berdasarkan observasi, dite-

mukan bahwa semua subyek memperoleh kemajuan yang 

signifikan dalam berbicara atau speaking sesuai tema yang 

diberikan. Hal ini didasarkan pada pencapaian dan pening-

katan nilai mahasiswa setelah menulis dan mengembangkan 

topik tertentu yang kemudian dianalisis berdasarkan kese-

suaian konteks, penggunaan vocabulary, ketepatan menggu-

nakan grammar dan pengembangan serta kekreatifitasan 

penggunaan ide. Semua nilai subyek memenuhi kriteria 

keberhasilan dengan nilai minimum yang distandardkan 

yaitu 70.  Semua mahasiswa berjumlah 34 mahasiswa. Dari 

rata rata kelas diperoleh hasil sebagai berikut 
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1. Terdapat 10% mahasiswa dengan kategori nilai rendah, 

15% mahasiswa dengan nilai cukup dan sisanya 75% 

mendapatkan nilai tinggi 85 ke atas. Sebenarnya dalam 

melakukan penilaian, peneliti tidak melihat seberapa 

sempurna mahasiswa dalam berbicara, tetapi adakah pe-

ningkatan dalam mengembangkan percakapan, berbicara 

atau permasalahan speaking lainnya sesudah menerap-

kan‖ metode‖ ‚Creative Story Telling‛‖ yang‖ dituangkan‖

dalam bentuk tulisan tersebut karena faktanya tetap ada 

beberapa permasalahan terutama dalam pengembangan 

ide dan pencarian kosakata (vocabulary) yang tepat. Tetapi 

dari penelitian yang dilakukan ditemukan bukti jika 

terjadi peningkatan yang signifikan dalam kemampuan 

berbicara atau writing Bahasa Inggris. 

2. Dari questioner dapat terlihat respon mahasiswa terha-

dap penerapan model pembelajaran Creative Story Telling 

yang menunjukkan bahwa sebanyak 93% mahasiswa 

menyatakan sangat senang menggunakan Creative Story 

Telling dalam mendukung aktivitas berbicara mereka ka-

rena menarik, variatif dan mempermudah dalam pe-

ngembangan ide menulis. Mahasiswa bisa bereksplorasi 

dengan keinginan dan ide mereka, sebanyak 90% maha-

siswa menyatakan sangat menikmati kelas MKU Bahasa 

Inggris terutama dalam mata pembelajaran menulis se-

telah belajar vocabulary dengan model pembelajaran 

Creative Story Telling, sekitar 90% mahasiswa menyatakan 

sangat setuju kalau kelas Bahasa Inggris lebih menarik 

ketika model pembelajaran Creative Story Telling diterap-
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kan. Sementara itu respon mahasiswa terhadap pernya-

taan bahwa model pembelajaran Creative Story Telling 

membantu mereka dalam berbicara, karena mereka 

sangat terbantu dengan kata-kata asing yang dapat dipe-

lajari melalui Creative Story Telling. Sebanyak 89% menya-

takan sangat setuju dengan pernyataan bahwa selama 

proses pembelajaran dengan menggunakan metode pem-

belajaran Creative Story Telling, mahasiswa aktif dalam 

diskusi mengenai topik yang dibicarakan. Selanjutnya, 

90% mahasiswa menyatakan sangat setuju dengan per-

nyataan kalau metode pembelajaran Creative Story Telling, 

tidak sulit untuk dibuat dan sebanyak 95% mahasiswa 

menyatakan sangat setuju jika selama menggunakan me-

tode pembelajaran Creative Story Telling, mahasiswa dapat 

mempresentasikan topik mereka dengan lebih baik dari-

pada sebelumnya. 

Peningkatan kemampuan mahasiswa dapat dilihat da-

ri perkembangan pencapaian mahasiswa dari pre-tes (tes 

awal) ke pos-test (tes akhir). Bukti lain dari kemajuan maha-

siswa adalah kenaikan secara signifikan pada rata-rata kelas. 

Hasil kuesioner menunjukkan hampir semua mahasiswa di 

program studi Peternakan, Fakultas Pertanian menyatakan 

sangat senang menggunakan metode pembelajaran Creative 

Story Telling dalam berbicara, mendeskrisikan sesuatu, ber-

cerita, berdialog dan berdiskusi. Sehingga dari fakta tersebut 

bisa dikatakan jika pengunaan metode pembelajaran Creative 

Story Telling sangat bermanfaat dan dapat menjadi salah satu 

metode yang direkomendasikan untuk meningkatkan ke-
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mampuan berbicara (speaking) Bahasa Inggris untuk kelas 

non English.  

 

SIMPULAN 

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan 

metode pembelajaran Creative Story Telling telah secara efek-

tif dan praktis meningkatkan kemampuan berbicara aktif 

mahasiswa terutama mahasiswa dari program studi non 

English department, terutama program studi peternakan, 

dimana sebagai mahasiswa milenial mereka mempunyai 

tuntutan yang tidak hanya berkompetensi dibidangnya 

tetapi juga mempunyai keterampilan plus dalam Bahasa 

Inggris terutama kemampuan berbicara untuk media berko-

munikasi. Dengan metode pembelajaran Creative Story 

Telling, mahasiswa dapat mengembangkan ide-idenya se-

hingga mahasiswa dapat dengan mudah mengembangkan 

kemampuan atau keterampilan dalam berbicara mengguna-

kan Bahasa Inggris mereka. 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam kelancaran proses pembelajaran. Hasil dari 

penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam 

mengembangkan teknik/metode/model yang lain sehingga 

akan dapat mencapai target pembelajaran seperti yang diha-

rapkan selain itu dapat memberikan inspirasi pada peneliti 

lain untuk mengembangkan penelitian sejenis.  
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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengembangkan 

materi ajar pengantar pendidikan dengan model belajar 

berbasis riset untuk menguatkan karakter mahasiswa, dan 

(2) menguji keefektifan model daring pada mata kuliah 

pengantar pendidikan. Penelitian dilaksanakan pada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP 

Universitas Tidar semester 1 dan mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Magelang program studi PGSD program 

SPADA. Metode penelitian yang digunakan adalah Research 

and Development (RD) yang terdiri atas tiga langkah, yaitu: 

persiapan, pengembangan, dan pelaporan hasil. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah independent samples test. 

Penelitian ini menghasilkan buku ajar pengantar pendidikan 

dengan model belajar berbasis riset untuk menguatkan 

karakter mahasiswa. Buku ajar diterbitkan oleh Penerbit 

Pustaka Rumah Cinta dengan ISBN nomor: 978-623-90524-9-



ISBN : 978-623-7793-56-4 

230 

2 dan telah mendapatkan HKI dari Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia nomor: EC00201979570. Hasil 

belajar mahasiswa menunjukkan bahwa: (1) tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara hasil belajar model blended 

learning dan hasil belajar dengan model daring, terbukti hasil 

analisis independent samples test menunjukkan hasil sig (2-

tailed) sebesar 0,292> nilai alfa 0,05, tetapi model daring lebih 

efektif daripada model blended learning terbukti rerata model 

blended learning sebesar 76,50 dan rerata model daring sebesar 

78,91 dan (2) tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

dua kelompok sampel yang menggunakan model daring 

dalam pembelajarannya, terbukti t-hitung 0,941<t-tabel 

1,9925 atau hasil sig (2-tailed) sebesar 0,350>nilai alfa 0,05, 

sedangkan rerata rombel 1 sebesar 81 dan rerata rombel 2 

diperoleh sebesar 83. 

  

Kata Kunci: blended learning, pembelajaran daring, materi ajar 

pengantar pendidikan  

 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini, kita sedang menghadapi era revolusi industri 

4.0 tetapi juga era pandemi covid-19. Revolusi ini merupa-

kan era inovasi disruptif, dimana inovasi berkembang 

sangat pesat, sehingga mampu membantu terciptanya pasar 

baru. Inovasi ini juga mampu mengganggu atau merusak 

pasar yang sudah ada dan mampu menggantikan teknologi 

yang sudah ada. Menghadapi tantangan yang sangat besar 

tersebut, maka pendidikan dituntut untuk berubah juga, 

termasuk di jenjang pendidikan tinggi. Era pendidikan yang 
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dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 disebut pendidikan 

4.0. Pendidikan 4.0 merupakan pendidikan yang bercirikan 

pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran 

atau dikenal dengan sistem siber (cyber system). Sistem ini 

mampu membuat proses pembelajaran berlangsung secara 

kontinyu tanpa batas ruang dan waktu.  

Pada tahun  2019/2020 ini, juga muncul adanya pan-

demi covid-19 yang mengharuskan manusia untuk menjaga 

jarak agar tidak tertular virus covid-19. Ini mengakibatkan 

pembelajaran tatap muka ditiadakan dan diganti dengan 

pembelajaran daring atau online learning yang sesuai dengan 

ciri pendidikan abad 21 atau pendidikan 4.0.  

Oleh karena itu, dosen harus meng-upgrade kompe-

tensi, sintaks pembelajaran, dan materi yang disesuaikan 

dengan dunia digital dalam menghadapi era pendidikan 4.0 

dan pandemi covid-19. Mahasiswa yang dihadapi dosen saat 

ini merupakan generasi milenial yang tidak asing lagi de-

ngan dunia digital. Mahasiswa sudah terbiasa dengan arus 

informasi dan teknologi industri 4.0 ini. 

 

LANDASAN TEORI 

Model Pembelajaran Daring  

Daring‖merupakan‖akronim‖dari‖‚dalam‖jaringan‚.‖Ja-

di pembelajaran daring adalah salah satu metode pembe-

lajaran online atau dilakukan melalui jaringan internet.  

Isman (2016) menjelaskan pembelajaran daring merupakan 

pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. 
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Lebih lanjut (Ghirardini, 2011) menjelaskan bahwa pembela-

jaran daring merupakan metode pembelajaran yang efektif, 

seperti berlatih dengan adanya umpan balik terkait, meng-

gabungkan kolaborasi kegiatan dengan belajar mandiri, per-

sonalisasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa yang 

menggunakan simulasi dan permainan. Perkembangan tek-

nologi memungkinkan pembelajaran di dalam kelas dapat 

diakses di rumah maupun di lingkungan sekitarnya. Komu-

nikasi dua arah pada program pembelajaran daring antara 

dosen dengan mahasiswa atau antara mahasiswa dengan 

mahasiswa, dan dosen dengan dosen akan semakin baik ka-

rena semakin banyaknya pilihan media komunikasi yang 

tersedia. 

Media komunikasi yang banyak memungkinkan dosen 

memberikan pembelajaran secara langsung melalui video 

pembelajaran atau rekaman. Serta juga pada proses selanjut-

nya mahasiswa dapat memutar kembali video atau rekaman 

tersebut berulang kali sebagai materi pembelajaran bila ma-

na ada materi yang susah untuk dipahami. (Sobron, 2019:1)  

Sistem pembelajaran daring ini dikembangkan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indone-

sia melalui Program Kuliah Daring Indonesia Terbuka dan 

Terpadu (KDITT). KDITT merupakan program pemerintah 

dalam menjangkau pembelajar skala nasional (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2014: 1).  

Tujuan dari Program Kuliah Daring Indonesia Terbuka 

Terpadu menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

RI, (2014: xv) adalah sebagai berikut :  
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1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan  

2. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan  

3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan 

pendidikan  

4. Meningkatkan kesamaan dalam mendapatkan mutu 

layanan pendidikan, dan  

5. Meningkatkan kepastian/keterjaminan mendapatkan 

mutu layanan pendidikan yang baik.  
Ada tiga hal yang perlu dilengkapi dalam pembelajar-

an daring yaitu: (a) proses pembelajaran dilaksanakan mela-

lui koneksi internet, (b) tersediannya fasilitas untuk pembe-

lajar dalam layanannya, seperti cetak, dan (c) disediakannya 

tutor jika terjadi kesulitan dalam proses pembelajaran 

(Newsletter of ODLQC, 2001, dalam Mustofa, 2019:154). 

Selain itu, ada syarat lain yaitu: (a) pihak penyelenggara 

kegiatan e-learning, (b) maindset positif dosen dan mahasiswa 

dalam fungsi utama internet, (c) desain sistem proses pem-

belajaran yang bisa dipelajari oleh semua mahasiswa, (d) 

adanya proses evaluasi dari rangkaian proses pembelajaran, 

dan (e) mekanisme feedback dari pihak penyelenggara. Pem-

belajaran daring merupakan kegiatan pembelajaran yang 

memanfaatkan jaringan (internet, LAN, WAN) sebagai me-

tode penyampaian, interaksi, dan fasilitasi serta didukung 

oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya. 

(http://eyepopping. manilasites.com/profiles/).  

Manfaat pembelajaran daring meliputi: (1) Meningkat-

kan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik 

dengan guru atau instruktur (enhance interactivity), (2) 
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Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana 

dan kapan saja (time and place flexibility), (3) Menjangkau 

peserta didik dalam cakupan yang luas (potential to reach a 

global audience), (4) Mempermudah penyempurnaan dan 

penyimpanan materi pembelajaran (easy updating of content 

as well as archivable capabilities) (Bates, 1997: 15).  

Manfaat implementasi pembelajaran daring adalah: (1) 

adanya kenaikan grafik kualitas perguruan tinggi dan 

kualitas lulusan, (2) terbentuknya komunitas sharing ilmu 

tidak terbatas dalam satu lokasi, (3) peningkatan komunikasi 

yang intens antara dosen dan mahasiswa, (4) tidak terbatas-

nya sumber-sumber belajar, (5) meningkatnya kualitas dosen 

dikarenakan mudahnya dosen dalam mendapatkan infor-

masi.  

Beberapa kegiatan yang harus ada dalam pembela-

jaran daring, yaitu: (1) Meningkatkan perhatian mahasiswa, 

(2) Menyampaikan tujuan belajar kepada mahasiswa, (3) 

Mendorong ingatan kembali mahasiswa tentang informasi 

yang telah dipelajarinya, (4) Menyajikan stimuli secara 

khusus, (5) Memberi petunjuk belajar, (6) Memperoleh 

performan mahasiswa, (7) Memberikan umpan balik yang 

informatif, (8) Menilai tingkat performan mahasiswa, dan (9) 

Meningkatkan retensi dan transfer belajar (Khan, 1997: 102). 

 

Model Pembelajaran Blended Learning 

Pembelajaran bauran (blended learning) adalah salah 

satu metode pembelajaran yang memadukan secara harmo-

nis antara keunggulan-keunggulan pembelajaran tatap 
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muka (offline) dengan keunggulan-keunggulan pembelajaran 

daring (online) dalam rangka mencapai capaian pembela-

jaran lulusan (KemenristekDikti, 2018). Dalam pembelajaran 

bauran mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman 

belajar saat didampingi dosen di kelas ataupun di luar kelas, 

namun juga mendapatkan pengalaman belajar yang lebih 

luas secara mandiri. Saat belajar di kelas bersama dosen, 

mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran dan penga-

laman belajar, praktik baik, contoh, dan motivasi langsung 

dari dosen. Sedangkan pada saat belajar secara daring maha-

siswa akan dapat mengendalikan sendiri waktu belajarnya, 

dapat belajar di mana saja, dan tidak terikat dengan metode 

pengajaran dosen. Materi belajar lebih kaya, dapat berupa 

buku-buku elektronik atau artikel-artikel elektronik, video 

pembelajaran dari internet, virtual reality, serta mahasiwa 

dapat memperolehnya dengan menggunakan gawai dan 

aplikasi-aplikasi yang ada dalam genggamannya dengan 

mudah.  

