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ABSTRAK 

Yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk (1) menjelaskan dan menganalisis 
pembelajaran (Model Interaksi Sosial) dalam perkuliahaan Hukum Perdata, (2) 
menjelaskan dan menganalisis pemahaman hasil belajar perkuliahan Hukum 
Perdata bagi mahasiswa PPKn ISP FIS UNP, dan (3) menemukan keefektifan 
model pembelajaran Interaksi Sosial terhadap peningkatan pemahaman perkuliahan 
Hukum Perdata pada mahasiswa PPKn FIS UNP. Metode penelitian ini meliputi: 
subjek penelitian adalah mahasiswa yang mengikuti kuliah semester Juli-Desember 
2012 Prodi PPKn FIS Universitas Negeri Padang pada mata ku1;iah Hukum 
Perdata. Penelitian ini dimulai Maret sampai Nopember 2012, dan pengambilan 
data dimulai bulan April 2012. Metode penelitian ini adalah desknptif kualitatif. 
Dalam penelitian ini dipilih model spiral: Kemmis dan Mc Taggart. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) metode interaksi sosial dapat 
meningkatkan keaktifan dan perhatian mahasiswa terhadap mata kuliah Hukum 
Perdata. (2). langkah-langkah dengan pendekatan model interaksi sosial melahirkan 
strategi pembelajaran yang jitu mengali tingkat penguasaan mahasiswa berdasarkan 
fase fase yang dilalui seperti : kerja kelompok, pertemuan kelas, pemecahan 
masalah sosial (social inquiry), bermain peran, dan simulasi sosial, (4) fase 
pernbelajaran di atas dilengkapi dengan berbagai ha1 untuk meningkatkan aktivitas 
mahasiswa, pernahaman konsep dan kemampuan mengangkat skenario keperdataan 
seperti: mempersiapkan silabus mata kuliah, mempersiapkan bahan ajar, setting 
kelas dalam kelompok, (5) penyempumaan yang yang dilakukan selarna 
perkulihaan menjadikan metode interaksi sosial menjadi pendekatan yang khas 
dalarn upaya peningkatan kualitas perkuliahan Hukum Perdata. Berhadapan dengan 
itu: masih terdapat kelemahan dalam penelitian ini terutarna dalam pemahaman 
teori hukum dan menganalisis skenario kasus kasus keperdataan. Untuk itu masih 
perlu penyempunlaan tindakan seperti perlunya mahasiswa berlatih melnotret 
kasus hubungan hukum keperdataan dalam masyarakat. Dapat menjadi masukan 
bagi tim pembina mata kuliah dan berbagai pihak yang mengalami problema 
klasikal yang mirip dengan yang tim peneliti alami. 

Kata Kunci: Pemahaman, Hukum Perdata, Metode interaksi sosial 
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A. Latar Belakang Masalah 

BAB l 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran Hukum Perdata menuntut terjadinya kompetensi 

mahasiswa membuat perjanjian-perjanjian, kontrak kerja dan melakukan 

hubunganhukumorangdenganorangdanhubungan hukumorangdengan 

benda sehingga terampil dalam melakukan akvitas keperdataan lainnya. 

Kemampuan itu tidak hanya dalam lapangan penguasaan keperdataan 

nasional termasuk keperdataan agama Islam dan hukum perdata adat. 

Pembelajaran dengan model lnteraksi Sosial menitiberatkan 

hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat (learning to 

life together), dimana objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai 

sesuatu keseluruhan yang terorganisasikan. Makna suatu objeklperistiwa 

adalah terletak pada keseluruhan bentuk (gestalt) dan buka bagian- 

bagiannya. Pembelajaran akan lebih bermakna bila materi diberikan secara 

utuh, bukan bagian-bagian. Prinsip teori Gestalt adalah: pengalaman 

(insight), pembelajaran yang bermakna, perilaku bertujuan, dan prinsip 

ruang hidup (life space). Model interaksi sosial melahirkan strategi 

pembelajaran: kerja kelompok, pertemuan kelas, pemecahan masalah 

sosial (social inquiry), bermain peran, dan simulasi sosial (Teori 

pembelajaran Gestalt dirintis Max wertheimer (1 91 2) bersama Kurt Koffka 

dan W.Kohler yang dikutip Rusman, 2010). 

Masalah nyata dalam pembelajaran, selama mengampu mata kuliah 

Hukum Perdata kurang lebih 25 tahun, muncul berbagai gejala yang relatif 

konstan dari tahun ke tahun. Gejala-gejala tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

o Kebanyakan mahasiswa kurang mencatat; kurang bertanya; mahasiswa 

mau menjawab jika ditunjuk; referensi tidak di bawa saat perkuliahan; 

sehingga tidak ada interaksi dengan bahan ajar; kurang disiplin dalam 



mengerjakan tugas-tugas terstruktur; yang mengerjakan tugas 

kelompok beberapa orang saja. Ini terbukti saat diskusi berlangsung, 

yang mampu menjawab dan yang aktif hanya mahasiswa tertentu saja. 

Kurangnya hubungan yang harmonis antara mahasiswa dengan 

masyarakat, suatu peristiwa hubungan huklum perdata masih dilihat 

mahasiswa bagian yang terpisah satu sama lain. 

o Kurangnya interaksi sosial kurangnya pemahaman konsep-konsep 

pokok bagi mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa tidak mampu 

memahami konsep-konsep pokok atau esensial yang terkandung 

dalam materi perkuliahan Hukum Perdata sehingga tidak mampu 

menganalisa atau membedakan konsep yang satu dengan konsep 

lainnya dengan baik. Pada ha1 setelah diskusi berlangsung, dosen telah 

merangkum kembali konsep-konsep penting yang harus dipahami 

dalam satu topik. Sebagai contoh mahasiswa tidak mampu 

membedakan dan mencari persamaan antara hak gadai perdata 

nasional, adat, dan perdata Islam. Diperkirakan ini terjadi karena 

kebanyakan mahasiswa hanya menghafal konsep-konsep yang ada, 

tetapi mahasiswa tidak menguasai untuk memahami materi itu dengan 

baik. Hal ini juga terlihat dari ujian tertulis maupun pertanyaan- 

pertanyaan yang diajukan dosen. 

o kurangnya kemampuan mahasiswa mengunakan teori atau konsep 

dalam menjelaskan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat Artinya 

mahasiswa kurang mampu memotret kondisi lapangan dengan 

menggunakan konsep-konsep Hukum Perdata yang telah dipelajari. 

Contoh kasus kontrak kerja tenaga kerja Indonesia dengan Perusahaan 

asing. Mahasiswa kurang mampu menganalisis kasus. Kebanyakan 

mahasiswa hanya lebih bersifat menghafal konsep-konsep dan tidak 

mampu mengembangkannya ke dalam contoh-contoh pelanggaran. 