Pembelajaran bauran terjadi jika materi pembelajaran 

30%-79% dapat diperoleh dan dipelajari mahasiswa melalui 

daring. Selanjutnya klasifikasi pembelajaran bauran ditinjau 

dari akses mahasiwa terhadap materi pembelajaran tersaji 

pada tabel berikut. 
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Tabel 1 

Klasifikasi Pembelajaran Bauran (Blended Learning) 

Persentase 

materi 

belajar 

dari akses 

daring 

 

Metode 

pembelajaran  

 

Penjelasan 

 

0%  Tatap muka  Materi pembelajaran 

diperoleh di kelas, dan 

pengajaran secara lisan.  

1% - 29%  Web  Pada dasarnya pembelajaran 

masih terjadi secara tatap 

muka di kelas, namun dosen 

sudah memulai menfasilitasi 

mahasiswa dengan meletakan 

RPS, tugas-tugas, dan materi 

pembelajaran di web atau 

sistem menajemen kuliah 

(CMS).  

30% - 79%  Bauran  Pembelajaran terjadi secara 

bauran baik secara daring 

maupun tatap muka. Dosen 

melaksanakan pembelajaran 

secara daring baik pada waktu 

yang sama, waktu yang 

berbeda. Kuliah dosen, materi, 

tugas-tugas, contoh-contoh, 



Peran Bahasa di Masa Pandemi Covid-19 sebagai Media Terapi Kognitif 
 

237 

dan ilustrasi dapat diakses 

oleh mahasiswa setiap saat 

secara daring. Dosen dapat 

melaksanakan kuliah 

menggunakan LMS-Moodle, 

Webex, Skype, Hangouts, FB, 

Edmudo, dll.  

> 80%  Daring  Pembelajaran sepenuhnya 

terjadi secara daring, sudah 

tidak terjadi lagi tatap muka. 

Semua materi pembelajaran, 

contoh-contoh, dan tugas-

tugas dilakukan secara daring.  

(Kemenristekdikti, 2018:62)  

 

Empat model blended learning:  

a. Rotation Model, model di mana mahasiswa beraktivitas 

belajar dari satu tempat pusat belajar ke pusat belajar 

lainnya sesuai dengan jadwal atau RPS yang telah dite-

tapkan oleh dosennya. Mahasiswa belajar dalam siklus 

aktivitas belajar, misalnya mengikuti kuliah di kelas, 

diskusi kelompok kecil, belajar daring, termasuk me-

ngerjakan tugas bersama secara kolaboratif, lalu kembali 

lagi belajar di kelas bersama dosen.  

b. Flex Model, model di mana rencana pembelajaran dan 

materi pembelajaran telah dirancang secara daring dan 

diletakkan di fasilitas e-Learning. Aktivitas belajar 

mahasiswa terutama dilakukan secara daring. Dosen 
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akan memberikan dukungan belajar tatap muka di kelas 

secara fleksibel, saat memang diperlukan oleh maha-

siswa.  

c.  Self-blend Model, model di mana mahasiswa secara 

mandiri berinisiatif mengambil kelas daring baik di 

kampus maupun di luar kampus. Kelas daring yang 

diikuti oleh mahasiswa tersebut untuk melengkapi kelas 

tatap muka di kampus. Mahasiswa menggabungkan 

sendiri kegiatan belajar daring dan kegiatan belajar ta-

tap muka di kelas.  

d. Enriched Virtual Model, model di mana mahasiswa satu 

kelas belajar bersama-sama di kelas dan di lain waktu 

belajar jarak jauh dengan sajian materi pembelajaran 

dan tatap muka dengan dosen secara daring. Pembela-

jaran daring dapat menggunakan beberapa macam 

perangkat video conference, Webex, LMS, dll. Model ini 

biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang tidak punya 

waktu cukup banyak untuk belajar di kelas,   karena dia 

bekerja atau dapat digunakan untuk kuliah pengganti 

dan kuliah tambahan.  

 

Tujuan Blended Learning  

1. Membantu pendidik untuk berkembang lebih baik di 

dalam proses belajar, sesuai dengan gaya belajar dan 

preferensi dalam belajar.  

2. Menyediakan peluang yang praktis realistis bagi pendidik 

untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan 

terus berkembang  
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3. Peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi pendidik, 

dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka 

dan instruksi online.  

Kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan 

para pembelajar dalam pengalaman interaktif. Sedangkan 

kelas online memberikan pengajar dan pembelajar konten 

multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat, 

dan di mana saja selama pendidik  dan pembelajar memiliki 

akses internet (Amin, 2017:60).  

 

Karakteristik Blended Learning  

Pembelajaran berbasis blended learning dimulai sejak 

ditemukan komputer, walaupun sebelum itu juga sudah 

terjadi adanya kombinasi (blended). Pembelajaran terjadi 

awalnya,  karena adanya tatap muka dan interaksi antara 

pengajar dan pembelajar, setelah ditemukan mesin cetak 

maka pengajar memanfaatkan media cetak. Pada saat 

ditemukan media audio visual, sumber belajar dalam 

pembelajaran mengkombinasi antara pengajar, media cetak, 

dan audio visual. Namun blended learning muncul setelah 

berkembangnya teknologi informasi sehingga sumber dapat 

diakses oleh pembelajar secara offline maupun online. Saat 

ini, pembelajaran berbasis blended learning dilakukan dengan 

menggabungkan pembelajaran tatap muka, teknologi cetak, 

teknologi audio, teknologi audio visual, teknologi komputer, 

dan teknologi m-learning (mobile learning). Dalam blended 

learning terdapat enam unsur yang harus ada, yaitu: (1) tatap 
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muka (2) belajar mandiri, (3) aplikasi, (4) tutorial, (5) kerja-

sama, dan (6) evaluasi  

1. Tatap Muka  

Pembelajaran tatap muka sudah dilakukan sebelum 

ditemukannya teknologi cetak, audio visual, dan komputer, 

pengajar sebagai sumber belajar utama.   

2. Belajar Mandiri  

Dalam pembelajaran berbasis blended learning, akan 

banyak sumber belajar yang harus diakses oleh pembelajar, 

karena sumber-sumber tersebut tidak hanya terbatas pada 

sumber belajar yang dimiliki pengajar atau perpustakaan 

lembaga pendidikannya saja, melainkan sumber-sumber 

belajar yang ada di perpustakaan seluruh dunia.  

3. Aplikasi  

Aplikasi dalam pembelajaran berbasis blended learning 

dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah, 

pembelajar akan secara aktif mendefinisikan masalah, 

mencari berbagai alternatif pemecahan, dan melacak konsep, 

prinsip, dan prosedur yang dibutuhkan untuk memecahkan 

masalah tersebut.  

4. Tutorial  

Pada tutorial, pembelajar yang aktif untuk menyam-

paikan masalah yang dihadapi, seorang pengajar akan ber-

peran sebagai tutor yang membimbing. Meskipun aplikasi 

teknologi dapat meningkatkan keterlibatan pembelajar da-

lam belajar, peran pengajar masih diperlukan sebagai tutor.  
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5. Kerjasama  

Keterampilan kolaborasi harus menjadi bagian penting 

dalam pembelajaran berbasis blended learning. Hal ini tentu 

berbeda dengan pembelajaran tatap muka konvensional 

yang semua pembelajar belajar di dalam kelas yang sama di 

bawah kontrol pengajar. Sedangkan dalam pembelajaran 

berbasis blended, maka pembelajar bekerja secara mandiri 

dan berkolaborasi.  

6. Evaluasi  

Evaluasi pembelajaran berbasis blended learning tentu-

nya akan sangat berbeda dibanding dengan evaluasi pembe-

lajaran tatap muka. Evaluasi harus didasarkan pada proses 

dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian evaluasi 

kinerja belajar pembelajar berdasarkan portofolio. Demikian 

pula penilaian perlu melibatkan bukan hanya otoritas peng-

ajar, namun perlu ada penilaian diri oleh pembelajar, mau-

pun penilai pelajar lain.  

 

Kelebihan dan Kekurangan Blended Learning  

Kelebihan model blended learning adalah: (1) hemat 

waktu, (2) hemat biaya, (3) pembelajaran lebih efektif dan 

efisien, (4) pembelajar mudah dalam mengakses materi 

pembelajaran, (5) pembelajar leluasa untuk mempelajari ma-

teri pelajaran secara mandiri, (6) memanfaatkan materi-

materi yang tersedia secara online, (7) pembelajar dapat 

melakukan diskusi dengan guru atau peserta didik lain di 

luar jam tatap muka, (8) pengajar tidak terlalu banyak meng-

habiskan tenaga untuk mengajar, (9) menambahkan materi 
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pengayaan melalui fasilitas internet, (10) memperluas 

jangkauan pembelajaran/pelatihan, (11) hasil yang optimal 

serta meningkatkan daya tarik pembelajaran, dan lain 

sebagainya.  

Adapun kekurangannya: (1) sulit diterapkan apabila 

sarana dan prasarana tidak mendukung, (2) tidak meratanya 

fasilitas yang dimiliki pembelajar, (3) akses internet yang 

tidak merata di setiap tempat, dan sebagainya (Amin, 2017) 

 

METODE 

Jenis penelitian yang dipakai adalah Research and Deve-

lopment (R&D) yang terdiri dari tiga langkah, yaitu: tahap 

persiapan, tahap pengembangan, dan tahap pelaporan hasil. 

Tahap pengembangan telah menghasilkan materi ajar mata 

kuliah pengantar pendidikan dengan model belajar berbasis 

riset untuk menguatkan karakter mahasiswa dan sampai 

pada tahap implementasi model di kelas. Tahap pengem-

bangan berikutnya adalah menguji keefektifan model yang 

salah satu model yang dipakai adalah model blended learning 

dan model daring (online). Populasi penelitian ini adalah 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP-

Untidar semester 1 dan mahasiswa Universitas Mu-

hammadiyah Magelang program SPADA. Teknik pengum-

pulan data yang digunakan adalah tes dan dokumentasi. 

Instrumen yang digunakan antara lain yaitu rencana pembe-

lajaran semester (RPS), buku ajar pengantar pendidikan, dan 

soal posttes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

independent samples test.  
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PEMBAHASAN 

Hasil penelitian keefektifan model blended learning dan 

daring pada pembelajaran pengantar pendidikan adalah se-

bagai berikut: 

 

Pelaksanaan Pembelajaran dengan Model Blended Learning 

dan Daring 

Pada tahap perencanaan, dosen telah mempersiapkan 

mahasiswa secara fisik dan psikis, dengan telah disusunnya 

draf buku ajar pengantar pendidikan. Setiap bab draf buku 

ajar telah menentukan: kompetensi dasar, indikator, skena-

rio pembelajaran, materi pembelajaran,  soal latihan. Untuk 

menguji indikator dan kompetensi dasar dosen memberikan 

postest. RPS, kontrak kuliah, materi dari pertemuan 1 s/d 14, 

posttes setiap pertemuan telah diupload di elita.untidar.ac.id. 

Pada tahap pelaksanaan, dosen memberikan motivasi 

dan bimbingan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiat-

an pengamatan secara berkelompok agar mahasiswa dapat 

membentuk dan menguasai konsep. Mahasiswa mempre-

sentasikan dan mendiskusikan topik/konsep yang ditugas-

kan secara berkelompok melalui video conference aplikasi 

zoom/google meet/BigBlueButtonBN di elita dan mengkomuni-

kasikan hasil pengamatan atau diskusi kelompok dalam 

bentuk laporan yang ditulis di power point. Ketua kelompok/ 

moderator memberikan kesempatan kepada mahasiswa un-

tuk menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan 

terkait materi yang dibahas. Ketua kelompok menjawab 

pertanyaan dan menyimpulkan hasil diskusi dan presentasi. 
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Pelaksanaan pembelajaran blended learning dilaksanakan 

dengan 6 kali daring (6 kali kuis) 8 kali tatap muka, UTS dan 

UAS tatap muka. Pelaksanaan daring dilaksanakan 14 da-

ring (14 tugas terstuktur dan kuis), UTS dan UAS daring. 

Pada tahap penutup, dosen memberikan penguatan 

konsep, mereview, bersama dengan mahasiswa menyimpul-

kan topik yang didiskusikan, melakukan refleksi dan tindak 

lanjut untuk materi selanjutnya. Dosen memberikan petun-

juk untuk membuka elita.untidar.ac.id untuk mempelajari 

lagi materi dan mengerjakan posttest. Nilai akhir blended 

learning diperoleh dengan persentase tugas terstuktur ber-

bobot 20 %, UTS berbobot 40% dan UAS berbobot 40%. Se-

dang untuk nilai akhir daring diperoleh dengan bobot tugas 

terstruktur berbobot 70 %, UTS berbobot 15% dan UAS 

berbobot 15%. 

Untuk mengetahui keefektifan model blended learning 

dan daring dalam pembelajaran pengantar pendidikan di 

kelompok hasil belajar blended learning dan  daring, dan juga 

di dua rombongan belajar (rombel), maka nilai posttes blended 

learning (daring rombel 1) dibandingkan  dengan nilai posttes 

daring (daring rombel 2) dan dianalisis dengan teknik ekspe-

rimen yaitu independent samples test. Hasil belajar mahasiswa 

dianalisis menggunakan rentang nilai kompetensi kognitif 

sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan dalam  buku 

ajar yakni sebagai berikut. 
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Tabel 2 

Group Statistics 

Nilai 

Metode N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Blended 

Learning 
44 76.50 5.894 .889 

Online 

Learning 
9 78.91 7.454 2.485 

 

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa mean pembelajaran 

blended learning sebesar 76,50, sedangkan mean pembelajaran 

dengan daring/online learning sebesar 78,91, yang berarti bah-

wa pembelajaran daring/online learning lebih efektif dari pada 

pembelajaran blended learning atau terdapat perbedaan hasil 

belajar model pembelajaran blended learning dengan pembe-

lajaran daring. 

Tabel 3 

Independent Samples Test 
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Pada tabel 3 Independent Samples Test bagian Equal 

variances assumed, diketahui bahwa Sig. (2-tailed) sebesar 

0.292 > nilai alfa 0.05, sebagaimana dasar pengambilan kepu-

tusan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara hasil belajar mahasiswa dengan mo-

del pembelajaran blended learning dan dengan model pembe-

lajaran daring/online learning. 

Implementasi semester gasal tahun akademik 2020/ 

2021 dilakukan pada mahasiswa semester 1 program studi 

PBI rombongan belajar (rombel) 1, dan rombel 2 yang meng-

ambil mata kuliah pengantar pendidikan. Nilai akhir diper-

oleh dari rerata nilai posttest/kuis pertemuan 1 s/d 3 dari 

rombel 1 dan 2 yang semuanya dilaksanakan secara daring 

melalui platform elita. Hasil analisis data diperoleh sebagai 

berikut. 

Tabel 4 

Group Statistics 

Rombel 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Nilai Rombel 01 38 81.406 9.1982 1.4921 

Rombel 02 38 83.374 9.0228 1.4637 

 

Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai rerata rombel 1 

sebesar 81.41, sedangkan rombel 2 sebesar 83.37. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

hasil nilai mahasiswa PBI 2020 antara rombel 1 dengan 

rombel 2. 
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Tabel 5 

Independent Samples Test 

 
Berdasarkan nilai Levene’s Test for Equality of Variances, 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.846 > 0.05, maka 

dapat disimpulkan bahwa varians data antara kedua rombel 

yaitu homogen atau sama, maka penafsiran table output Inde-

pendent Sample Test bertumpu pada nilai yang terdapat pada 

nilai Equal variances assumed. Pada tabel 5 Independent Samples 

Test bagian equal variances assumed, diketahui bahwa sig. (2-

tailed) sebesar 0.350 > 0.05, sebagaimana dasar pengambilan 

keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbe-

daan yang signifikan antara hasil belajar  mahasiswa pada 

rombel 1 dengan rombel 2. Pengambilan keputusan juga da-

pat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t ta-

bel. T hitung =0,941, t tabel dengan df=74 dan taraf signi-

fikansi 5% = 1,9925. Dengan demikian, nilai t hitung < t tabel, 

maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan melalui 

perbandingan nilai t hitung dengan t tabel, dapat disimpul-
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kan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan antara ha-

sil nilai mahasiswa PBI 2020 pada rombel 1 dengan rombel 2. 

Berdasarkan pembahasan di atas menunjukkan bahwa 

tingkat‖keterlaksanaan‖model‖pembelajaran‖‚daring‛‖dipero-

leh rata-rata keterlaksanaan pembelajaran sebesar 82%. Arti-

nya, secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran model 

daring sudah sesuai dengan RPS, kontrak kuliah, dan  buku 

ajar yang telah disusun dan telah dilakukan dengan kategori 

baik.  

Untuk keefektifan model daring dalam pembelajaran 

pengantar pendidikan diperoleh hasil bahwa model daring 

efektif dapat meningkatkan hasil belajar. Ini dibuktikan 

adanya perbedaan rerata  antara hasil belajar blended learning 

dan daring dalam pembelajaran. Hasil analisis penelitian 

menunjukkan bahwa rerata blended learning sebesar 76,50, 

dan rerata daring sebesar 78,91, berarti ada selisih sebesar 

2,41. Hasil independent samples test menyatakan sig (2-

tailed)>nilai alfa 0,05 sehingga disimpulkan tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara blended learning dengan 

daring. Juga tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua 

rombongan belajar yang menggunakan model daring dalam 

pembelajarannya terbukti t hitung<t tabel. Rerata rombel 1 

sebesar 81,41 dan rombel 2 sebesar 83,37.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Amin (2017), 

bahwa model pembelajaran daring/online learning dapat me-

ningkatkan hasil belajar yang diperoleh siswa. Hal ini dika-

renakan model pembelajaran daring/online learning dapat 

memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna kepa-
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da siswa. Ardhi dan Muhkamad (2016) menjelaskan bahwa 

dengan pembelajaran daring hasil belajar dan keaktifan sis-

wa semakin meningkat. Senada dengan kedua pendapat di 

atas, Mustofa (2019:1) bahwa sistem kuliah online memiliki 

kontribusi positif untuk mendorong disparitas kualitas per-

guruan tinggi di Indonesia. Indikasi seperti: (1) Meminimal-

kan keterbatasan akses ke pendidikan tinggi yang memiliki 

kualitas tertentu. (2) Memotong keterbatasan fasilitas yang 

telah dipertimbangkan sebagai salah satu kendala dari ren-

dahnya kualitas pendidikan tinggi. (3) Menghilangkan ba-

tasan pengertian pada materi tertentu. (4) Sistem kuliah on-

line memberikan akses luas ke sumber daya pendidikan, ter-

utama di universitas terkemuka.  

 

PENUTUP 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa model daring pada pembelajaran pengantar pendi-

dikan dikatakan efektif. Ini dibuktikan dari hasil penerapan 

model daring di kelas dalam kategori baik yaitu rata-rata 

sebesar 82. Tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan hasil 

belajar antara model blended learning dan daring dalam pem-

belajaran pengantar pendidikan.  
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ABSTRAK 

 

Indonesia memiliki minat baca hanya sekitar 0,01 per-

sen per tahunnya. Oleh karena itu tidak heran bila kemudian 

pemerintah menggiatkan gerakan literasi sekolah yang lebih 

diarahkan pada anak usia sekolah dan guru. Pemerintah 

memang sengaja mengadakan gerakan ini dengan harapan 

bisa menumbuhkan minat baca siswa dan guru sekalipun 

pada kenyataannya di beberapa daerah tertentu terutama 

yang terpencil sangat susah untuk membeli buku. Karena 

itu, perlu ada suatu gerakan yang mampu menggelorakan 

minat baca siswa dan guru sehingga bisa membantu me-

nyukseskan program pemerintah tersebut. 

Guru saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih 

besar dari era sebelumnya. Guru menghadapi klien yang ja-

uh lebih beragam, materi pelajaran yang lebih kompleks dan 

sulit, standard proses pembelajaran dan juga tuntutan capai-

an kemampuan berfikir siswa yang lebih tinggi, untuk itu 

dibutuhkan guru yang mampu bersaing bukan lagi kepan-

daian tetapi kreativitas dan kecerdasan bertindak (hard 

mailto:srisarwanti@untidar.ac.id
mailto:endahratna@untidar.ac.id
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skills- soft skills). 

Pojok literasi memebrikan layanan literasi dasar, 

literasi visual, literasi perpustakaan, literasi media, 

serta literasi teknologi. Inilah yang dibutuhkan guru 

untuk menjawab tantangan abad 21 untuk meningkat-

kan profesionalismenya dalam mengajar. 

 

Kata kunci: pojok literasi, profesionalisme guru, abad 

21 

 

 

PENDAHULUAN 

UNESCO mengeluarkan data yang menunjukkan 

bahwa Indonesia menempati peringkat 60 dari total 61 

negara. Ini berarti tingkat literasi Indonesia rendah. Data 

ini jelas menunjukkan bahwa minat baca Indonesia 

sangatlah rendah, bahkan sangat jauh tertinggal dari 

Singapura serta Malaysia. Tampaknya Indonesia juga ti-

dak bisa dibandingkan dengan masyarakat Amerika 

atau Eropa yang dalam waktu satu tahun saja sudah 

membaca sekitar 25 – 27 buku. Di negara Jepang minat 

baca masyarakatnya mencapai angka 15 – 18  buku per 

tahunnya. Indonesia memiliki minat baca hanya sekitar 

0,01 persen per tahunnya. Oleh karena itu tidak heran 

bila kemudian pemerintah menggiatkan gerakan literasi 

sekolah yang lebih diarahkan pada anak usia sekolah 

dan guru. Pemerintah memang sengaja mengadakan 

gerakan ini dengan harapan bisa menumbuhkan minat 

baca siswa dan guru sekalipun pada kenyataannya di 
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beberapa daerah tertentu terutama yang terpencil sangat 

susah untuk membeli buku. Karena itu, perlu ada suatu 

gerakan yang mampu menggelorakan minat baca siswa 

dan guru sehingga bisa membantu menyukseskan pro-

gram pemerintah tersebut. 

 

TANTANGAN GURU 

Abad ke-21 adalah abad yang sangat berbeda 

dengan abad-abad sebelumnya. Perkembangan ilmu 

pengetahuan yang luar biasa disegala bidang.pada abad 

ini, terutama bidang Information and Communication 

Technology (ICT) yang serba canggih (sophisticated) 

membuat dunia ini semakin sempit, karena kecanggihan 

teknologi ICT ini beragam informasi dari berbagai sudut 

dunia mampu diakses dengan instant dan cepat oleh 

siapapun dan dari manapun, komunikasi antar personal 

dapat dilakukan dengan mudah, murah kapan saja dan 

di mana saja. 

Perubahan-perubahan tersebut semakin terasa, ter-

masuk didalamnya pada dunia pendidikan. Guru saat 

ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari era 

sebelumnya. Guru menghadapi klien yang jauh lebih 

beragam, materi pelajaran yang lebih kompleks dan su-

lit, standard proses pembelajaran dan juga tuntutan ca-

paian kemampuan berfikir siswa yang lebih tinggi, 

untuk itu dibutuhkan guru yang mampu bersaing bukan 

lagi kepandaian tetapi kreativitas dan kecerdasan bertin-

dak (hard skills- soft skills). Menurut Susanto (2010), ter-
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dapat 7 tantangan guru di abad 21, yaitu : 

a. Teaching in multicultural society, mengajar di masyara-

kat yang memiliki beragam budaya dengan kompe-

tensi multi bahasa. 

b. Teaching for the construction of meaning, mengajar 

untuk mengkonstruksi makna (konsep). 

c. Teaching for active learning, mengajar untuk pembela-

jaran aktif. 

d. Teaching and technology, mengajar dan teknologi. 

e. Teaching with new view about abilities, mengajar dengan 

pandangan baru mengenai kemampuan. 

f. Teaching and choice, mengajar dan pilihan. 

g. Teaching and accountability, mengajar dan akun-

tabilitas. 

 

Untuk memecahkan masalah tersebut di atas, guru 

dituntut mampu untuk membaca setiap tantangan yang 

ada pada masa kini. guru harus mampu untuk mencari 

sendiri pemecahan masalah yang timbul dari dampak 

kemajuan zaman karena tidak semua kemajuan zaman 

berdampak baik, dampak negatif juga harus diperhi-

tungkan. 

Guru yang mampu menghadapi tantangan tersebut 

adalah guru yang profesional yang memiliki kualifikasi 

akademik dan memiliki kompetensi-kompetensi antara 

lain kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial yang 

kualifaid. Studi ini hanya fokus pada kompetensi profe-
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sional guru yang meliputi:  

a. Menguasai subtansi bidang studi dan metodologi ke-

ilmuannya 

b. Menguasai struktur dan materi kurikulum bidang 

studi 

c. Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam pembelajaran 

d. Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi 

e. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui peneliti-

an tindakan kelas 

 

ORIENTASI GURU ABAD 21 

Tuntutan dunia internasional terhadap tugas guru 

memasuki abad ke-21 tidaklah ringan. Guru diharapkan 

mampu dan dapat menyelenggarakan proses pembela-

jaran yang bertumpu dan melaksanakan empat pilar 

belajar yang dianjurkan oleh Komisi Internasional 

UNESCO untuk Pendidikan, hal ini didasari bahwa Pen-

didikan merupakan komunikasi terorganisasi dan berke-

lanjutan yang dirancang untuk menumbuhkan kegiatan 

belajar pada diri peserta didik (education as organized 

and sustained communication designed to bring about 

Learning). UNESCO merekomendasikan empat pilar 

dalam bidang pendidikan, yaitu: 

a. Learning to know (belajar untuk mengetahui) 

Learning to know, yaitu proses belajar untuk menge-

tahui, memahami, dan menghayati cara-cara peme-

rolehan pengetahuan dan pendidikan yang memberi-
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kan kepada peserta didik bekal-bekal ilmu pengeta-

huan. Proses pembelajaran ini memungkinkan peser-

ta didik mampu mengetahui, memahami, dan mene-

rapkan, serta mencari informasi dan/atau menemu-

kan ilmu pengetahuan. 

b. Learning to do (belajar melakukan atau mengerjakan) 

Learning to do, yaitu proses belajar melakukan atau 

mengerjakan sesuatu. Belajar berbuat dan melakukan 

(Learning by doing) sesuatu secara aktif ini bermakna 

pendidikan seharusnya memberikan bekal-bekal ke-

mampuan atau keterampilan. Peserta didik dalam 

proses pembelajarannya mampu menggunakan ber-

bagai konsep, prinsip, atau hukum untuk memecah-

kan masalah yang konkrit. 

c. Learning to live together (belajar untuk hidup ber-

sama) 
Learning to live together, yaitu pendidikan seharus-

nya memberikan bekal kemampuan untuk dapat hi-

dup bersama dalam masyarakat yang majemuk se-

hingga tercipta kedamaian hidup dan sikap toleransi 

antar sesama manusia. 

d. Learning to be (belajar untuk menjadi/mengembang-

kan diri sendiri). 

Learning to be, yaitu pendidikan seharusnya membe-

rikan bekal kemampuan untuk mengembangkan diri. 

Proses belajar memungkinkan terciptanya peserta di-

dik yang mandiri, memiliki rasa percaya diri, mampu 

mengenal dirinya, pemahaman diri, aktualisasi diri 
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atau pengarahan diri, memiliki kemampuan emosio-

nal dan intelektual yang konsisten, serta mencapai 

tingkatan kepribadian yang mantap dan mandiri. 

 

POJOK LITERASI: MENJAWAB TANTANGAN 

Literasi itu sendiri memiliki konsep dan tujuan 

yang mendukung pengembangan profesionalisme guru 

saat ini. Tujuan literasi dijabarkan sebagai berikut 

(Ibeng, 2018): 

a. Menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti 

yang baik. 

b. Menumbuhkan dan mengembangkan juga budaya 

literasi di sekolah maupun masyarakat. 

c. Dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki 

dengan cara membaca segala macam informasi yang 

bermanfaat. 

d. Dapat juga meningkatkan kepahaman seseorang di-

dalam mengambil inti sari dari suatu bacaan. 

e. Mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna. 

f. Memberikan penilaian kritis pada karya tulis sese-

orang. 

g. Memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan 

menulis. 

 

Adapun manfaat literasi seperti diungkapkan oleh 

Ibeng (2018) diantaranya adalah : 

a. Menambah kosa kata. 

b. Mengoptimalkan kerja otak. 
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c. Menambah wawasan dan informasi baru. 

d. Meningkatkan kemampuan interpersonal. 

e. Mempertajam diri didalam menangkap makna dari 

suatu informasi yang sedang dibaca. 

f. Mengembangkan kemampuan verbal. 

g. Melatih kemampuan berfikir dan menganalisa. 

h. Meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang. 

i. Melatih dalam hal menulis serta juga merangkai kata 

yang bermakna. 

 

Pojok literasi, sebagai jawaban agar guru menjadi 

melek literasi dikarenakan di tempat ini menyediakan 

kegiatan literasi yang meliputi:  

a. Literasi Dasar 

Literasi dasar merupakan suatu kemampuan untuk 

membaca, mendengarkan, berbicara, menulis serta 

juga menghitung. Literasi dasar ini bertujuan untuk 

dapat mengoptimalkan serta meningkatkan dalam 

hal menulis, membaca, berbicara, menghitung serta 

juga mendengarkan. 

b. Literasi Perpustakaan 

Literasi perpustakaan ialah suatu kemampuan lanjut-

an untuk dapat mengoptimalkan literasi perpustaka-

an yang ada. Literasi perpustakaan ini terdiri dari 

memberikan pemahaman mengenai cara untuk dapat 

membedakan antara cerita non fiksi dan cerita fiksi, 

memahami penggunaan katalog serta indeks dan juga 

memiliki pengetahuan didalam memahami informasi 
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saat sedang menyelesaikan suatu tulisan, penelitian 

serta lain sebagainya. 

c. Literasi Visual 

Literasi visual ialah suatu pemahaman yang lebih 

antara literasi media dan juga literasi teknologi yang 

mengembangkannya dengan cara memanfaatkan ma-

teri visual. 

d. Literasi Media 

Literasi media merupakan suatu kemampuan untuk 

dapat mengetahui berbagai bentuk media yang ber-

beda seperti media cetak, media elektronik dan lain 

sebagainya dan juga dapat mengerti penggunaan dari 

masing-masing media yang ada tersebut. 

e. Literasi Teknologi 

Literasi teknologi merupakan suatu suatu kemampu-

an untuk dapat memahami kelengkapan dalam suatu 

teknologi seperti contohnya hardware dan software, 

memahami juga cara mengakses internet dan juga 

mengerti etika yang berlaku dalam penggunaan tek-

nologi. 