Disamping itu mahasiswa kurang mampu menganalisis kasus-kasus 

sengketa keperdataan. Sulit bagi mahasiswa mencari cara 

penyelesaiannya. 
0 



Penyebab munculnya masalah di atas adalah pendekatan 

pembelajaran yang digunakan selama ini oleh tim pengajar belum tepat, 

untuk gambaran umum mata kuliah ini adalah sebagai berikut, bahwa mata 

kuliah Hukum Perdata dalam struktur mata kuliah di Program Studi 

Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan llmu Sosial Politik Fakultas llmu 

Sosial Universitas Negeri Padang merupakan mata kuliah wajib, termasuk 

mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK), Sinopsis mata kuliah ini 

adalah setelah mengikuti perkuliahan Hukum Perdata mahasiswa " 

menguasai terhadap pengetahuan tentang asas, fungsi, da peranan hukum 

perdata di Indonesia, sehingga pemahaman hak dan kewajiban dalam 

hubungan hukum keperdataan dalam masyarakat terwujud menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar Kompetensi 

mahasiswa mampu memahami, dan menerapkan konsep-konsep hukum 

keperdataan dalam menganalisis tentang hubungan hukum, dan 

mempunyai keterampilan dalam strategi membuat kontraklperjanjian, 

menganalisis hubungan hukum keperdataan, dan penyelesaian sengketa 

seluk beluk hukum keperdataan. Mata kuliah ini diambil pada semester Juli- 

Desember 2012 dan telah mengikuti mata kuliah Pengantar llmu 

HukumlPengantar Hukum Indonesia, dan llmu Negara. 

Sedangkan gambaran pelaksanaan perkuliahan sebagai berikut: 

Pelaksanaan perkuliahan selama ini dapat dijelaskan berikut ini. Pada 

pertemuan pertama dosen menjelaskan aturan main perkuliahan. Dosen 

memberikan silabus kepada mahasiswa. Pada silabus materi perkuliahan 

telah dibagi atas 16 bagian. Untuk kelancaran perkuliahan ini, hendaklah 

mahasiswa mempersiapkannya terlebih dahulu. Untuk itu dosen 

menugaskan mahasiswa untuk mempersiapkan materi yang akan di bahas 

di kelas secara berkelompok. Materi yang terdiri dari 16 bagian itu dibagi 

atas 16 kelompok mahasiswa. Pada pertemuan kedua sebelum kuliah 

dimulai kelompok satu diminta menyajikan apa yang telah mereka 

diskusikan sehubungan dengan topik pertama. Dan setelah itu diadakan 

tanya jawab atau diskusi. Dosen bertugas memperjelas konsep-konsep 



yang dibahas selama diskusi tersebut. Diakhir diskusi tugas kelompok 1 

harus diserahkan dan mereka berkewajiban memperbaiki tugas tersebut 

dan diserahkan pada pertemuan berikutnya. Begitulah perkuliahan ini 

berlangsung sampai pertengahan dan akhir semester. Pada setiap 

pertemuan berikutnya dosen mereviu kembali materi sebelumnya sebelum 

kelompok berikutnya menyajikan topik yang baru. 

Pada pendekatan perkualihan melalui metode di atas terlihat 

mahasiswa belum menjadi pusat pembelajaran, yang aktif masih dosen, 

mahasiswa belum didorong secara optimal untuk belajar. Pengalaman 

belajar mahasiswa belum digali dosen, belum dilatih merumuskan 

pendapat diantara mereka, yang aktif hanya mahasiswa tertentu saja, 

sehingga kecenderungan mahasiswa tidak terampil mengunakan konsep 

atau teori untuk menjelaskan sengketa keperdataan. 

Masalah di atas penting dan perlu segera diatasi sesuai dengan 

kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini sehingga kualitas 

perkuliahan Hukum Perdata dapat ditingkatkan. Untuk itu peneliti ingin 

memecahkan masalah di atas dengan menerapkan beberapa alternatif 

dalam metode model lnteraksi Sosial yang memungkinkan mahasiswa 

untuk lebih aktif dalam perkuliahan. Pelaksanaan dengan pendekatan 

metode interkasi sosial dengan langkah-langkah pemecahan sesuai 

dengan yang ditawarkan model interaksi sosial. 

B. ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi identifikasi 

masalah dalam kajian penelitian ini adalah: 

o Kurangnya hubungan yang harmonis antara mahasiswa dengan 

fenomena kehidupan keperdataan masyarakat, dimana peristiwa 

perdata dipandang bagian terpisah satu sama lain. 

o Kecenderungan mahasiswa kurang perhatian dalam perkuliahaan. 

Mahasiswa tidak mencatat; kurang berta~ya; mahasiswa mau 

menjawab jika ditunjuk; referensi tidak di bawa saat perkuliahan; 
< 



sehingga tidak ada interaksi dengan bahan ajar; kurang disiplin dalam 

mengerjakan tugas-tugas terstruktur; yang mengerjakan tugas 

kelompok beberapa orang saja. Ini terbukti saat diskusi berlangsung, 

yang mampu menjawab dan yang aktif hanya mahasiswa tertentu saja. 

o Pemahaman konsep-konsep pokok bagi mahasiswa masih kurang. 

Kecenderungan mahasiswa tidak mampu memahami konsep-konsep 

pokok yang terkandung dalam materi perkuliahan Hukum Perdata 

sehingga tidak mampu menganalisa atau membedakan konsep yang 

satu dengan konsep lainnya dengan baik. Pada ha1 setelah diskusi 

berlangsung, dosen telah merangkum kembali konsep-konsep penting 

yang harus dipahami dalam satu topik. Sebagai contoh mahasiswa 

tidak mampu membedakan dan mencari persamaan antara hak gadai 

perdata nasional, adat, dan perdata Islam. Diperkirakan ini terjadi 

karena kebanyakan mahasiswa hanya menghafal konsep-konsep yang 

ada, tetapi mahasiswa tidak menguasai untuk memahami materi itu 

dengan baik. Hal ini juga terlihat dari ujian tertulis maupun pertanyaan- 

pertanyaan yang diajukan dosen. 

o Kemampuan mahasiswa mengunakan teori atau konsep dalam 

menjelaskan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat belum memadai 

Artinya mahasiswa kurang mampu memotret kondisi lapangan dengan 

menggunakan konsep-konsep Hukum Perdata yang telah dipelajari. 

Contoh kasus kontrak kerja tenaga kerja Indonesia dengan Perusahaan 

asing. Mahasiswa kurang mampu menganalisis kasus. Kebanyakan 

mahasiswa hanya lebih bersifat menghafal konsep-konsep dan tidak 

mampu mengernbangkannya ke dalam contoh-contoh pelanggaran. 

Disamping itu mahasiswa kurang mampu menganalisis kasus-kasus 

sengketa keperdataan. Sulit bagi mahasiswa mencari cara 

penyelesaiannya. 



C. Rumusan Masalah 

Setelah diamati dengan sungguh-sungguh, ternyata peneliti 

menemukan tiga permasalahan mendasar yaitu mahasiswa kurang 

harmonis hubungan antara masyarakat dalam melihat hubungan hokum 

keperdataan, mahasiswa pasif dalam proses pembelajaran, kurangnya 

penguasaan konsep-konsep pokok dan kurangnya kemampuan mahasiswa 

menerapkan konsep atau teori untuk menganalisis sengketa keperdataan 

yang terjadi, sehingga kualitas perkuliahaan perlu ditingkatkan sehingga 

tujuan mata kuliah ini dapat tercapai. Untuk itu dirumuskan akar 

permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dengan menerapkan 

metode Model lnteraksi Sosial dapat meningkatkan pemahaman kualitas 

pembelajaran Hukum Perdata pada mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan FIS UNP?. Pembelajaran yang berkualitas disini 

adalah pembelajaran dimana mahasiswanya aktif, menguasi konsep- 

konsep pokok dan mampu menerapkan konsep-konsep tersebut untuk 

memotret kasus sengketa keperdataan di lapangan. 