Melihat manfaat literasi yang demikian bisa dipas-

tikan guru akan mampu meningkatkan profesionalisme-

nya dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pendidik 

di abad 21 ini. Jadi apakah pojok literasi masih diragu-

kan keberadaannya? 
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ABSTRAK 

 

Meningkatnya frekuensi penggunaan bahasa hibrida 

dalam pemberitaan mengenai Covid-19 mencemaskan para 

penggiat bahasa Indonesia; hal ini dikhawatirkan dapat 

mengganggu perkembangan bahasa Indonesia; bahkan da-

pat menjadi ancaman bagi keberadaannya. Studi mengenai 

bahasa hibrida terfokus pada ancaman terhadap eksistensi 

bahasa Indonesia, meskipun keanekaragaman bahasa me-

mungkinkan kreativitas berpikir dan terbuka pada kemam-

puan bahasa sebagai sumber pengayaan suatu bahasa. Tu-

juan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana bahasa 

hibrida mengancam keberadaan bahasa Indonesia. Selain itu 

juga menjelaskan pertentangan ide yang terjadi dalam 

masyarakat yang tercermin dalam penggunaan bahasa 

hibrida.  Penelitian kualitatif ini mengacu pada berita-berita 

mengenai Covid-19 yang mengandung bahasa hibrida, da-

lam hal ini bahasa Inggris di media sosial. Setelah data yang 

berupa kalimat didokumentasikan, kemudian diklasifikasi, 

untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Temuan 

dalam studi ini adalah bahwa penggunaan bahasa hibrida 

pada pemberitaan Covid-19 meliputi judul berita dan pada 

isi berita. Bahasa hibrida terjadi karena kesulitan mencari 

mailto:umiyawisah@metrouniv.ac.id
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padanan, berkembangnya konsep dan realitas yang diacu, 

terjemahan yang belum familiar bagi banyak orang, dan juga 

prestise. Pada bagian akhir tulisan ini disimpulkan, bahwa 

bahasa hibrida bukan penyebab ancaman bagi bahasa 

Indonesia, namun akibat dari kesadaran akan pentingnya 

bahasa asing dalam komunikasi di masyarakat.    

  

Kata Kunci: Bahasa hibrida, Covid-19, media sosial, bahasa 

Indonesia.   

 

PENDAHULUAN 

Maraknya penggunaan bahasa hibrida di media massa 

sangat mencemaskan para penggiat bahasa; hal ini dikare-

nakan bahasa hibrida mengancam kemurnian dan perkem-

bangan bahasa Indonesia.  Banyaknya penggunaan kata/ ka-

limat serapan bahasa asing –dalam hal ini bahasa Inggris—

dalam berbagai proses komunikasi menjadi alasan kuat 

munculnya perasaan cemas tersebut. Media sosial yang 

merupakan sarana informasi dan komunikasi yang semakin 

banyak penggunanya dewasa ini memiliki kecenderungan 

menggunakan bahasa Indonesia bersama bahasa Inggris 

dalam penulisan berita. Bahasa hibrida tidak hanya sebagai 

pengayaan bahasa namun juga sebagai kontestasi seiring 

dengan berkembangnya peradaban. Bahasa asing disebut 

sebagai ancaman bagi budaya bangsa (Murti, 2015); apalagi 

bila dikaitkan dengan nasionalisme (Nugroho, 2015). Hal ini 

semakin krusial seiring dengan semakin maraknya penggu-

naan bahasa hibrida di media sosial.  
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Studi tentang bahasa Indonesia dalam kaitannya de-

ngan penggunaan bahasa hibrida yang selama ini berlang-

sung cenderung membicarakan ancaman terhadap bahasa 

Indonesia. Munculnya bahasa asing dalam bentuk kata dan 

kalimat dalam beragam komunikasi di media sosial dinilai 

sebagai ancaman bagi kemurnian bahasa, bahkan bagi iden-

titas nasional (Agustin, 2011; Listiyorini, 2013). Meskipun 

sesungguhnya bahasa yang beragam memungkinkan proses 

berpikir yang kreatif dan terbuka (Canagarajah, 2007). Da-

lam hal ini bahasa asing dianggap sebagai sumber pengaya-

an suatu bahasa. Selain menyatakan suatu kebudayaan ter-

kait dengan identitas, juga merupakan gambaran struktur 

berpikir suatu masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, 

Bahasa tidak dapat dipisahkan dengan ideologi dimana ke-

beradaan suatu bahasa berhubungan dengan bahasa lainnya, 

sebagaimana halnya dengan bahasa hibrida dalam bahasa 

Indonesia, yang menyatakan berlakunya ideology suatu ba-

hasa (Mubaligh, 2011). Dalam hal ini, ancaman terhadap 

bahasa Indonesia bukan dikarenakan penggunaan bahasa 

hibrida, namun lebih pada pergeseran ideology mengenai 

pentingnya bahasa asing dalam berkomunikasi. 

Tulisan ini bertujuan melengkapi kekurangan hasil 

studi terdahulu yang  mengabaikan aspek ideologis suatu 

bahasa. Secara khusus tulisan ini menganalisis bagaimana 

penggunaan bahasa hibrida, selain mengancam keberadaan 

bahasa Indonesia, juga memperlihatkan adanya ancaman 

ideologis dalam proses komunikasi masyarakat. Selain itu, 

tulisan ini menjawab pertanyaan bagaimana penggunaan 
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bahasa hibrida di media sosial dan bagaimana penggunaan 

bahasa hibrida menggambarkan suatu kontestasi ideologi 

yang berlangsung dalam masyarakat. Penggunaan bahasa 

Indonesia dengan bahasa Inggris, bahkan dengan bahasa 

daerah yang terdapat pada artikel atau tulisan berita di me-

dia sosial menggambarkan terjadinya dinamika peradaban.  

 

LANDASAN TEORI 

A. Bahasa Hibrida 

Keterampilan berbahasa merupakan karakter pokok 

yang saling berkaitan dalam kehidupan, baik dalam skala 

kecil maupun besar, yang berfungsi memahami serta meng-

ungkapkan kata-kata, kalimat, serta paragraph pada unit 

sosial yang kecil hingga unit yang lebih besar. Hal ini bertu-

juan untuk merumuskan serta mengkomunikasikan ide dan 

pikiran (Caplan, 2019). Terkait dengan bahasa, ada tiga hal 

mendasar yang dapat dilakukan manusia, yaitu 1) manusia 

dapat melakukan komunikasi antarsesama; 2) Dalam proses 

berpikir, manusia menggunakan Bahasa sebagai landasan 

utamanya; 3) Melalui bahasa, manusia terlibat dalam proses 

interaksi, perubahan sosial, serta mewujudkan tercapainya 

perubahan sosial budaya. Dengan demikian, bahasa mampu 

membentuk dan menentukan sejarah sosial (Mubaligh, 

2011). 

Beberapa tahun terakhir terjadi penggunaan bahasa 

pada masyarakat multibahasa yang mengarah pada terben-

tuknya bahasa hibrida sebagai dampak dari interaksi global 

(Maria, Nunzio, & Nosilia, 2010). Bahasa hibrida juga 
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banyak‖ dibahas‖ di‖ beberapa‖ penelitian‖ (O’Connor‖ &‖

Crawford, 2015) (Harsh Atrey, Prasad, & Rama Krishna, 

2012) (He,‖Chen,‖ Zhao,‖&‖Lin,‖ 2012).‖Kata‖ ‘hibrida’ berasal 

dari‖kata‖‘hibriditas,’‖yang‖merujuk‖pada‖sesuatu‖yang‖diha-

silkan dengan menggabungkan dua unsur yang berlainan 

(Humaedi,‖ 2015).‖ Menurut‖ Martínez‖ (2013),‖ istilah‖ ‘bahasa‖

hybrid’‖ (hibrida)‖merujuk‖ pada‖ fenomena alih kode dalam 

praktik bilingualisme sehari-hari yang dinamis. Dalam 

penelitian Janssens dan Steyaert (Gaibrois, 2018) dinyatakan, 

bahwa penggunaan bahasa hibrida berkontribusi secara sig-

nifikan terhadap produksi baru dalam berbicara dan ber-

komunikasi. 

 

B. Media Sosial 

Penggunaan Internet telah meluas ke berbagai bi-

dang kehidupan. Hal ini dikarenakan internet telah meng-

ubah serta memberikan kemudahan bagi orang dalam men-

cari berita (Fletcher & Park, 2017). Bukti meluasnya penggu-

naan internet, salah satunya adalah media sosial (social 

media); yaitu teknologi berbasis komputer yang memfasilitasi 

serta mempermudah penggunanya dalam bereksperimen, 

berinteraksi, serta mendapatkan informasi secara daring 

(online). Media sosial menggunakan teknologi berbasis web-

site atau aplikasi, dan untuk mengaksesnya diperlukan pe-

rangkat seperti komputer atau smartphone dan bantuan 

internet.    

Berdasarkan jumlah penggunanya, media sosial yang 

paling banyak digunakan, diantaranya adalah: Facebook, 



Peran Bahasa di Masa Pandemi Covid-19 sebagai Media Terapi Kognitif 
 

267 

Youtube, WhatsApp, dan Instagram (Bivisyani Questibrillia, 

2019). Facebook yang merupakan penemuan Mark 

Zuckerberg, dkk. di tahun 2003 berada di peringkat pertama 

dan diperkirakan ada 2,3 milyar penggunanya di seluruh 

dunia. Menurut data Statistika, Indonesia menempati posisi 

ke-3 dengan jumlah pengguna aktif mencapai 130 juta. 

Youtube yang diciptakan oleh Chad Hurley, Steven Chen, 

dan Jawed Karem fokus pada video-sharing dalam peng-

gunaannya. Jenis media social ini berada pada posisi ke-2 

dengan jumlah pengguna aktif mencapai 1,9 milyar. 

WhatsApp merupakan aplikasi yang menggunakan cross-plat-

form-messaging dan Voice-over Internet Protocol (VoIP). Media 

social ini memungkinkan penggunanya mengirimkan pesan 

berupa teks atau suara. WhatsApp atau sering disingkat WA 

juga memungkinkan penggunanya untuk mengirimkan 

gambar, video, dokumen, dan juga lokasi. Instagram adalah 

media sosial yang memiliki fitur foto dan video-sharing; se-

perti halnya Facebook.   

 

C. Pemertahanan Bahasa  

Menurut Fridani, et.al (2016), bahasa adalah simbol 

yang digunakan dan diartikan sebagai sarana komunikasi 

kepada orang lain. Sedangkan menurut Chaer (Mubaligh, 

2011), bahasa merupakan sistem simbol bunyi yang bermak-

na dan dihasilkan dari alat ucap, bersifat arbirter dan kon-

vensional, serta digunakan sebagai alat komunikasi oleh 

masyarakat mengungkapkan perasaan. Masing-masing ba-

hasa menyatakan visi yang tidak sama terkait dengan dunia 
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yang dapat mewakili dari mana kita berasal, siapa diri kita, 

dan gagasan masyarakat di tempat kita berada (Allende-

Hernández & Caballero-Morales, 2015). Untuk melestarikan 

suatu budaya, bahasa disosialisasikan dan diwariskan dari 

satu generasi ke generasi lain. Selain itu, karena bahasa 

mengandung sejarah dan pengetahuan yang kompleks, 

maka diperlukan pemertahanan bahasa untuk melestarikan 

sejarah dan pengetahuan nenek moyang bagi generasi 

penerus (Sunindyo, Mulyanto, Widyani, & Widagdo, 2011). 

Menurut Chen & Fang (2013), bahasa merupakan fosil 

hidup dan pembawa budaya. Menurut mereka, cara mem-

pertahankan bahasa yang terancam punah adalah dengan 

mempelajarinya. Selain itu, kesenian juga dapat digunakan 

untuk mempertahankan suatu bahasa (Muhammad & 

Abdullah, 2018). Contoh hal ini terdapat pada orang-orang 

Sami Finlandia yang memperlihatkan bagaimana mereka 

mempertahankan‖ bahasa‖ melalui‖ musik‖ dengan‖ ‘tindakan‖

menyanyi’‖ sebagai‖ alat‖ pemertahanan‖ bahasa‖ etnis‖ serta‖

mendekonstruksi stereotip yang diarahkan kepada mereka 

(Ridanpää, 2016). Selain melalui kesenian dan musik, studi 

Umbar (2018) memperlihatkan pemertahanan bahasa Osing 

melalui lagu, yang selain mampu mengenalkan bahasa 

Osing sebagai alat komunikasi, juga sebagai hiburan kepada 

publik. Menurut Giri (2017), pemertahanan bahasa juga 

dapat dilakukan di tengah transformasi budaya melalui revi-

talisasi dan enkulturasi bahasa dan budaya daerah. 
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METODE 

Studi ini merupakan studi kualitatif, yang menggam-

barkan realitas dan kehidupan sosial (Holliday, 2002), 

Creswell (2003). Teknik penelitian kualitatif di sini dipakai 

untuk menganalisis bahasa hibrida pada teks berita menge-

nai Covid-19 yang terdapat di sosial media. Setidaknya ter-

dapat 20 data berupa kalimat yang memuat bahasa hibrida 

didokumentasikan dari judul berita serta isi berita. Beberapa 

contoh bahasa hibrida tersebut di antaranya:  

1. Dalam Permenkumham itu juga tertuang aturan bagi 

orang asing yang terkena kebijakan lockdown atau pemba-

tasan akses di suatu negara sehingga tidak dapat meme-

nuhi prosedur keimigrasian dapat diberikan izin tinggal.  

2. ‚Hasil‖ swab test ini berdasarkan informasi yang kami 

terima akan‖diketahui‖ sekitar‖ 3‖ atau‖4‖hari‖ setelah‖ test,‛‖

ujarnya.  

3. Gubernur Bali Wayan Koster mewajibkan wisatawan 

yang datang ke pulau dewata mengantongi hasil negatif 

corona test PCR atau rapid test.  

   

Setelah pendokumentasian data berupa kalimat-kali-

mat bahasa hibrida, langkah selanjutnya adalah mengklasi-

fikasikan data sesuai jenisnya: kata, frasa, klausa, atau 

kalimat.  Analisis data dilakukan secara fonologis, morfolo-

gis, dan sintaksis serta interpretasinya. Selain dengan meto-

de di atas, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan 

sosiolinguistik. Menurut Fishman (2007), ada dua hal yang 

menjadi fokus studi linguistik, yaitu bahasa dan kemasya-
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rakatan. Sosiolinguistik memandang bahasa dan pemakaian 

bahasa tidak hanya sebagai sistem struktur tetapi juga se-

bagai sistem komunikasi, oleh karena itu bahasa tidak hanya 

ditentukan oleh faktor-faktor struktural; tetapi juga oleh 

faktor-faktor sosial, situasional, dan kultural.  Selain itu, se-

gala sesuatu yang dilakukan manusia dalam bertutur akan 

selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. 

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Fishman (2007),  yaitu 

who speaks to whom, when, and where; hal inilah yang menjadi 

pertimbangan pada saat penganalisisan data dalam peneli-

tian ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil 

Bahasa hibrida telah digunakan secara meluas dalam 

berbagai bentuk komunikasi dan media. Sejalan dengan 

munculnya kasus Covid-19, bahasa hibrida pun menjadi 

bahasa yang lazim digunakan dalam pemberitaannya. Peng-

gunaan bahasa hibrida dalam pemberitaan mengenai Covid-

19 meliputi kata dan frasa Bahasa Inggris.  
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1. Penggunaan Bahasa Hibrida berupa Kata Bahasa 

Inggris 

 

No.  Isi Berita Bahasa 

Hibrida 

Jenis 

1. ‚Pada‖pasien‖ini‖kita‖curiga‖ke‖

arah suspect corona karena 

yang bersangkutan memenuhi 

dari tanda-tanda klinis yang 

ada‖ <,‛‖ ujar‖ dokter‖ spesialis‖

penyakit dalam ini. 

 

Suspect Kata  

2. Sejak mewabahnya virus coro-

na di sejumlah negara, harga 

produk kesehatan ---terutama 

masker dan hand sanitizer—

 di toko online melambung 

tinggi. Bahkan tak jarang, ada 

beberapa seller nakal yang me-

matok harga tidak wajar.  

 

Online 

seller 

 

Kata  

Kata  

 

3. Selanjutnya pasien 08 laki-laki 

56 tahun. Pasien ini tertular 

oleh kasus 07 karena memang 

suami istri. Kondisinya seka-

rang menggunakan peralatan, 

infus, oksigen. Karena sebe-

lum contact dengan 07 sudah 

sakit‖duluan,‛‖sambungnya.‖ 

 

Contact Kata  
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4. 

 

Pemerintah Australia membe-

rikan update bagi para traveler 

yang ingin berkunjung ke 

Indonesia. Pembaharuan ini 

menyorot kasus baru Virus 

Corona (COVID-19) di tanah 

air.  

 

Update 

Traveler 

Kata 

Kata 

 

5. ‚Yang‖ tadi‖ saya‖ laporkan‖ sus-

pect, data laboratoriumnya 

bahwa yang bersangkutan 

confirm positif COVID-19,‛‖

ucap Yurianto. 

 

Suspect 

Confirm 

Kata 

Kata 

6. Yuri menegaskan, pemerintah 

terus bergerak melakukan tra-

cing meskipun tidak dibuka 

secara lebar, dimana tracing ini 

dilakukan oleh dinas kesehat-

an masing-masing daerah.  

 

Tracing Kata 

7. Doni juga ngingetin masyara-

kat untuk berhati-hati ke ke-

lompok masyarakat yang se-

ring keluar rumah untuk ber-

aktivitas, karena mereka bias 

jadi nggak sadar udah jadi 

carrier yang bias nularin ke 

orang terdekatnya. 

 

Carrier Kata 

8. Dengan adanya rekomendasi 

dari WHO, diharapkan Indo-

Screening Kata 
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nesia bias menyelenggarakan 

rapid test Covid-19 dengan 

kualitas yang lebih baik dan 

akurat dalam proses screening. 

  

9. Pemerintah pun sampai saat 

ini masih menggodok roadmap 

vaksinasi. 

 

Roadmap Kata 

10. ‚Jam‖21.00‖dari‖pihak‖Sarinah‖

telpon ke kita, ke Polsek 

(Menteng) menginformasikan 

banyak sekali customer,‛ 

ungkap Guntur. 

  

Customer Kata 

11. ‚Begitu‖di‖luar,‖kita‖Tanya‖ke-

napa belum pulang, (mereka 

jawab) kita punya memory di 

sini. Kita kan harus tetap per-

suasive. Sudah kita cegah, be-

gitu mereka tutup pun mereka 

sudah pilang, kok, sudah kita 

arahin,‛‖ujar‖Guntur. 

 

Memory Kata 

12.  Dalam Permenkumham itu 

juga tertuang aturan bagi 

orang asing yang terkena kebi-

jakan lockdown atau pembatas-

an akses di suatu negara se-

hingga tidak dapat memenuhi 

prosedur keimigrasian dapat 

diberikan izin tinggal.  

Lockdown Kata 
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2. Penggunaan Bahasa Hibrida berupa Frasa Bahasa 

Inggris 

 Bahasa hibrida dalam pemberitaan mengenai Covid-

19 juga muncul dalam bentuk frasa bahasa Inggris. Contoh 

penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

No.  Isi Berita Bahasa 

Hibrida 

Jenis 

1. Sejak mewabahnya virus 

corona di sejumlah negara, 

harga produk kesehatan ---

terutama masker dan hand 

sanitizer— di toko online  

melambung tinggi. Bahkan 

tak jarang, ada beberapa 

seller nakal yang mematok 

harga tidak wajar.  

 

hand sanitizer 

 

 

Frasa 

 

2. Yang pertama saya sam-

paikan kasus 7 perempuan 

59 tahun kondisinya tam-

pak sakit, ringan, stabil. Ini 

kasus imported case. Beliau 

baru kembali dari luar ne-

geri kemudian beberapa 

saat‖ menunjukkan‖ gejala,‛‖

jelas dia.  

 

Imported case Frasa 
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3. Australia juga menyorot 

terbatasnya ketersediaan 

fasilitas karantina, seperti 

ruang isolasi. Namun, pe-

merintah Australia tak 

mengubah advice level ke 

Indonesia, yakni masih 

Waspada Tinggi.  

 

Advice level Frasa 

4.  Carrier yang seperti ini di-

kategorikan sebagai silent 

killer karena bisa ngasih 

dampak yang berbahaya 

bagi orang sekitar. 

 

Silent killer Frasa 

5. Dengan adanya rekomen-

dasi dari WHO, diharap-

kan Indonesia bias menye-

lenggarakan rapid test 

Covid-19 dengan kualitas 

yang lebih baik dan akurat 

dalam proses screening. 

  

Rapid test 

 

Frasa 

 

6. Jadi vaksinasi lancer, maka 

herd immunity tercipta dan 

30 persen populasi lainnya 

tidak perlu disuntik vak-

sin. 

Herd 

immunity 

Frasa 
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7. Mereka antre hingga 

tangga luar restoran, na-

mun tetap menerapkan 

physical distancing.  

 

physical 

distancing. 

Frasa 

8. ‚Jadi‖ mereka‖ antre,‖ seka-

rang kan sudah take away, 

antrenya mengular sampai 

tangga kanan dan kiri, dua 

tangga‖itu,‛‖ujar‖Guntur. 

  

take away Frasa 

9. ‚Hasil‖ swab test ini berda-

sarkan informasi yang ka-

mi terima akan diketahui 

sekitar 3 atau 4 hari setelah 

test,‛‖ujarnya.‖ 

 

Swab test Frasa 

 

Penggunaan Bahasa hibrida berupa kata dan frasa Ba-

hasa Inggris dalam pemberitaan Covid-19 kian hari kian in-

tensif dan dinamis mengikuti perkembangan kehidupan 

masyarakat yang terintegrasi ke dalam sistem global dalam 

banyak tema atau isu yang diacu dalam berita. Penggunaan 

kata dan frasa bahasa Inggris lebih didasarkan pada inte-

grasi proses komunikasi dengan konteks dan internasional. 

Penggunaan istilah asing menyangkut asosiasi terhadap 

produk atau situasi yang bersifat global. Hal ini dapat dilihat 

pada‖ tabel‖ 1:‖ ‚Pada‖ pasien‖ ini‖ kita‖ curiga‖ ke arah suspect 
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corona karena yang bersangkutan memenuhi dari tanda-tan-

da‖klinis‖yang‖ada‖<,‛‖ujar‖dokter‖spesialis‖penyakit‖dalam‖

ini.  Sedangkan pada tabel 2 memperlihatkan Bahasa hibrida 

yang berupa frasa bahasa Inggris, yaitu: Sejak mewabahnya 

virus corona di sejumlah negara, harga produk kesehatan ---

terutama masker dan hand sanitizer— di toko online melam-

bung tinggi. Bahkan tak jarang, ada beberapa seller nakal 

yang mematok harga tidak wajar.  

Pada tabel 1 dan 2 tersebut tampak bahwa penggu-

naan bahasa hibrida pada pemberitaan Covid-19 meliputi 

berbagai jenis, yaitu berupa kata dan, frasa. Penggunaan ka-

ta pada tabel tersebut tidak hanya berbentuk monomer-

femik, seperti: suspect, contact, memory; tetapi juga polimor-

femik, seperti: seller, traveller, carrier, customer, tracing, 

screening. Selain itu terdapat kata polimorfemik berbentuk 

kata majemuk, seperti: online, update, roadmap, lockdown.    

Penggunaan bahasa hibrida yang berlangsung sema-

kin ekstensif meluas ke berbagai media komunikasi merupa-

kan gambaran tentang apa yang sedang terjadi dalam ma-

syarakat. Teks Bahasa dalam hal ini merupakan pernyataan 

atas suatu situasi sosial yang dapat dipahami melalui 

analisis Bahasa sebagai sistem symbol. Untuk menggambar-

kan proses sosial yang sedang berlangsung dapat dilihat tiga 

ranah penjelasan atas hadirnya bahasa hibrida. 

1) Pertama, penggunaan bahasa hibrida terjadi atas kesu-

litan mencari padanan dalam Bahasa Indonesia, sebagai-

mana contoh berikut: review= tinjau ulang, scanning- me-

mindai, great sale= bazar. 
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2) Kedua, penggunaan bahasa hibrida terjadi atas perkem-

bangan konsep dan realitas yang diacu dalam kanal be-

rita daring, contohnya istilah enter muncul pada era 

komputer yang tidak tergantikan dengan kata lain 

dalam Bahasa Indonesia, karena berisiko mengubah 

makna, Bahasa teknis/khusus (tidak tergantikan), terma-

suk istilah medis. Contoh lain: facebook, twitter, website. 

3) Penggunaan bahasa hibrida terjadi‖karena‖‚focus‛‖(kon-

teks) pembicaraan meminta penggunaan konsep-konsep 

yang relevan dan kontekstual dengan isu dan tema 

(tidak‖ tergantikan)/‖ tematis‖ ‚Common‖ Market‛‖ (term‖

baku untuk bidang tertentu), munculnya hibrid karena 

sesuatu yang baru yang belum ada alih bahasa. Contoh: 

commuterline, thriller, sirosis.  

4) Penggunaan bahasa hibrida disebabkan oleh terjemahan 

Bahasa asing belum familiar dalam masyarakat (prinsip 

komunikasi adalah untuk penyampaian pesan, maka 

pesan tidak akan tersampaikan jika Bahasa yang digu-

nakan tidak pernah didengar atau belum dikenal 

umum). Contoh: milenial, septic tank, online, sweeping. 

5) Penggunaan bahasa hibrida terjadi karena prestise/ 

gengsi/kontrol sosial Tujuan penggunaan bahasa hibrid 

adalah sebagai kontrol sosial atau meningkatkan pres-

tise penutur suatu Bahasa. Contoh: art shop, rewards, 

quality time.  

Dari bentuk bahasa hibrida yang berlangsung tampak 

bahwa penggunaan Bahasa bersifat sangat dinamis dan kon-

tekstual. 
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B. Pembahasan 

Di Indonesia, kasus positif Covid-19 muncul pada 

awal Maret 2020, ketika pasien wanita (31 th), seorang guru 

dansa, melakukan kontak fisik dengan temannya, seorang 

WNA Jepang, yang sebelumnya bermukim di Malaysia dan 

ternyata dinyatakan positif. Melalui pemeriksaan yang sek-

sama, si wanita dan ibunya dinyatakan positif juga. Kemu-

dian semakin banyak pemberitaan mengenai kasus positif di 

berbagai daerah di Indonesia.  

Penggunaan bahasa hibrida dalam pemberitaan kasus 

Covid-19 di media sosial begitu marak, yaitu dengan meng-

gunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penggunaan 

bahasa hibrida tersebut selain mengakomodir konsep yang 

belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, juga me-

nampakkan kecenderungan sosiologis yang perlu dipahami. 

Dalam hal ini, penggunaan unsur bahasa Inggris terkait 

dengan konteks global yang terjadi dalam kehidupan yang 

luas.     

Penggunaan bahasa hibrida memperlihatkan perubah-

an yang signifikan pada bahasa Indonesia sesuai dengan 

konteks, situasi, serta penggunaan. Dengan semakin meluas-

nya pengetahuan di era globalisasi, maka banyak dibutuh-

kan istilah-istilah baru yang mampu menjelaskan konsep-

konsep baru yang muncul. Ini sesuai dengan pendapat  

Susilo (2014) yang menyatakan bahwa akulturasi budaya, 

teknologi, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh dalam 

pengembangan bahasa Indonesia sehingga muncul banyak 

kosa kata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang 
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pemakaiannya tidak sesuai dengan aturan bahasa Indonesia, 

baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa hibrida juga dise-

suaikan dengan situasi yang ada, yaitu situasi formal atau 

informal. Dalam penggunaannya, bahasa hibrida sering 

muncul pada situasi informal. Peristiwa campur kode yang 

terjadi dalam percakapan informal diakibatkan oleh 

kedwibahasaan yang dimiliki lawan tutur dan situasi non 

formal yang mendukung penggunaannya. Campur kode 

dalam situasi non formal merupakan peristiwa yang sulit di-

hindari penutur dwibahasawan karena ada kecenderungan 

dalam diri dwibahasawan untuk memasukkan unsur suatu 

bahasa ke dalam bahasa lain yang dikuasainya. (Adnyani, 

Martha and Sudiana, 2013). 

Penggunaan bahasa hibrida juga dinilai sebagai tanda 

dari‖‚melemahnya‖keterampilan‖berbahasa‖seseorang.‛.‖Hal‖

ini disebabkan posisi bahasa hibrida yang lebih kuat diban-

dingkan dengan bahasa Indonesia. Selain dianggap mampu 

menyesuaikan dengan konteks perkembangan jaman, baha-

sa hibrida juga dianggap lebih luwes. Secara umum, peng-

gunaan bahasa hibrida menimbulkan beberapa akibat seper-

ti berikut ini. Pertama, bahasa hibrida berpotensi melemah-

kan keterampilan berbahasa sejalan dengan menyempitnya 

ruang pajanan (exposure) bahasa Indonesia. Bahasa hibrida 

memiliki potensi melemahkan keterampilan berbahasa pe-

nutur bahasa Indonesia, karena expose untuk itu terbatas. 