D. Tujuan 

Yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk 

1. Menjelaskan dan menganalisis pembelajaran (Model Interaksi 

Sosial) dalam perkuliahaan Hukum Perdata 

2. Menjelaskan dan menganalisis pemahaman hasil belajar 

perkuliahan Hukum Perdata bagi mahasiswa PPKn ISP FIS UNP 

3. Menemukan keefektifan model pembelajaran lnteraksi Sosial 

terhadap peningkatan pemahaman perkuliahan Hukum Perdata 

pada mahasiswa PPKn FIS UNP 

Artinya tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman 

kualitas perkuliahan dalam pembelajaran Hukum Perdata, sehingga 

standar kompetensi mahasiswa dapat dicapai. Tujuan khusus adalah: 

menciptakan mahasiswa aktif dalam perkuliahan Hukum Perdata; 

meningkatkan pemahaman rnahasiswa terhadap konsep-konsep pokok 



atau inti Hukum Perdata, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa 

mengunakan konsep atau teori dalam memotret kasus-kasus sengketa 

keperdataan. Disamping itu, tujuan penelitian ini adalah: menumbuhkan 

rasa cinta mahasiswa terhadap mata kuliah Hukum Perdata sehingga 

mereka mau mendalami sendiri materi Hukum Perdata. 

E. KontribusiIManfaat 

Penelitian ini bermanfaat baik bagi mahasiswa, dosen, program 

studi Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan lsospol FIS Universitas Negeri 

Padang, karena mata kuliah ini diambil oleh seluruh rnahasiswa yang 

menjadi calon guru Pendidikan Kewarganegaraan di SLTAISLTP. 

a. Bagi mahasiswa akan membantu untuk aktif dalam 

pembelajaran, memahami konsep dengan baik, dan mampu 

mengunakan konsep untuk memotret gejala di lapangan 

dalam kasus keperdataan sehingga tercapai sasaran 

pembelajaran yang diharapkan. 

b. Bagi dosen perlu mempunyai pemahaman yang baik 

mengenai konsep-konsep dan cara mengunakan konsep 

dalam menganalisis kasus keperdataan yang dibahas. Ini 

suatu ha1 yang sangat penting karena diperlukan ketajaman 

dan ketepatan analisis dari dosen. Dengan begitu dosen perlu 

persiapan yang matang dan sekaligus dapat meningkatkan 

pemahaman materinya dengan benar. 

c. Bagi dosen akan ditemukan strategi atau langkah-langkah 

perkuliahan yang efisien dan efektif yang dapat meningkatkan 

kualitas perkuliahan Hukum Perdata. 

d. Bagi program studi adalah meningkatnya IPK rata-rata lulusan 

dengan meningkatnya jumlah mahasiswa yang memperoleh 

nilai A dan B. Selain itu iklim akademik baik program studi 

juga akan meningkat interaksi antara dosen dengan dosen 

clan dosen dengan mahasiswa. 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Memahami Konsep dan Teori Hukum Perdata 

Mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan Hukum Perdata dapat 

memahami konsep-konsep, teori-teori Hukum Perdata dengan baik dan 

mengaplikasikan dalam kehidupan nyata (menuju mata kuliah yang 

berbasis kompentensi), mahasiswa memiliki keterampilan tertentu setelah 

mengikuti perkuliahan. Asep ~aefuddin' menyatakan bahwa tuntutan 

lulusan perguruan tinggi seluruh starata sedang dan akan terus 

menghadapi tantangan persaingan dunia kerja yang semakin ketat dan 

kompleks. Dunia kerja secara objektif akan menuntut sumberdaya manusia 

yang profesional, berketerampilan (skillful), kreatif, inovatif, mampu 

bekerjasama (cooperative) dalam tim, cepat, tepat, berkemampuan 

berkomunikasi yang baik secara lisan dan tulisan. Untuk itu nilai jual atau 

manfaat apa yang diperoleh mahasiswa selesai mengikuti perkuliahan 

harus jelas dan dapat dipakai di dunia kerja. Tugas ini diberikan kepada 

dosen sebagai pengampu mata kuliah. 

Mahasiswa aktif dalam memahami dan terampil mengunakan konsep 

atau teori dalam memotret kasus keperdataan. Artinya mahasiswa dihadap 

kepada kasus atau persoalan yang terjadi dan mampu menganalis dengan 

teori-teori yang ada atau hukum yang berlaku seperti yang sudah 

dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

B. Peranan Metode lnteraksi Sosial 

Metode lnteraksi Sosial dikembangkan oleh Gestalt dirintis Max 

wertheimer (1912) bersama Kurt Koffka dan W.Kohler yang dikutip 

Rusman, 2010).* yaitu metode yang mendorong proses belajar yang 

partisipatif yang berpusat pada mahasiswa. Tujuannya adalah mendorong 

1 Rusman (2010). Model-Model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme 
Guru/Dosen., Jakarta: Rajawali Pers. PT Raja Grafindo Persada 
2 



kemampuan mahasiswa yang didasarkan atas apa yang dimilikinya 

sehingga terjadi proses belajar sendiri maupun dalam kelompok. 

Pembelajaran dengan model lnteraksi Sosial menitiberatkan 

hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat (learning to 

life together), dimana objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai 

sesuatu keseluruhan yang terorganisasikan. Makna suatu objeklperistiwa 

adalah terletak pada keseluruhan bentuk (gestalt) dan buka bagian- 

bagiannya. Pembelajaran akan lebih bermakna bila materi diberikan secara 

utuh, bukan bagian-bagian. Prinsip teori Gestalt adalah: pengalaman 

(insight), pembelajaran yang bermakna, perilaku bertujuan, dan prinsip 

ruang hidup (life space). Model interaksi sosial melahirkan strategi 

pembelajaran: kerja kelompok, pertemuan kelas, pemecahan masalah 

sosial (social inquiry), bermain peran, dan simulasi sosial (Teori 

pembelajaran Gestalt dirintis Max Wertheimer (1912) bersama Kurt Koffka 

dan W.Kohler yang dikutip Rusman, 2010). 

Proses belajar yang partisipatif tidak berarti atas usaha dosen, mahasiswa 

sibuk aktif dan senang dalam kegiatan, simulasi, games: permainan atau 

bermain peran yang berpusat pada mahasiswa. Pengalaman adalah bahan 

belajar, dengan melalui curah pengalaman. 

Langkah-Langkahnya adalah: 

Model interaksi sosial melahirkan strategi pembelajaran: 

1) kerja kelompok, 

2) pertemuan kelas, 

3) pemecahan masalah sosial (social inquiry), 

4) bermain peran, dan 

5) simulasi sosial 

Pendekatan model interaksi sosial mengutamakan hubungan individu 

dengan masyarakat atau orang lain, dan memusatkan perhatiannya 

kepada proses dimana realita yang ada dipandang sebagai suatu negosiasi 

sosial (social negotiated). Konsekuensi dari model mengajar ini 

menyebabkan prioritas utamanya diletakkan kepada kecakapan individu 



dalam berhubungan dengan orang lain, lnvidu dihadapkan kepada situasi 

yang cukup demokratis dan dapat bekerja lebih produktif dalam masyarakat 

Orientasi dari pendekatan mengajar ini adalah: 

0 Semangat Kelompok (Synergy) 

Kebersamaan 

lnteraksi Sosial 

0 lndividu sebagai Aktor Sosial (M.D.Dahlan, 1990). 

Penjeiasan lebih lanjut dikembangkan Joyce (1 976) dalam bukunya Model 

of Teaching), 

Pengambilan keputusan perencanan kegiatan dan komitmen untuk 

merumuskan proses penyadaran semangat kelompok, adanya 

kebersamaan, interaksi sosial, dan keaktifan mahasiswa mencari dan 

mengali perkuliahan. 

Artinya pengajar 

- Membantu mahasiswa menemukan cara-cara baru dalam mengolah 

konsep 

- Memberi kesempatan mahasiswa mempertajam kemampuan apa yang 

telah dipelajari 

- Menyampaikan informasi pada mahasiswa tentang data yang dibutuhkan 

dalam menjelaskan konsep 

C. Prestasi Belajar 

Pretasi belajar merupakan hasil interaksi 3 domein (ranah kognisi, 

psikomotorik, dan afeksi siswa) (Suharsimi Arikunto). Sedangkan Prayitno 

(2010) menjelaskan dengan mengunakan pola 5 i dan BMB3 terjadi secara 

bersamaan pada mahasiswa. Untuk mengevalusi keberhasilan mahasiswa 

dapat diacu beberapa sistem penilaian yang ada. 



.D.Kerangka Penelitian 

.E. Hipotesis Tindakan 

Dengan mengunakan model pembelajaran interaksi sosial dapat 

meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap matakuliah Hukum 

Perdata Pada Prodi PPKn FIS UNP 

Masalah penelitian di kelas 

1. Kurangnya kemampuan 

mahasiswa memahami 

secara mandiri materi 

Hukum Perdata 

2. Kurangnya kemampuan 

mahasiswa menganalisis 

kasus sengketa keperdatan 

3. Kurangnya keterampilan 

mahasiswa 

menformulasikan konsep 

keperdataan dengan kasus 

sengketa keperdatan, 

sehingga belum memberi 

makna dalam belajar 

keperdataan 

Pendekatan Model Mengajar 

lnteraksi Sosial 

1. Tahap kerja kelompok, 

2. Tahap pertemuan kelas, 

3. Tahap pemeca han 

masalah sosial (social 

inquirylseng keta-seng keta 

keperdataan), 

4. Tahap bermain peran, dan 

5. Tahap simulasi sosial 



BAB Ill 

METODELOGI PENELlTlAN 

A.Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa yang mengambil 

mata kuliah Hukum Perdata pada Semester Juli-Desember 2012 di 

Prodi PPKN FIS Universitas Negeri Padang. Penelitian ini dimulai awal 

kuliah semester sekarang 2012, dan pengambilan data dimulai sejak 

proposal ini disetujui. 

B. Perencanaan Langkah-Langkah PTK 

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini 

dipilih model spiral: Kemmis dan Mc ~ a ~ ~ a r t ~  dengan langkah sebagai 

prosedur penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan 

a. Mempersiapkan materi kuliah Hukum Perdata 

b. Mimilih buku wajib yang sesuai dengan topik yang terdapat dalam 

silabus Hukum Perdata 

c. Membuat penjelasan pelaksanaan pendekatan mengajar model interaksi 

sosial. 

Pelaksanaan Siklus I 

1. Diawal kuliah dosen menjelaskan tentang perihal yang menyangkut 

tentang pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Hukum Perdata seperti 

tentang buku wajib, aturan main selama kuliah Hukum Perdata. 

2. Dosen membagi mahasiswa atas 6 kelompok 

3. Sebelum mulai kuliah dosen berupaya melihat kembali asumsi-asumsi 

yang dibuat dalam menentukan status pemahaman mahasiswa 

sebelum mengajar topik tertentu. Apakah asumsi pengetahuan awal 

atau konsep awal mahasiswa berpengaruh terhadap pemahaman atas 

konsep-konsep yang diajarkan masih perlu dipegang. 



4. mahasiswa didorong untuk mengemukakan pendapatnya secara 

eksplisit. 

5. Dosen menyajikan gejala yang menantang ide awal siswa dan 

menemukan formulasi pemecahan dan dosen sebagai observer. 

6. Mendorong mahasiswa mengemukakan dugaan dan membuat 

kemungkinan-kemungkinan penjelasan atas gelaja yang dilihat 

7. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi 

alternatif penjelasan yang bebas dan santai 

8. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menguji alternatif 

penjelasan itu untuk menyelesaikan atau menjelaskan persoalan yang 

bervariasi. 

9. Dosen membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengungkapkan 

pemahamannya meskipun berbeda dengan dosen. 

10. Sesudah ide intuitif mahasiswa menjadi eksplisif maka dosen perlu 

mempersiapkan demontrasi atau simulasi atau penjelasan 

menggunakan tampilan gambar mengenai pokok bahasan yang 

membuat mahasiswa keheranan (suprise) dan membuat mereka 

merasa ide mereka tidak sempurna. Dalam situasi ini dosen dapat 

menawarkan ide atau pemahaman baru yang bagi mahasiswa dapat 

dianggap lebih masuk akal, mudah dimengerti, dan berhasil dalam 

menjelaskan konsep yang sedang dibahas. Kemudian kesempatan 

diberikan secara luas pada mahasiswa untuk menguji pemahaman yang 

ditawarkan dosen untuk situasi yang berbeda-beda 

Selama proses belajar mengajar akan aktivitas kuliah saat penyajian 

materi keperadatan. Selain itu juga dilihat partisipasi mahasiswa 

dalam mengemukakan konsepsi yang dimilikinya dan menanggapi 

konsepsi mahasiswa lain yang mungkin berbeda. Beberapa ha1 yang 

akan diamati: 

3~asbo l ah .k  (1999). Penelitian Tindakan Keias, Jakarta, PBK 



a. Aktivitas belajar mahasiswa di dalam ruang kelas dilihat dengan cara 

observasi langsung oleh tim peneliti (dosen) yang sedang mengikuti 

kuliah. Hal yang diamati itu adalah: 

interaksi antara mahasiswa yang dapat dilihat dari tanya jawab dan 

diskusi sesama mahasiswa 

interaksi mahasiswa dengan dosen, yang dapat dilihat dari kualitas dan 

kuantitas pertanyaannya kepada dosen dan menjawab pertanyaan 

dosen dalam mengungkap sengketa perdata dan membandingkan serta 

mengambil formulasi penyelesaian sengketa keperdataan. 

b. Tindakan atau sikap mental mahasiswa dalam kuliah Hukum Perdata 

dilihat dari: 

melihat bayangan wajah mahasiswa secara umum, yaitu ekspresi muka 

mereka dalam menerima kuliah Hukum Perdata melalui pendekatan 

mengajar model interkasi sosial 

wawancara dengan beberapa mahasiswa selama proses belajar 

mengajar berlangsung dan setelah proses belajar mengajar selesai. 

memberikan daftar pertanyaan kepada mahasiswa secara acak. 