Selain lebih mampu memenuhi kebutuhan penutur, bahasa 

hibrida juga lebih fleksibel dibandingkan dengan bahasa 

Indonesia.  
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Kedua, Penggunaan bahasa hibrida menyebabkan hi-

langnya kosa kata Bahasa Indonesia karena bahasa Indone-

sia tidak mampu mengakomodir konsep yang dibicarakan; 

hal ini menyebabkan tergantikannya kosa kata Bahasa Indo-

nesia dengan kosa kata bahasa lain, baik lokal maupun 

asing. Selain itu, hilangnya kosa kata bahasa Indonesia kare-

na dianggap sudah usang (obsolete), tidak mampu lagi meng-

cover makna suatu istilah di era yang semakin modern; con-

toh, istilah karcis diganti dengan tiket. Beberapa tahun yang 

lalu Pusat Pembinaan Bahasa memperkenalkan istilah mang-

kus dan sangkil untuk menggantikan istilah efektif dan efisien; 

namun usaha tersebut tidak menunjukkan hasil, sebelum 

akhirnya istilah tersebut dilupakan. Ini menunjukkan bahwa 

untuk memperkenalkan istilah baru guna menggantikan isti-

lah asing dibutuhkan upaya yang tidak mudah, selain harus 

dilakukan secara kontinyu.  Ketiga, Penggunaan bahasa hi-

brida mengancam keberadaan bahasa Indonesia dalam hal 

menurunnya komitmen para penuturnya. Hal ini dikarena-

kan bahasa hibrida dianggap lebih berprestise dibandingkan 

bahasa Indonesia.  Selain anggapan ini, penggunaan bahasa 

hibrida mampu membuat penuturnya merasa lebih terpe-

lajar serta terangkat status sosialnya. Rendahnya komitmen 

penutur terhadap Bahasa Indonesia karena dipicu dengan 

ketidak mampuan bahasa Indonesia menyesuaikan perkem-

bangan jaman.   
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PENUTUP 

Tidak seperti penelitian-penelitian terdahulu, studi 

tentang bahasa hibrida dalam kaitannya dengan keberadaan 

bahasa Indonesia cenderung mendiskusikan ancaman terha-

dap kemurnian bahasa Indonesia. Padahal, keragaman baha-

sa memungkinkan proses berpikir yang kreatif dan terbuka, 

sebagai sumber pengayaan suatu bahasa dan merupakan 

pernyataan atas berlakunya suatu ideologi dalam bahasa. 

Studi tentang bahasa hibrida ini memungkinkan di-

peroleh pemahaman tentang konteks global, yaitu menjelas-

kan integrasi proses komunikasi pada konteks internasional 

Masuknya unsur bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, 

dapat dihubungkan dengan konteks global yang menjadi ba-

gian dari wacana dan praktik sosial secara meluas. Penggu-

naan bahasa hibrida menunjukkan adanya perubahan yang 

signifikan pada bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan 

konteks, situasi, serta penggunaan. Semakin berkembangnya 

pengetahuan di era globalisasi, maka diperlukan istilah-isti-

lah baru yang dapat menjelaskan konsep-konsep baru yang 

muncul. Hal ini sejalan dengan pendapat  yang menjelaskan 

bahwa akulturasi budaya, teknologi, ekonomi, dan politik 

memiliki peranan dalam mempengaruhi perkembangan ba-

hasa Indonesia sehingga banyak ditemukan kosa kata baha-

sa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia yang pema-

kaiannya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik 

dilakukan secara lisan maupun tulisan. 

Keterbatasan tulisan ini terletak pada belum tercukupi-

nya teori-teori yang membahas bahasa hibrida dalam pem-
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beritaan Covid-19 serta keterbatasan penelitian yang dilaku-

kan terkait dengan bahasa hibrida.   
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ABSTRAK 

 

Podcast sebagai media pengajaran sastra dapat ber-

fungsi untuk terapi kognitif pada siswa di masa pandemi. 

Terapi perilaku kognitif merupakan salah satu jenis psiko-

terapi, yang mengombinasikan terapi perilaku dan terapi 

kognitif. Ada beberapa indikasi yang ditimbulkan oleh tera-

pi kognitif, salah satunya yaitu gangguan tidur yang dapat 

diminimalkan dengan brainwave podcast sebagai inovasi me-

dia pengajaran sastra yang dapat diimplementasikan pada 

KD 3.15 Mengidentifikasi informasi tentang fabel/legenda 

daerah setempat yang dibaca dan didengar. Selain itu, media 

ini dapat menunjang tercapainya dan KD 4.15 Menceritakan 

kembali isi cerita fabel/legenda daerah setempat yang dibaca 

dan didengar.  

 

Kata kunci : terapi kognitif, pengajaran sastra, podcast 

mailto:megga.anggarra.widya@gmail.com
mailto:anggitafebrianawati@gmail.com2,
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ABSTRACT 

 

This non-research paper aims to interpret podcasts as a 

literary teaching medium that functions for cognitive the-

rapy in students during a pandemic. Cognitive behavioral 

therapy is a type of psychotherapy, which combines beha-

vioral therapy and cognitive therapy. There are several indi-

cations caused by cognitive therapy, one of which is sleep 

disturbances which can be minimized by brainwave pod-

casts as an innovative literary teaching media that can be 

implemented in KD 3.15 Mengidentifikasi informasi tentang 

fable/legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. 

Selain itu, media ini dapat menunjang tercapainya dan KD 

4.15 Menceritakan kembali isi cerita fable/legenda daerah 

setempat yang dibaca dan didengar.  

 

Keywords: cognitive therapy, literature teaching, podcasts 

 

PENDAHULUAN 

Menurut World Health Organization (WHO), virus coro-

na adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan 

penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona 

diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu 

biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory 

Syndrme (SARS). 

Menurut WHO, virus corona COVID-19 menyebar 

orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut 

yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembus-

kan nafas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disen-
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tuh oleh orang lain. Orang tersebut kemudian menyentuh 

mata, hidung, atau mulut. Berdasarkan studi yang ada saat 

ini belum ditemukan penyebaran COVID-19 melalui udara 

bebas. Hal ini mengakibatkan kekhawatiran masyarakat da-

lam menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 

membuat adanya penyesuaian di segala lini kehidupan, ti-

dak terkecuali dalam ranah pendidikan.  

Pada bidang pendidikan, kegiatan bersekolah dilaksa-

nakan secara daring. Hal ini menimbulkan beberapa dam-

pak negatif bagi pendidik dan peserta didik. Pendidik mera-

sa kesulitan dalam memantau perkembangan siswa serta 

dalam penyampaian materi. Sedangkan peserta didik, mera-

sa kesulitan dalam memahami materi dan tugas yang diberi-

kan oleh pendidik secara daring. Peserta didik merasa bah-

wa materi masih kurang jelas disampaikan. Hal ini menye-

babkan menurunnya minat belajar siswa terhadap materi 

dan tugas yang telah diberikan oleh pendidik. Selain dalam 

pemahaman materi pada siswa yang berkurang, pembelajar-

an online juga memberi dampak negatif pada kesehatan jiwa 

dan kognitif pada masing-masing individu, salah satunya 

ialah gangguan tidur. Gangguan tidur biasanya diakibatkan 

oleh stres yang timbul akibat terlalu banyaknya tugas yang 

diberikan saat pembelajaran daring. Kekurangan tidur dapat 

menyebabkan gangguan mood, emosi, konsentrasi dan me-

nimbulkan malas (Safithry, 2017). 

Dilihat dari permasalahan tersebut, gangguan tidur 

merupakan salah satu gejala gangguan kognitif yang dapat 

diminimalkan dengan memberikan terapi kognitif melalui 
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media Brainwave podcast yang berisi dongeng berbentuk 

audio yang telah disesuaikan dengan usia siswa.  

 

PEMBAHASAN 

Terapi perilaku kognitif merupakan salah satu jenis 

psikoterapi, yang mengombinasikan terapi perilaku dan 

terapi kognitif. Kedua terapi tersebut bertujuan mengubah 

pola pikir dan respons pasien, dari negatif menjadi positif. 

Pola pikir seseorang terhadap sesuatu dapat memengaruhi 

emosi dan perilakunya. Guindon mengatakan bahwa kon-

seling kognitif perilaku adalah pendekatan yang paling 

umum yang digunakan untuk membantu masalah harga diri 

dan terbukti efektif dalam mengatasi masalah harga diri 

pada individu di seluruh rentan hidup. Sebagai contoh 

beberapa teknik dalam konseling kognitif perilaku, seperti: 

teknik relaksasi, teknik restrukturisasi kognitif, modelling, 

kemampuan belajar dan pelatihan intruksional diri, serta 

ketrampilan mengurangi kecemasan dapat meningkatkan 

harga diri pada tes akademik dalam belajar bagi siswa 

abnormal dan normal  (Damayanti, dkk, 2016). Pada terapi 

perilaku kognitif, pasien yang mengalami kondisi seperti di 

atas akan belajar cara berpikir positif, sehingga akan 

menghasilkan emosi dan perilaku positif pula. Ada beberapa 

indikasi yang ditimbulkan oleh terapi kognitif, salah satuny 

yaitu gangguan tidur. 

Gangguan tidur dapat mempengaruhi perkembangan 

perjalanan penyakit fisik dan jiwa. Ada beberapa klasifikasi 

gangguan tidur, salah satunya yaitu Disomnia. Disomnia 
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adalah gangguan yang menunjukkan saat memulai tidur 

atau mempertahankan tidur. Dalam hal ini, siswa meng-

alami gangguan tidur yang diakibatkan oleh stres yang 

berlebihan akibat dari pembelajaran daring dan tugas yang 

diberikan secara berlebihan juga. Dari permasalahan terse-

but, dapat dicegah dengan memberikan alternatif terapi gu-

na meminimalkan gangguan kognitif yang terjadi yaitu 

gangguan tidur pada siswa. Hal yang dapat dilakukan yaitu 

dengan memberikan media pengajaran yang tidak membe-

ratkan namun juga dapat membantu siswa dalam mengu-

rangi rasa stres akibat pembelajaran daring dan tugas. Ada-

pun media pengajaran yang dapat diberikan yaitu Brainwave 

podcast. 

 

Brainwave 

Brainwave adalah gelombang otak yang terdiri dari 4 

gelombang yaitu alpha, theta, delta dan beta. Sebenarnya 

keempat gelombang tadi hanyalah gambaran umum, masih 

ada lagi jenis-jenis gelombang otak manusia. Berkat kemaju-

an teknologi modern saat ini, berkembanglah berbagai ma-

cam penelitian terhadap gelombang otak salah satunya ada-

lah Brainwave Entertaintment. Brainwave Entertaintment ada-

lah terapi gelombang otak dengan media music yang mem-

punyai irama tertentu  yang bertujuan untuk merubah sifat, 

perilaku, asmara bahkan kekayaan. Brainwave hanyalah ge-

lombang otak dan Brainwave Entertaintment adalah terapi 

gelombang otak.  
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Pada era 70an tepatnya tahun 1973, Gerald Oster me-

mulai peneltian dengan menulis buku berjudul ‛ Auditory 

Beats in the Brain ‚. Oster memiliki pendapat bahwa gelom-

bang otak merupakan bahan yang sangat bagus untuk dija-

dikan penilitian di dalam bidang neurologis. Oster juga 

mempercayai bahwa kekuatan Brainwave dapat memberi-

kan jawaban mengenai bagaimana seekor hewan dapat 

berkomunikasi dengan teman mereka yang berada dalam 

ruang tiga dimensi. Disisi medis, Oster juga mempercayai 

bahwa Brainwave adalah suatu terobosan baru didalam du-

nia medis pada era ini. 

Selain itu dapat disimpulkan bahwa, brainwaves adalah 

sebuah musik yang dibuat dengan pengaturan frekuensi 

yang telah dibuat sedemikian rupa, dan jika didengarkan 

secara berkala akan mempengaruhi otak Anda (Iswandiari, 

2017). Terapi gelombang otak diklaim dapat meningkatkan 

IQ, menambah tinggi badan, dan memudahkan untuk tidur. 

Gelombang otak yang dimaksud di dalam istilah brainwaves 

adalah gelombang dengan perhitungan frekuensi dan perpa-

duan tertentu yang dapat mengubah struktur dan pola pikir 

dari otak Anda, tepatnya otak bawah sadar. 

 

Podcast 

Podcast merupakan rekaman audio digital yang berisi 

informasi tertentu, yang dapat didengarkan oleh banyak 

orang karena diunggah dan diunduh melalui website ter-

tentu. Banyak orang yang beranggapan bahwa podcast sama 

dengan radio. podcast dan radio tentu saja berbeda. podcast 
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adalah rekaman audio yang dapat diputar berulang-ulang, 

sedangkan radio biasanya dilakukan secara langsung maka 

hanya dapat didengarkan saat itu juga. Kemudian perbeda-

an lainnya dapat dilihat dari tempat untuk mendengarkan-

nya. Jika radio harus didengarkan di frekuensi tertentu, jika 

podcast tidak. 

Podcast telah ditemukan oleh Adam Curry pada tahun 

2000. Namun di Indonesia, istilah penggunaan podcast telah 

dimulai sejak tahun 2005. Istilah podcast berasal dari ga-

bungan‖ kata‖ ‚i-pod‛‖ dan‖ ‚broadcast‛‖ (Wu,‖ dalam Apitra, 

2020). podcast dibuat dan dipublikasikan melalui internet, se-

hingga mudah untuk diunduh ke perangkat elektronik yang 

dapat mengakses website tersebut seperti komputer dan 

handphone secara gratis maupun berbayar. Podcast memiliki 

beberapa kelebihan, yaitu podcast dapat didengarkan kapan 

saja dan dimana saja, dapat didengarkan sewaktu-waktu, 

lalu podcast tidak terdapat iklan, dan yang terakhir pada 

podcast tersedia banyak channel yang terdiri dari beberapa 

kategori yang dapat didengarkan sesuai dengan apa yang 

pendengar inginkan.  

Dalam bidang pendidikan, podcast juga memiliki 

banyak kelebihan terutama dalam peran media pembelajaan, 

yaitu (1) lebih efisien, karena kepraktisan dalam menyimpan 

dan membawanya. File podcast dapat diunduh melalui 

handphone yang terkoneksi jaringan internet dan disimpan 

di memori handphone sehingga dapat sewaktu-waktu di-

dengarkan. Hal ini memungkinkan untuk belajar dimana 

saja dan kapan saja. (2) podcast dapat digunakan sebagai me-
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dia pembelajaran untuk membantu jalannya pembelajaran 

tanpa tatap muka. (3) kemudahan untuk mendistribusikan 

melalui portal tertentu, sehingga menghemat waktu dan 

biaya.  

 

Media podcast 

Media pengajaran menggunakan media podcast di 

Indonesia, belum banyak dimanfaatkan dan dikembangkan. 

Media pengajaran melalui podcast dinilai sangat efisien dan 

memudahkan pengajar dalam mengajar karena pembuatan 

podcast dalam bentuk audio. Media pembelajaran audio 

dinilai lebih menghemat kapasitas penyimpanan dibanding-

kan dengan media pembelajaran lainnya. Podcast audio yang 

telah diunduh dan disimpan di handphone/smartphone, dapat 

diputar dimanapun, kapanpun, bahkan dapat dinikmati 

sambil melakukan aktivitas lainnya. Selain bermanfaat seba-

gai media pengajaran, podcast juga memiliki peluang seba-

gai sumber belajar bagi peserta didik. Selain karena efektif 

dan efisien, podcast yang dimanfaatkan dalam pembelajaran 

akan menjadi trend pendidikan abad-21. Namun demikian, 

dibutuhkan ketertarikan dan keinginan dari pengguna un-

tuk mulai memanfaatkan teknologi belajar ini. Selain itu, 

kemampuan para pendidik dan tenaga kependidikan untuk 

dapat senantiasa beradaptasi dengan perkembangan tekno-

logi akan membuat pemanfaatan sumber belajar melalui 

podcast akan semakin berkembang. 