C. Penggunaan Model lnteraksi Sosial 

Keefektifan penggunaan model interaksi sosial dapat dinilai pemahaman 

mahasiswa terhadap konsep-konsep yang diajarkan dosen. Data tentang 

aktivitas belajar mahasiswa dalam mengunkapkan pemahaman mahasiswa 

melalui pendekatan belajar interaksi sosial pada setiap topik perkuliahan 

ditabulasi kemudian dihitung, dan diinterprestasikan untuk mengetahui 

kefektifannya, serta apakah aktivitas itu tinggil rendah atau sedang-sedang 

saja. 

Sedangkan data tentang tindakan atau sikap mahasiswa dalam 

menggunakan pendekatan mengajar interaksi sosial digunakan untuk 

rnengetahui apakah secara umum mahasiswa tertarik atau tidak tertarik 

selama mengikuti kuliah. Data ini dapat digunakan juga untuk melihat 

apakah penggunaan model interaksi sosial dalam hokum perdata dapat 



meningkatkan pemahaman konsep, minatlmotivasi dan ketertarikan 

mahasiswa untuk belajar hukum perdata. 

Dalam melaksanakan pengajaran dengan pendekatan mengajar 

model interaksi sosial akan ditemukan hal-ha1 yang membuat mahasiswa 

kurang aktif dalam mengikuti kuliah' dan kesulitan-kesulitan atau 

kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi. Hal-ha1 yang ditemukan itu 

akan bermanfaat untuk merancang dan melaksanakan siklus berikutnya. 

Pembahasan evaluatif dilakukan berdasarkan data observasi, 

wawancara dan daftar isi pertanyaan dalam satu siklus dapat dipakai untuk 

mengetahui apakah model yang digunakan dapat menarik perhatian 

mahasiswa terhadap pengajaran dan dapat meningkatkan mutu 

pembelajaran Hukum Perdata. Semua data tersebut sebagai bahan kajian 

untuk merencanakan dan menyelenggrakan siklus ke dua. Direncanakan 1 

siklus. 

Melakukan Observasi 

Melakukan evaluasi berdasarkan format pemantauan. Tujuannya 

untuk mengetahui efektifitas, keberhasilan dan hambatan terhadap 

tindakan yang dilakukan. 

Refleksi 

Pada kegiatan ini peneliti melakukan analisis data untuk menentukan 

apakah tindakan yang dilakukan berhasil atau tidak. Apa bila tindakan 

belum berhasil maka dilakukan penyempurnaan sehingga tujuan penelitian 

yaitu untuk meningkatkan pemahaman konsep dan penerapan konsep 

fakta sejarah dapat dicapai yang akan dilakukan pada siklus ke dua. 

lndikator keberhasilan dari tindakan itu adalah: 

o mahasiswa mampu memahami secara mandiri dan berkelompok 

materi konsep hukum perdata dengan baik, yaitu: menghubungkan 

peristiwa keperdataan dengan peristiwa keperdataan lain secara 

sistematis dan kemampuan menyelesaikan kasus sengketa 

keperdataan yang diberikan (75% mahasiswa dapat menjelaskan 

dengan benar melalui tes tulisan dan lisan ) 



o memahami kegunaan perkuliahan Hukum Perdata, yang ditunjukan 

keaktifan dalam pembelajaran ( 60% untuk setiap kali pertemuan 

dan tidak didominasi oleh mahasiswa tertentu saja) 

Siklus ke 2 

I. Perencanaan 

1. Melanjutkan penggunaan metode interaksi sosial dengan 

mempertimbangkan hasil refleksi siklus 1 

2. Pada siklus 2 ini tidak tertutup kemungkinan akan adanya 

penggunaan cara lain untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa 

tentang kemampuan mengungkapkan fakta sejarah dan 

membandingkannya. Ini sangat tergantung pada hasil refleksi I 

II. Pelaksanaan tindakan 

Melaksanakan tindakan yang telah disempurnakan 

Ill. Observasi (Pengamatan) 

Melakukan evaluasi berdasarkan format pemantauan. Tujuannya untuk 

mengetahui efektifitas, keberhasilan dan hambatan terhadap revisi 

tindakan yang telah dilakukan. 

IV. Refleksi II. 

Pada kegiatan ini penulis menentukan cara pelaksanaan untuk 

meningkatkan tingkat pemahaman dengan melihat kemampuan 

menyelesaian kasus sengketa keperdataan dengan baik, yaitu: sengketa 

perkawinan, tanah, kontrak kerja dan lainnya secara sistematis dan, yang 

digunakan sebagai dasar untuk perbaikan tindakan yang akan 

direkomendasikan dan sebagai temuan dari penelitian ini. 

D. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data dalam penelitian ini berupa format-format yang 

dapat digunakan dalam mencatat proses yang terjadi selama tindakan 

(action) berlangsung. Alat pengumpul data yang dimaksud adalah : 

0:. Format observasi 



Format observasi berguna untuk mengetahui kesesuaian 

pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun 

sebelumnya. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung dapat diharapkan akan 

menghasilkan perubahan yang diinginkan. Jadi dengan observasi 

diharapkan ada perubahan atau perubahan negatif. sedini mungkin apakah 

tindakan yang dilakukan mengarah kepada terjadinya perubahan positif 

dalam proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Observasi 

dilakukan jenis observasi terbuka dan partisipan 

*:* Catatan Lapangan 

Catatan Lapangan merupakan jurnal harian dosen yang ditulis bebas untuk 

mencatat bagaimana setting pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Catatan lapangan memuat : 

perencanaan harian 

pelaksanaan 

hasil observasi dan refleksi yang dilakukan oleh dosen setelah 

berdiskusi di dalam kelompok peneliti. 

*:* Angket 

Angket diberikan masing-masing untuk memperoleh respon tentang 

pembelajaran yang dilaksanakan, yang meliputi tanggapan siswa terhadap 

1 ) pelaksanaan pelajaran 

2) tingkat kemampuan menyelesaikan kasus sengketa keperdataan secara 

sistematis, dan kemampuan mengunakan konsep hukum perdata 

nasional, agama dan adat dalam aspek pembangunan. 

3). saran-saran dari mahasiswa untuk proses pembelajaran berikutnya. 

*3 Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar dilakukan pada setiap akhir siklus yang akan digunakan 

sebagai data pendukung dalam menentukan keberhasilan pembelajaran 

*:* Analisis dokumen 

Yaitu menganalisa tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa 



E. Teknik Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif (triangulasi) : 

- pengecekan kelengkapan data 

- pentabulasian data 

- analisis data 

Analisis yang dipergunakan adalah teknik deskriptif. Hasil analisis 

tersebut dideskripsikan dalam tindakan: 

- Efektifitas penggunaan metode interaksi sosial untuk membantu 

mahasiswa memahami materi Hukum Perdata dan sekaligus 

meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam mempejari Hukum Perdata. 

- Efektifitas diskusi dalam rangka memahami materi Hukum Perdata. 



BAB IV 
HASlL PENELlTlAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berikut ini akan diuraikan siklus temuan hasil penelitian tentang 

perencanan, pelaksanan, pengamatan, dan refleksi atau evaluasi hasil 

tindakan penelitian. 

1. Pelaksanaan Siklus I 

Pada siklus pertama temuan penelitian yang diungkapkan adalah 

menyangkut tentang perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi 

atau evaluasi hasil tindakan penelitian. 

Perencanaan 

o Mempersiapkan silabus mata kuliah Hukum Perdata 

Silabus perkuliahan dibagikan kepada mahasiswa yang mengambil mata 

kuliah Hukum Perdata. Selanjutnya mahasiswa dibagi dalam 10 kelompok 

untuk membahas topik-topik perkuliahan. 

o Mempersiapkan pertemuan kelas dengan mahasiswa 

Persiapan makalah kelompok. pemecahan masalah sosial (social 

inquirylsengketa-sengketa keperdataan sesuai dengan topik), 

kemudian mahasiswa bermain peran, dan simulasi sosial 

o Mempersiapkan copian bahan ajar terkait 

Persiapan copian bahan ajar diberikan sesuai dengan kebutuhan materi 

ajar, juga ada yang dicopi sendiri oleh mahasiswa sebagai tambahan 

bahan ajar dalam pembuaian makalah kelompok mahasiswa. 



Merencanakan waktu untuk pelaksanaan tindakan 

Waktu pelaksanaan tindakan dimulai dari awal perkuliahan pertama 

sebagai tahap persiapan. Kemudian tahap pelaksanaan penelitian siklus 

pertama dimulai pada pertemuan kedua. Begitu seterusnya dilakukan untuk 

4 kali pertemuan. Untuk pelaksanaan siklus kedua berdasarkan data siklus 

pertama dalam rangka mencapai indikator keberhasilan kualitas 

perkuliahan. 

o Menyusun serangkaian tindakan kegiatan secara menyeluruh 

Rangkaian tindakan yang disusun adalah selain persiapan silabus, 

pembagian kelompok mahasiswa, dan copian materi ajar, juga 

mempersiapan format pemantauan bagi observer (anggota Tim Pengajar 

Hukum Perdata dan mahasiswa). 

n Menyusunlmenetapkan teknik pemantauan pada setiap tahapan 

penelitian 

Format yang sudah disiapkan digunakan oleh obsever (Tim Pengajar 

Hukum Perdata) dalam ha1 ini yang menjadi obsever adalah Heni Muchtar, 

SH, M.H. Hal-ha1 yang dipantau dalam format adalah: 

1. Tahap kerja kelompok, 

2. Tahap pertemuan kelas, 

3. Tahap pemecahan masalah sosial (social inquirylsengketa- 

sengketa keperdataan), 

4. Tahap bermain peran, dan 

5. Tahap simulasi sosial 



Disamping itu juga melakukan catatan lapangan dalam : perencanaaan 

harian, pelaksanaan, diskusi dengan observer, analisis berbagai skenerio 

kasus Hukum Perdata. 

Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan Siklus 1 

Sebelum perkuliahan kegiatan yang dilakukan untuk pertemuan 

pertama dosen menjelaskan aturan main perkuliahan seperti tertera 

pada silabus. Prasyarat mahasiswa yang boleh mengambil mata 

kuliah Hukum Perdata dengan ketentuan setelah mengikuti mata 

kuliah PIHIPTHI dan llmu Negara. Mahasiswa diminta untuk 

mempersiapkan materi kuliah sebelum kuliah berlangsung secara 

kelompok, dengan topik-topik sebagai berikut: 

1. Konsep. Jenis, sumber, dan sifat Hukum Perdata 

2. Keadaan Hukum Perdata di Indonesia 

3.Subjek hukum (manusia dan badanhukum, domisili, kewengan 

berhak, cakap dan tidak cakap. 

. 4. Konsep dan fungsi perwalian, pendewasaan, dan pengampuan. 

5. Hukum Benda (Konsep, pembagian, dan sistematika Hukum 

Benda) 

. 6. Hak-hak kebendaaan menurut BW dan UUPA serta asas-asas 

pendaftaran tanah 

7. Hukum perkawinan (perbandingan hukum nasional, Islam, dan 

adat). 



8. Hukum perikatan (Pengertian, Jenis, dan sumber hokum 

perikatan) 

9. Jenis dan hapusnya perikatan 

10. Hukum waris dan Hibah (Perbandingan BW dan hukum Islam) 

Mahasiswa dibagi dalam kelompok dengan jumlah berkisar antara 5 

sampai 6 orang. Dalam pertemuan pertama juga dijelaskan sistem 

penilaian, referensi, kemudian baru pada pertemuan berikut dimulai 

perkuliahan 

Dosen menggali pengalaman mahasiswa berdasarkan apa yang 

telah dipersiapkan sebelumnya dengan cara memaparkan topik 

yang telah dipersiapkan 

Topik-topik perkuliahan diatas dipaparkan mahasiswa setiap kali 

pertemuan berdasarkan kelompok yang telah disepakati. Kemudian 

dilakukan langkah-langkah lnteraksi sosial. Seterusnya dilakukan langkah 

kedua sampai sintax ke lima. 

Hasil Observasi 

Melakukan evaluasi berdasarkan format pemantauan. Tujuannya 

untuk mengetahui efektifitas, keberhasilan dan hambatan terhadap 

tindakan yang dilakukan dengan mengunakan Metode interaksi sosial, yaitu 

keberhasilan terhadap : 

a Pada awalnya mahasiswa kurang aktif dalam perkuliahan. Kebanyakan 

mahasiswa tidak mencatat; tidak mau bertanya; mahasiswa mau 

menjawab jika ditunjuk; referensi tidak di bawa saat perkuliahan; 

sehingga tidak ada interaksi dengan bahan ajar; kurang disiplin dalam 



mengerjakan tugas-tugas terstruktur; yang mengerjakan tugas 

kelompok beberapa orang saja. Ini terbukti saat diskusi berlangsung, 

yang mampu menjawab dan yang aktif hanya mahasiswa tertentu saja. 

Kurang taat asas dan tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan 

Setelah dilakukan metode interaksi sosial, kondisi di atas terjadi perubahan 

secara gradual yang cukup mendasar, dimana mahasiswa memperlihatkan 

keaktifan dalam pembelajaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui 

tabel berkut: 



Penjelasan : 
SB = Sangat Baik 

B = Baik 

K = Kurang 

SK = Sangat Kurang 

Pada tabel di atas terlihat tingkat keaktifan mahasiswa ada peningkatan. 

Dari 40 orang mahasiswa yang aktif pada awalnya hanya 10% ( 5 atau 6 

orang ) untuk pertemuan pertama tidak didominasi oleh mahasiswa tertentu 

saja. Pada pertemuan kedua diperbaiki dengan memberi poin penilaian 

bagi yang aktif dan menunjuk mahasiswa lain oleh dosen. Kemudian pada 

pertemuan ketiga dicoba dengan menyiapkan pertanyan sesuai dengan 

jumlah kelompok. Hal-ha1 negatif yang muncul pada siklus pertama terlihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 3 

' I  Strategi 
mengalilmengaitkan 

Hal Negatif Fase orientasi 

Kesesuaian dengan 
pengalaman mhs 

No. 
3rhadap kasus di Siklus Pertama 
Hal Negatif Berdasarkan Catatan Hal yang diamati 
Obsever dan Mahasiswa 
- Dosen berdiri pada satu tempat 
(menot on) 

- dosen kurang homurltertawa dalam 
pertemuan 

- penggalian kurang sistematis 
- Belum dibuatkan peta konsep untuk 

membantu penjelasan 
- Ada bahan yang belum dibaca 
mahasiswa 

3 

me!akukan perbaikan tindakan berdasarkan masukan-masukan dari 

4 

obsever dan mahasiswa. 