Podcast sebagai media pembelajaran sebelumnya per-

nah diteliti oleh Indriastuti, dkk (2014). Hasil kajian ini me-
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nunjukkan bahwa: (1) media audio pembelajaran produksi 

BPMRP Kemdikbud yang berupa bahan belajar dan bahan 

layak siar sebagai podcast audio resources, (2) podcast audio 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang efektif dan 

efisien, dan (3) podcast menjadi salah satu cara untuk mem-

perluas jangkauan distribusi program selain sosialisasi. Ber-

dasarkan hasil penelitian tersebut, kami diyakini bahwa 

podcast dapat digunakan pula sebagai media pembelajaran 

sastra.  

Media ini dapat diimplementasikan sebagai materi 

pengajaran sastra kelas  pada KD 3.15 Mengidentifikasi in-

formasi tentang fabel/legenda daerah setempat yang dibaca 

dan didengar. Selain itu, media ini dapat menunjang terca-

painya KD 4.15 Menceritakan kembali isi cerita fabel/legen-

da daerah setempat yang dibaca dan didengar.  

 

Langkah-langkah Pembelajaran Sastra 

Adapun langkah-langkah pembelajaran sastra yang 

dapat dilakukan dengan media podcast sebagai alteratif te-

rapi kognitif pada siswa SMP, yaitu sebagai berikut.  
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Kompetensi Dasar 

KD 3.15 :  Mengidentifikasi informasi tentang fable/legenda 

daerah setempat yang dibaca dan didengar. Se-

lain itu, media ini dapat menunjang tercapainya  

KD 4.15: Menceritakan kembali isi cerita fable/legenda  

daerah setempat yang dibaca dan didengar.  

Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Guru menyiapkan materi yang akan diberikan 

melalui podcast yaitu yang berisi dengan dongeng/ 

fabel/legenda. (Membuat atau mencari podcast yang 

telah ada di aplikasi podcast) 

2. Guru mengirimkan rekaman podcast melalui grup 

pembelajaran daring di media sosial (WhatsApp). 

3. Guru menyarakan siswa untuk mendengarkan pod-

cast  pada saat sebelum tidur, guna merileksasi pi-

kiran siswa setelah seharian melakukan pembela-

jaran daring di mata pelajaran yang lain. 

4. Guru tidak lupa untuk memberikan tugas kepada 

siswa yaitu mengidentifikasi informasi tentang fa-

bel/legenda daerah dan menceritakannya kembali 

dalam bentuk tertulis dan dikumpulkan di hari se-

lanjutnya. 

5. Guru memberikan evaluasi (penilaian) terhadap tu-

gas siswa. 
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SIMPULAN 

Terapi perilaku kognitif merupakan salah satu jenis 

psikoterapi, yang mengombinasikan terapi perilaku dan 

terapi kognitif. Ada beberapa indikasi yang ditimbulkan 

oleh terapi kognitif, salah satuny yaitu gangguan tidur. 

Gangguan tidur dapat mempengaruhi perkembanga perja-

lanan penyakit fisik dan jiwa. Dari permasalahan tersebut, 

dapat dicegah dengan memberikan alternatif terapi guna 

meminimalkan gangguan kognitif yang terjadi yaitu gang-

guan tidur pada siswa. Hal yang dapat dilakukan yaitu de-

ngan memberikan media pengajaran yang tidak memberat-

kan namun juga dapat membantu siswa dalam mengurangi 

rasa stres akibat pembelajaran daring dan tugas. Adapun 

media pengajaran yang dapat diberikan yaitu Brainwave 

podcast. Pembelajaran sastra menggunakan media podcast  ini 

diharapkan dapat memberikan inovasi media pengajaran 

sastra secara daring sebagai upaya alternatif terapi kognitif 

pada siswa SMP kelas VII yang mengalami gangguan tidur 

akibat pembelajaran daring dan tugas yang sangat padat. 

podcast dapat berfungsi sebagai brainwave entertaiment yaitu 

terapi gelombang otak yag diharapkan dapat merileksasi 

keadaan otak, mental, dan jiwa siswa yang stres akibat pem-

belajaran daring di masa pandemi ini.  
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ABSTRAK 

 

Referensi adalah bagian dari kohesi gramatikal waca-

na. Referensi dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu refe-

rensi persona, demonstratif, dan komparatif. Dalam peneli-

tian ini, peneliti mencoba menganalisis penggunaan referen-

si dalam wacana cerpen bertema perundungan yang meru-

pakan hasil karya siswa kelas 6 salah satu sekolah dasar di 

wilayah Kabupaten Magelang. Peneliti menggunakan meto-

de teknik catat pada saat pengumpulan data. Kemudian, 

temuan-temuan tersebut dicatat dan dikelompokkan berda-

sarkan kategori referensi, yaitu referensi persona, demons-

tratif, dan komparatif. Setelah itu, peneliti menganalisis 

bagaimana aspek-aspek gramatikal tersebut digunakan oleh 

para siswa untuk membangun sebuah wacana berbentuk 

cerpen. Dari hasil penelitian, ditemukan empat masalah 

penggunaan referensi: (1) penggunaan kata ganti orang yang 

tidak efektif, (2) ketidakkonsistenan penggunaan kata ganti 

orang; (3) penggunaan kata ganti orang yang tidak tepat; (4) 

penggunaan bentuk referensi demonstratif turunan yang 

tidak baku.  

mailto:winastirahma@untidar.ac.id
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Kata Kunci: demonstratif, kata ganti orang, komparatif, referensi, 

dan wacana. 

 

PENDAHULUAN 

Dalam tataran kajian wacana, wacana menempati ta-

taran hierarki yang tertinggi atau terbesar sebagai satuan 

bahasa terlengkap. Wacana dapat berbentuk suatu karangan 

utuh, paragraf, kalimat, atau pun kata (Kridalaksana, 2009). 

Kemudian, menurut Abdul Chaer (2012), wacana dapat di-

katakan lengkap karena di dalamnya terdapat konsep, ga-

gasan, pikiran, atau ide utuh yang dapat dipahami oleh 

pembaca dalam wacana tulis atau oleh pendengar dalam 

wacana lisan. 

Lebih lanjut lagi, ada beberapa definisi tambahan 

mengenai wacana yang terdapat dalam KBBI daring, yaitu 

komunikasi verbal; percakapan; keseluruhan tutur yang me-

rupakan suatu kesatuan; kemampuan atau prosedur berpikir 

secara sistematis; kemampuan atau proses memberikan per-

timbangan berdasarkan akal sehat; pertukaran ide secara 

verbal. Berdasarkan ragam definisi mengenai wacana terse-

but, terdapat beberapa poin penting yang dapat digarisba-

wahi bahwa wacana merupakan satuan bahasa terlengkap 

yang mengandung gagasan atau pikiran dan dapat berben-

tuk tulisan atau ujaran lisan. Contoh wacana tulisan berma-

cam-macam, misalnya artikel, cerpen, novel, dan lain-lain. 

Sementara itu, contoh dari wacana berbentuk ujaran atau 

wacana lisan adalah monolog, dialog atau percakapan, siar-
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an radio, dan lain-lain. Semua jenis wacana tersebut dapat 

dikaji dalam kajian wacana.  

Penelitian atau kajian wacana dapat dilakukan dengan 

menganalisis unsur internal dan eksternalnya. Kajian waca-

na mengenai unsur internal dapat mengulik perihal kebaha-

saan atau gramatikalnya, misalnya menganalisis aspek sin-

taksis, kohesi, koherensi, dan lain-lain. Namun, pada peneli-

tian ini, peneliti hanya akan fokus pada salah satu aspek 

gramatikal dalam wacana tulisan berupa cerita pendek atau 

cerpen hasil karya siswa-siswa kelas 6 sekolah dasar. Dari 

empat aspek gramatikal wacana, yaitu referensi, substitusi, 

pelesapan, dan konjungsi, peneliti memilih untuk fokus 

mengamati dan menganalisis penggunaan penanda refe-

rensi. Peneliti ingin mengetahui bagaimana para siswa kelas 

6 sekolah dasar menggunakan penanda referensi untuk 

membangun keutuhan teks cerpen yang ditulisnya.  

 

KAJIAN TEORI 

Referensi adalah bagian dari kohesi gramatikal waca-

na. Menurut Ramlan (1993), referensi atau pengacuan adalah 

penggunaan kata atau frasa untuk mengacu kata, frasa, atau 

pun satuan gramatikal lainnya. Dari pernyataan tersebut da-

pat diketahui bahwa ada unsur yang berfungsi sebagai pe-

nunjuk dan ada pula unsur tertunjuk.  

Berdasarkan posisi acuannya, referensi dapat dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu referensi endofora dan eksofora 

(Noberty, 2016). Referensi termasuk jenis endofora, jika acu-

annya berada di dalam teks yang sama. Lebih lanjut lagi, 
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kategori atau jenis referensi endofora dapat dibagi lagi men-

jadi dua, yaitu anafora dan katafora. Sementara itu, referensi 

eksofora adalah pengacuan yang acuannya berada di luar 

teks. Jadi, suatu teks dapat berhubungan dengan teks lain-

nya. 

Selain pembagian jenis referensi berdasarkan posisi, 

referensi juga dapat diklasifikasikan menjadi referensi per-

sona, demonstratif, dan komparatif. Berikut adalah penjelas-

an lebih lanjut mengenai klasifikasi tersebut. 

 

Referensi Persona 

Bentuk dari referensi persona adalah kata ganti orang 

atau pronomina persona yang terdiri dari kata ganti orang 

pertama, kedua, dan ketiga—tunggal dan jamak. Contoh pe-

nanda dari kata ganti orang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Klasifikasi Kata Ganti Orang  

atau Pronomina Persona 

Kata Ganti 

Orang ke- 

Tunggal Jamak 

I Saya, aku, hamba, gua/gue, 

ana/ane, -ku, & ku-. 

Kami; kita. 

II Anda, kamu, lo, anta/ente, 

kau, & -mu. 

Kalian 

III Dia, ia, beliau, & -nya. Mereka 

 

Pada tabel 1, terdapat contoh-contoh dari kata ganti 

orang atau pronomina persona dalam bahasa Indonesia, baik 

yang bentuknya bebas dan terikat.  
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Referensi Demonstratif 

Referensi demonstratif adalah kata ganti penunjuk 

yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu (antiseden), 

baik di dalam maupun di luar suatu wacana (Kridalaksana, 

1994). Berdasarkan bentuknya, referensi demonstratif dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu referensi demonstratif dasar dan 

turunan. Contoh dari referensi demonstratif dasar adalah ini 

dan itu. Sementara itu, contoh dari demonstratif turunan 

adalah di sini, di sana di situ, ini-itu, dan lain-lain. 

Selanjutnya, Sumarlam (2003) mengelompokkan refe-

rensi demonstratif menjadi pronomina demonstratif waktu 

(temporal) dan pronomina demonstratif tempat (lokasional). 

Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh penanda pada tabel 

berikut. 

Tabel 2. Klasifikasi Pronomina Demonstratif 

No. Pronomina 

Demonstratif Waktu 

Pronomina Demonstratif 

Tempat 

1.  Kini: kini, sekarang, & 

saat ini. 

Dekat: sini & ini. 

2.  Lampau: kemarin, dulu, 

… yang lalu. 

Agak dekat: situ & itu. 

3.  Akan datang: besok, … 

depan, … yang akan 

datang. 

Jauh: sana 

4.  Netral: pagi, siang, sore, 

pukul …. 

Menunjuk nama tempat 

secara eksplisit: Jakarta, 

Bekasi, Yogyakarta, dll. 
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Pada tabel 2, ditunjukkan bahwa pronomina demons-

tratif waktu dapat dibedakan berdasarkan waktunya,yaitu 

kini, lampau, akan datang, dan netral. Lalu, untuk prono-

minal demonstratif tempat dibedakan berdasarkan jaraknya, 

yaitu dekat, agak dekat, jauh, dan menyebutkan nama tem-

pat secara esksplisit. 

 

Referensi Komparatif 

Sesuai dengan namanya, referensi komparatif atau 

perbandingan adalah jenis kohesi gramatikal yang diguna-

kan untuk membandingkan dua hal atau lebih yang mem-

punyai kemiripan atau kesamaan dalam hal bentuk/wujud, 

sikap, sifat, watak, perilaku, dan lain-lain (Sumarlam, 2003). 

Pengelompokkan dan contoh dari referensi komparatif da-

pat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. Klasifikasi Referensi Komparatif 

No. Tingkat Contoh Penanda 

1. Tingkat ekuatif/setara Se-, sama, seperti, persis, 

mirip. 

2. Tingkat komparatif Lebih, yang lebih …, lebih … 

dari (pada) 

3. Tingkat superlatif Ter-, paling, yang ter-, yang 

paling 

 

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa referensi kompa-

ratif dapat dibagi lagi berdasarkan tingkatannya, yaitu ting-

kat ekuatif/setara, komparatif, dan superlatif.  
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METODOLOGI 

Pada penelitian kualitatif ini, penulis menganalisis tiga 

teks cerpen bertema perundungan atau perundungan yang 

ditulis oleh siswa kelas 6 di salah satu sekolah dasar di wila-

yah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Metode yang digu-

nakan penulis untuk mengumpulkan data pada penelitian 

ini adalah teknik catat. 

Sebelum menganalisis, peneliti terlebih dahulu mem-

baca dengan cermat setiap kalimat pada tiga cerpen karya 

para siswa untuk menemukan aspek-aspek gramatikal apa 

saja yang mereka gunakan dalam menyusun teks wacana-

nya. Kemudian, temuan-temuan tersebut dicatat dan dike-

lompokkan berdasarkan kategori referensi, yaitu referensi 

persona, demonstratif, dan komparatif. Setelah itu, peneliti 

menganalisis bagaimana aspek-aspek gramatikal tersebut di-

gunakan oleh para siswa untuk membangun sebuah wacana 

berbentuk cerpen. Hasil analisis disajikan dalam bentuk des-

kripsi disertai dengan kutipan teks untuk memudahkan 

pemahaman pembaca.  

 

PEMBAHASAN 

Penggunaan Kata Ganti Orang/Pronomina Persona yang 

Tidak Efektif 

Dalam sebuah kalimat, peneliti menemukan penggu-

naan kata ganti orang atau pronomina persona yang tidak 

efektif, seperti pada kutipan berikut. 
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(1) Aku sudah pernah badan aku dipukul pake tas sampe 

semua badan aku sakit. 

Pada kutipan kalimat (1), kata ganti orang pertama 

tunggal, yaitu aku, muncul hingga sebanyak tiga kali. Peng-

gunaan kata ganti tersebut tidak efektif karena penggunaan 

kata aku yang kedua dan ketiga dalam kalimat tersebut bisa 

digantikan dengan bentuk terikat –ku yang menyatakan ke-

pemilikan untuk‖ orang‖ pertama,‖ sehingga‖menjadi‖ ‘badan-

ku’.‖Namun‖demikian,‖jika‖ditinjau‖dari‖segi‖keefektifan‖kali-

matnya,‖ kata‖ ‘badanku’‖ pun‖ cukup‖ muncul‖ satu‖ kali‖ se-

hingga‖ perbaikan‖ kalimatnya‖menjadi:‖ ‘Aku‖ sudah‖ pernah‖

dipukul‖pake‖tas‖sampe‖badanku‖sakit’. 