Penghargaan terhadap 
respon mahasiswa 

- Jawab mahasiswa belum direspon 
dosen secara verbal 

Hal negatif di atas menjadi cacataan pada siklus pertama, dosen 

Penjelasan dosen - Penjelasan terlalu cepat 
- Mahasiswa kesulitan dalam mencatat 



Tabel 4 
Fase 2: Pertemuan kelas 

menanggapi dgn 

Keterlibatan mhs 

Berdasarkan tabel di atas bahwa pada tahap pertemuan kelas terjadai 

perubahan tindakan secara bertahap dengan beberapa kelemahan yang 

perlu diperbaiki, sehingga pada siklus pertama perlu dilakukan perbaikian 

tindakan untuk siklus kedua. Hal-hat negatif yang menjadi masukan untuk 

perbaikian tindakan antara lain terlihat pada tabel berikut: 

Hal Negatif Fase Pertemuan Kelas di Siklus Pertama 

- 1 lisan kepada mahasiswa, dalam upayaJ 

No 

1 

2 

3 

Hal yang di amati 

Strategi agar diskusi 
terbuka 

Memahami pendapat mhs 

Mendorong mhs 

Hal Negatif 

Bagi mahasiswa yang belum aktif diberikan 
kesempatan dengan menyebut namanya 

Dosen belum memberikan penguatan 
kepada mahasiswa 

5 menit awal masuk diberikan pertanyaan 



4 

6 

C 

Tabel 7 
Hal-Hal Negatif Pemecahan Masalah Sosial (Kasus Keperdataan) 

Fase 3. Pemecahan Masalah Sosial (kasus Keperdataan) 

Penjelasan dosen 

Hal lain yang diamati 
observer: 

Jenis kegiatan 

mendorong kreatifitas bertanya mahasiswa 

Pertemuan ke 

No 

1 

2 

3 
4 
5 

Strategi yang digunakan untuk 
memperdalam konseptualisasi 
Kemampuan menerangkanl 
memperdalam konseptualisasi 
Pertanyaan mhs 
Tanggapan mhs 
Ekspresi mhs 

Hal Negatif 
Dosen kurang jelas dalam merangkum 
konsep penting 
Kurang dalam analisis konsep seperti 
membuat perbedaan dan persamaan 
Masih bersifat menanya fakta 
Masih bersifat menghafal fakta 
Masih ada yang belum mencatat, 
kurang interaksi dengan bahan ajar 



Tabel 9 

Hal Negatif Pada Fase Bermain Peran (Kasus keperdataan dan Analisis) 

Fase 4. Bermain Peran (Kasus keperdataan dan Analisis) 
Jenis kegiatan Pertemuan ke 

No 

1 

2 

3 

4 

Jenis kegiatan 

Contoh analisis kasus 

lnteraksi dalam kelompok 

Ekspresi mhs 

Keterlibatan mhs 

Hal Negatif 

Sistematik pemecahan kurang dijelaskan 

Klasifikasi kasus masih membingungkan 
mahasiswa 

Kurang penjelasan penggunan unsur-unsur 
konsep 

Ada anggota yang tidak aktif 

Secara verbal belum semua peduli pada kasus 
dalam bertanya 

Secara non verbal masih ada yang berbuat 
ekspresi lain 

Media lain untuk keterlibatn mahasiswa masih 
minim seperti pemutaran film 

Tempat duduk mahasiswa yang menoton 



Tabel 1 1 

Hal Negatif Pada Fase Simulasi Sosial (Kasus keperdataan) 

Fase 5. Simulasi Sosial (Kasus keperdataan) 
Jenis kegiatan Pertemuan ke 

No 

1 

2 

3 

4 

Jenis kegiatan 

Contoh analisis kasus 

lnteraksi dalam kelompok 

Ekspresi mhs 

Keterlibatan mhs 

Hal Negatif 

Sistematik pemecahan kurang dijelaskan 

Klasifikasi kasus masih membingungkan 
mahasiswa 

Kurang penjelasan penggunan unsur-unsur 
konsep 

Ada anggota yang tidak aktif 

Secara verbal belum semua peduli pada kasus 
dalam bertanya 

Secara non verbal masih ada yang berbuat 
ekspresi lain 

Media lain untuk keterlibatn mahasiswa masih 
minim seperti pernutaran film 

Tempat duduk mahasiswa yang menoton 



Analisis Dokumen : akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya 

Kemampuan melakukan analisis berbagai kasus keperdataan: 

*:* Penguasaaan konsep atau teori masih kurang 

*3 Keterampilan menghubungkan konsep dengan datalfakta masih 

kurang 

*:* Penggunaan konsep: 

- Belum merata punya keterampilan mengunakan cara-cara 

mengolah konsep atau teori 

- Belum semua mahasiswa mampu menguasai konsep atau teori 

dengan baik 

*:* Kemampuan mencari contoh kasus keperdataan masih belum 

optimal 

*:* Mahasiswa masih menyamakan antara kasus pidana dan perdata 

*:* Mahasiswa masih binggung dalam melihat hukum perdata sebagai 

pedoman dalam melakukan aktivitas keperdataan dengan 

banyaknya sumber keperdataan. 

*:* Belum terampil membuat rekomendasi terhadap hasil analisis kasus 

*:* Persentase kasus yang dapat dijelaskan dengan benar terlihat pada 

tabel berikut : 



Gambar Hasil tes akhir siklus 1 

Kasus-Kasus yang Dipecahkan Mahasiswa : 

1. Kasus pewalian 

2. Kasus Tanah ulayat 

3. Kasus perkawinan 

4. Kasus badan hukum 

5. Kasus kewenangan 

Catatan Lapangan : 

1. Perencanaan harian yaitu : 

- Silabus dicopikan dosen 

- Belum semua mahasiswa mendapat copian bahan ajar 

2. Pelaksanaan yaitu: 

- Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Hukum Perdata ada juga yang 

belum lulus mata kuliah PIHIPTHI 

- Dalam diskusi masih ada monopoli oleh mahasiswa tertentu 



- Dalam tahap pendalaman konsep oleh dosen belum semua mahasiswa 

mencatat dengan baik 

- Pada tahap sistesis terpadu, belum semua mahasiswa mengkritisi 

konsep, dan menemukan cara mengolah konsep yang akan digunakan 

memotret gejala sosial keperdataan 

3. Hasil diskusi dengan obsever dan mahasiswa 

- Mahasiswa masih pasif dalam proses pembelajaran perlu dosen 

membuat pancingan jawaban, melakukan kuis, menunjuk mahasiswa 

secara acak untuk menjelaskan. 