 

Ketidakkonsistenan Penggunaan Kata Ganti 

Orang/Pronomina Persona 

Pada teks A, peneliti menemukan ketidakkonsistenan 

penggunaan kata ganti/pronomina persona, seperti pada 

contoh berikut. 

(2) Aku disekolah dan di rumah suka di bully. Saya 

kalo di sekolah suka di bully kucing karena bapak 

saya jualan nasi kucing. Saya kadang suka sedih 

tapi aku suka nahan agar tidak di bully. 

 

Kutipan (2) menunjukkan adanya ketidakkonsistenan 

penggunaan kata ganti orang pertama tunggal, yaitu aku dan 

saya. Meskipun keduanya termasuk dalam kata ganti orang 

pertama tunggal, kata aku dan saya memiliki perbedaan yang 

menonjol dalam hal situasi penggunaannya.  Kata saya biasa 
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digunakan dalam situasi formal, sedangkan kata aku biasa 

digunakan pada situasi yang lebih santai. 

Hal tersebut menunjukkan siswa sebagai penulis cer-

pen bingung untuk menempatkan tokoh utama dalam cer-

pennya dalam situasi formal, seperti di sekolah, atau santai 

seperti dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya. Aki-

batnya, penulis menggunakan kata ganti orang pertama 

untuk merujuk tokoh utama dalam cerpen secara tidak kon-

sisten. 

 

Penggunaan Kata Ganti Orang/Pronomina Persona yang 

Tidak Tepat 

Penggunaan kata ganti orang/pronomina persona 

untuk orang kedua tunggal yang tidak tepat ditemukan da-

lam teks C, seperti pada kutipan berikut ini. 

 

(3) Dia‖bilang,‖‚Faza‖kamu‖tu‖jelek‖dekil‖jorok!!!‖*<+‖

Goblok luuu kek ibunya!!!‛‖Terus‖faza‖bilang,‖

‚Iyhaa‖zan,‖aku‖emang‖jelek‖tapi‖mamah‖aku‖cantik‖

kok‛ 

 

Dalam kutipan (3), penggunaan kata ganti –nya pada 

kata ibunya tidak tepat. Kata ganti –nya termasuk dalam kata 

ganti‖ orang‖ ketiga,‖ padahal‖ ‘ibu’‖ dalam‖ kutipan‖ tersebut‖

merujuk‖pada‖ ‘Mama‖Faza’‖yang‖ seharusnya‖diacu‖dengan‖

kata ganti orang kedua. Jadi, kata tersebut seharusnya ditulis 

dengan kata ganti orang kedua, yaitu –mu, sehingga bentuk-

nya menjadi ibumu. 
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Penggunaan Referensi Demonstratif Turunan yang Tidak 

Baku 

Pada teks A dan C, peneliti menemukan penggunaan 

bentuk referensi demonstratif turunan untuk penunjuk ih-

wal dalam kutipan berikut. 

 

(4) Pundak‖Faza‖di‖dorong‖ke‖papan.‖*<+‖Faza nggak 

pernah bilang sama mamah kalo Faza suka diituin 

temen sampe sekarang. 

(5) Aku sudah pernah badan aku dipukul pake tas 

sampe‖ semua‖ badan‖ aku‖ sakit.‖ *<+‖ Aku‖ suka‖

digituin beberapa kali. 

 

Pada kutipan (4), terdapat referensi demonstratif 

turunan, yaitu diituin. Bentuk tersebut tidak lazim dalam 

ragam atau situasi formal karena kata baku tidak mengenal 

bentuk akhiran –in. Namun, pada kenyataannya, bentuk 

akhiran tersebut cukup banyak digunakan dalam ragam 

nonformal dan seringkali menggantikan posisi akhiran –

kan.Dalam kutipan (4), kata diituin merujuk pada ihwal atau 

informasi‖ di‖ kalimat‖ sebelumnya,‖ yaitu‖ ‘Pundak‖ Faza‖

didorong‖ke‖papan’.‖ 

Selanjutnya, bentuk serupa juga ditemukan pada ku-

tipan (5). Dalam kutipan tersebut, terdapat kata demonstratif 

turunan, yaitu digituin. Kata tersebut mengacu pada ihwal 

sebelumnya mengenai pengalaman tokoh dalam cerpen 

yang dipukul dengan menggunakan tas. Jika melihat gaya 

bahasa yang digunakan siswa dalam cerpennya, kemuncul-
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an bentuk referensi demonstratif turunan tersebut dipenga-

ruhi oleh kebiasaan siswa menggunakan kata tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

SIMPULAN 

Dari ketiga teks cerpen bertema perundungan yang 

ditulis oleh siswa kelas 6 SD, terdapat beberapa penggunaan 

referensi yang tidak tepat. Pertama, penggunaan kata ganti 

orang yang berulang kali dalam sebuah kalimat. Temuan 

tersebut menunjukkan masih rendahnya pemahaman siswa 

terhadap bentuk kalimat yang efektif. Kedua, adanya peng-

gunaan kata ganti orang yang tidak konsisten antara aku dan 

saya. Meskipun dua kata tersebut termasuk dalam kategori 

yang sama sebagai kata ganti orang pertama tunggal, aku 

dan saya memiliki fungsi penggunaan yang berbeda. Ketiga, 

penggunaan kata ganti yang tidak tepat. Keempat, peneliti 

menemukan bentuk referensi demonstratif yang tidak baku. 

Melalui hasil temuan ini, diharapkan guru sebagai fasilitator 

pembelajaran dapat memperhatikan beberapa kekurangan 

siswa dalam menulis, sehingga dapat dilakukan tindakan 

agar siswa dapat meningkatkan keterampilan menulisnya. 
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ABSTRAK 

 

Pendidikan menjadi salah satu dari banyak aspek kehi-

dupan yang terdampak Covid-19. Di tengah masa pandemi, 

hampir sebagian besar tingkatan pendidikan melaksanakan 

pembelajaran  secara virtual, termasuk di perguruan tinggi. 

Hal ini kemudian menjadi stimulus bagi para dosen dalam 

menciptakan pembelajaran kreatif. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis upaya kreatif dosen dalam me-

laksanakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Subjek 

dalam penelitian ini adalah dosen Universitas Khairun 

Ternate dan bentuk kreativitas dosen dalam melaksanakan 

pembelajaran dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk 

kreativitas dosen dalam melaksanakan pembelajaran di 

masa pandemi banyak didasari oleh literasi berbasis digital 

yang sangat bermanfaat terhadap pengembangan keteram-

pilan mahasiswa di bidang teknologi pembelajaran.  

 

Kata Kunci: Kreativitas Dosen, Pembelajaran Virtual, Covid-19, 

Literasi Digital 

mailto:rina7432@gmail.com1
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PENDAHULUAN 

Pandemi yang terjadi  di Seluruh dunia disebabkan 

oleh Severe Acute Resviratory SyndromeCoronavirus 2 atau 

SARS-CoV-2 ini pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan 

Provinsi Hubei, China (Khan et al., 2020; C. Li et al., 2020; T. 

Li et al., 2020; Phan, 2020; Su et al., 2020; Wang et al., 2020). 

Pasien positif korona di Indonesia pertama kali diberikan 

pada bulan Februari 2020. Kemudian berbagai kebijakan 

pemerintah dikeluarkan untuk menekan penyebaran Covid-

19 di tanah air.  

Pandemi covid-19 tidak hanya menggangu kesehatan 

tetapi juga memberikan dampak dalam bidang pendidikan.  

Berbagai kebijakan diberlakukan oleh pemerintah guna me-

nekan penyebaran wabah virus korona. Semua kampus 

hampir di semua negara yang terdampak Covid-19 member-

lakukan kebijakan pembelajaran dari rumah atau pembe-

lajaran jarak jauh (PJJ). Pembelajaran jarak jauh merupakan 

sistem pembelajaran yang tidak berlangsung dalam satu 

ruangan dan tidak ada interaksi tatap muka secara langsung 

antara pengajar dan pembelajar. 

Pada  tanggal  24  Maret  2020  Menteri Pendidikan dan  

Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edar-

an Nomor 4 Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan Kebijakan  

Pendidikan  dalam  Masa  Darurat Penyebaran COVID,  da-

lam   Surat   Edaran tersebut   dijelaskan   bahwa   proses   

belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring/ 

jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman be-

lajar  yang bermakna bagi mahasiswa. 
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Kebijakan terkait pembelajaran jarak jauh (daring) ter-

sebut mendorong pihak perguruan tinggi dalam berupaya 

menciptakan kreativitas pembelajaran daring berbasis virtu-

al. Hal tersebut dilakukan agar tujuan pembelajaran tercapai 

secara efektif.  

 

LANDASAN TEORI 

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat 

menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa 

jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran 

nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang 

lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 

Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan 

penyakit COVID-19. 

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan 

oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan.  Virus baru dan 

penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum 

mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 

2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang 

terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Orang dapat 

tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. 

COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang 

melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang 

keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin 

atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perja-

lanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang 

dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang 
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yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita 

untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percik-

an-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan 

lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pe-

gangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh 

benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh ma-

ta, hidung, atau mulut mereka. Inilah sebabnya penting un-

tuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air 

bersih mengalir, atau membersihkannya dengan cairan anti-

septik berbahan dasar alkohol.  

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja 

memiliki risiko terinfeksi dan menularkan ke orang lain 

yang sama seperti kelompok usia lainnya (WHO.Int Indone-

sia). Anak-anak dan orang dewasa harus mengikuti pandu-

an yang sama tentang karantina dan isolasi mandiri jika ada 

kemungkinan bahwa mereka telah terpajan atau mulai me-

nunjukkan gejala. Sangat penting bagi anak-anak untuk 

menghindari kontak dengan orang tua dan orang lain yang 

berisiko memiliki penyakit serius. 

Sebuah lingkungan pembelajaran virtual atau yang di-

kenal dengan virtual learning environment (VLE) adalah sebu-

ah platform berbasis web untuk pembelajaran dalam aspek 

digital yang biasa dipakai oleh beberapa institusi pendidik-

an. VLE in biasanya memungkinkan pengguna untuk men-

jadi lebih terorganisir dalam kelompok-kelompok, kelom-

pok-kelompok dan peran; menyediakan sumber daya, ke-

giatan dan interaksi di dalam sebuah program; menyediakan 

berbagai tahap penilaian; laporan tentang partisipasi; dan 
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memiliki beberapa tingkat integrasi dengan beberapa sistem 

kelembagaan lainnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis upaya kreatif dosen dalam melaksanakan pem-

belajaran di masa pandemi Covid-19. Subjek dalam peneliti-

an ini adalah dosen Universitas Khairun Ternate dan bentuk 

kreativitas dosen dalam melaksanakan pembelajaran dijadi-

kan sebagai objek penelitian. Prosedur pengumpulan data 

yang digunakan peneliti menggunakan metode wawancara. 

Instrumen penelitian  menggunakan google formulir yang 

berisi daftar pertanyaan kemudian dibagikan ke seluruh 

kontak whatsapp group dosen dan mahasiswa. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan terkait 

upaya kreatif dosen dalam pembelajaran virtual di masa 

pandemi, salah satunya adalah dengan memanfaatkan 

platform virtualclass.unkhair.ac.id yang disediakan oleh 

kampus. Platform pembelajaran virtual yang disediakan 

kampus Unkhair memiliki beragam fitur. Fitur tersebut 

digunakan dosen dan mahasiswa agar komunikasi antara 

dosen dan mahasiswa lebih efektif. 

Adapun fitur platform media virtual yang disiapkan  

terdiri atas dua sesi halaman. Halaman pertama, memuat 

sesi bimbingan yang dilengkapi fitur bimbingan Kerja 
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Praktik; bimbingan proposal; bimbingan seminar hasil; dan 

bimbingan untuk tugas akhir. Halaman kedua, memuat sesi 

kuliah yang dilengkapi fitur-fitur pembelajaran, antara lain: 

kelola mata kuliah; pertemuan mata kuliah; tugas; vidio 

conference; kuis; dan rekap absen. 

Berdasarkan hasil wawancara tidak satupun dosen 

yang tidak menggunakan platform tersebut. Tetapi platform 

yang disediakan pihak kampus masih memiliki banyak 

kendala dan kendala yang paling utama adalah sistem se-

ring eror pada saat banyak pengguna yang aktif.  

Dari data yang dikumpulkan hampir semua dosen 

pernah mengalami kendala pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Adapun kendala yang sering dialami saat 

proses pembelajaran yakni server virtualclass eror dikarena-

kan banyak pengguna, gangguan jaringan, harga internet di 

pulau lebih mahal, dan kurangnya kesadaran mahasiswa 

dalam pembelajaran daring. 

 Berdasarkan hambatan yang dialami dosen tersebut 

kemudian dilakukan berbagai upaya dalam penangannya. 

Adapun upaya untuk mengatasi masalah tersebut diantara-

nya pemanfaatan media pembelajaran daring sebagai pilih-

an kedua ketika web virtualclass.unkhair.ac.id tidak dapat 

diakses. Media Pembelajaran daring yang digunakan  yaitu 

menggunakan media whatsapp group, zoom, google class 

room, dan google meet.  

Bentuk bahan ajar paling dominan yang digunakan 

dosen adalah menyajikan materi dalam bentuk power point, 

artikel, dan buku elektronik. Bahan ajar dapat diunggah oleh 
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mahasiswa melalui fitur yang disiapkan pada media virtual 

milik kampus. Apabila alamat website virtualclass kampus 

sedang eror biasanya dosen mengirim bahan ajar melalui 

media sosial yang lain seperti zoom meeting dan whatsapp 

group. 

Berdasarkan hasil yang penelitian temukan tentang 

upaya kreatif dosen dalam melaksanakan pembelajaran vir-

tual sangat terkait dengan teori yang disampaikan Corey 

(Sagala, 2011: 61) bahwa konsep pembelajaran adalah suatu 

proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dike-

lola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku 

tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan 

respons terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan 

subset khusus dari pendidikan. Dengan demikian dosen dan 

mahasiswa dituntut untuk tetap melaksanakan pembelajar-

an meski dengan kondisi tertentu pada Masa Pandemi 

Covid-19 dengan sistem daring memanfaatkan teknologi 

yang ada. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan terkait 

upaya kreatif dosen dalam pembelajaran virtual di masa 

pandemi, maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya 

dosen memanfaatkan platform virtualclass.unkhair.ac.id 

yang disediakan oleh kampus. Platform pembelajaran virtu-

al yang disediakan kampus Unkhair memiliki beragam fitur. 

Fitur tersebut digunakan dosen dan mahasiswa agar komu-

nikasi antara dosen dan mahasiswa lebih efektif. 
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Dari data yang dikumpulkan hampir semua dosen 

pernah mengalami gangguan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Berdasarkan hambatan yang dialami dosen ter-

sebut kemudian dilakukan berbagai upaya dalam penangan-

annya. Adapun media pembelajaran daring yang digunakan 

sebagai pilihan kedua ketika web virtualclass.unkhair.ac.id 

tidak dapat diakses yaitu menggunakan media whatsapp 

group, zoom, google class room, dan google meet. 
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