- Perlu multi media untuk menjembatan antara konsep dengan kondisi 

lapangan 

- Tempat duduk dirubah kearah bundaran 

- Setelah pemutaran film, mahasiswa membuat laporan penyelesaian 

kasus, dengan mengunakan konsep atau teori yang telah dipelajari. 

- Mahasiswa perlu mencari kasus-kasus keperdataan ke notaries dan 

pengadilan, LKAAM dan KAN 

E. Refleksi 

Pada kegiatan ini peneliti melakukan analisis data untuk menentukan 

apakah tindakan yang dilakukan berhasil atau tidak. Ternyata dari hasil 

analisis obserbasi akar permasalahan PTK belum tuntas pada siklus 

pertama yaitu : 



1. Mahasiswa masih pasif dalam proses pembelajaran 

2. Mahasiswa masih lemahnya penguasaan konsep-konsep pokok, 

dan 

3. Mahasiswa masih kurang kemampuannya menerapkan konsep atau 

teori untuk menganalisis kasus keperdataan yang terjadi, sehingga 

kualitas perkuliahan perlu ditingkatkan 

Penyempurnaan pada siklus kedua perlu dilakukan, sehingga tujuan 

penelitian yaitu untuk meningkatkan keaktifan, pemahaman konsep, 

dan penerapan konsep dalam memotret kasus kelerdataan dapat 

dicapai. Hal-ha1 yang perlu ditingkatkan adalah: 

o Keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran 

o Kemampuan mahasiswa memahami konsep-konsep pokok 

o Kemampuan menganalisis berbagai kasus menggunakan konsep 

yang telah dipelajari 

Hal -ha1 yang perlu ditingkatkan: 

Keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran : 

1. Tanggapan mahasiswa perlu ditingkatkan 

2. Ekspresi mahasiswa 
r 
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[j;:,!\r, ?:Ft,zp'! 7 ,  - *7 $3 . .; 4 3. Kesiapan pengalaman mahasiswa . b 

.. . . -. -. . ' 4  -. 
4. Keterlibatan mahasiswa 

5. Keterampilan bertanya 

Kemampuan mahasiswa memahami konsep-konsep pokok : 

1. Kemampuan menjelaskan dan menangapi oleh mahasiswa 



2. Pemahaman terhadap konsep, dengan mengurai unsur/komponen 

konsep 

Kemampuan menganalisis berbagai kasus menggunakan konsep yang 

telah dipelajari : 

1. Membuat klasifikasi kasus 

2. Membuat solusi/rekomendasi 

Rencana perbaikan tindakan : 

1. Terhadap Dosen 

- Semua hal-ha1 negatif yang menjadi cacatan pada siklus pertama 

akan diperbaiki pada siklus kedua 

2. Terhadap Mahasiswa 

- Begitu juga bagi mahasiswa, hal-ha1 yang menjadi kelemahan pada 

siklus pertama akan diperbaiki pada siklus kedua 

2. Pelaksanaan Siklus II 

Siklus ke 2 

Perencanaan 

a. Melanjutkan penggunaan metode Interaksi Sosial dengan 

mempertimbangkan hasil refleksi siklus 1 

b. Pada siklus 2 ini akan digunakan masukan-masukan yang dilakukan 

oleh obsever dan mahasiswa. Artinya adanya tindakan penggunaan 

cara lain untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa, pemahaman 

konsep mahasiswa tentang hukum perdata dan cara menerapkan 



konsep dalam memotret kasus keperdataan. Ini sesuai dengan hasil 

refleksi I 

Pelaksanaan tindakan 

Melaksanakan tindakan yang telah disempurnakan 

Hasil Observasi Siklus II 

Melakukan evaluasi berdasarkan format pemantauan. Tujuannya untuk 

mengetahui efektifitas, keberhasilan dan hambatan terhadap revisi 

tindakan yang telah dilakukan berdasarkan siklus pertama. Tindakan yang 

dilakukan dengan mengunakan Metode lnteraksi Sosial. Setelah dilakukan 

metode tersebut, kondisi di atas terjadi perubahan yang cukup mendasar, 

dimana mahasiswa memperlihatkan keaktifan, kemampuan memahami 

konsep, dan kemampuan menganalisis berbagai kasus yang telah 

dipelajari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berkut: 



Pada tabel di atas terlihat tingkat keaktifan mahasiswa ada 

peningkatan. Dari 40 orang mahasiswa yang aktif 50% ( 21 orang ) 

meningkat dengan cara masing-masing kelompok memilki tanggungjawab 

untuk memberikan tanggapan pada kelompok lainnya 

Untuk pertemuan tidak lagi didominasi oleh mahasiswa tertentu saja. Hal- 

ha1 faktor penguat untuk keberhasilan perkuliahan hukum perdata pada 

siklus kedua terlihat pada tabel berikut: 



Kekuatan Fase Pertemuan Kelas di Siklus Kedua 
I No. I Hal yang diamati 1 Hal Penguat Berdasarkan Catatan 1 
I I I Obsever dan Mahasiswa I 

Strategi 
mengalilmengaitkan 

Kesesuaian dengan 

~ ~ 

- Dosen menguasai lokal perkualiahan 
dengan berdiri pada tempat yang 
berbeda 

- dosen mulai ada homurltertawa 
dalam pertemuan 

- penggalian materi sistematis 
- Dibuatkan peta konsep untuk 

membantu penjelasan 
- Bahan seperti makalah dibaca 

pengalaman mhs 
Penghargaan terhadap 
respon mahasiswa 

Hal di atas menjadi cacataan untuk dipertahankan pada siklus kedua, 

dosen melakukan perbaikan tindakan berdasarkan masukan-masukan dari 

mahasiswa 
- Jawab mahasiswa direspon dosen 

secara verbal 

I obsever dan mahasiswa. 

- Penjelasan diperlambat 
- Mahasiswa mulai mencatat 

penjelasan 

4 

! Tabel 14 
Fase 3: Pemecahan Masalah Sosial 

Penjelasan dosen 



Berdasarkan tabel di atas bahwa pada tahap pemecahan masalah sosial 

terjadai perubahan tindakan secara bertahap dengan beberapa penguatan 

baru yang perlu diperhatikan selanjutnya. Hal-ha1 positif yang menjadi 

masukan untuk tindakan antara lain terlihat pada able berikut: 

Kemampuan 
menanggapi dgn 
cara lain 
Keterlibatan mhs 

Ta be1 I 5  

Hal Positif Fase Pemecahan masalah sosial di Siklus Kedua 

x 

x 

No 

1 

2 

3 

4 

6 

x 

x 

Hal yang di amati ' 

Strategi agar diskusi 
terbuka 

Memahamipendapatmhs 

Mendorong mhs 

Penjelasan dosen 

Hal lain yang diamati 
observer: 

x 

x 

Hal Positif 

Bagi mahasiswa yang belum aktif diberikan 
kesempatan dengan menyebut namanya 

Dosen sudah memberikan penguatan 
kepada mahasiswa 

5 menit awal masuk diberikan pertanyaan 
lisan kepada mahasiswa, dalam upaya 
mendorong kreatifitas bertanya mahasiswa 

Relevan dengan pertanyaan mahasiswa 

Pengunaan media cukup membantu 
mahasiswa 

x 

x 



Tabel 16 

Fase 4. Bermain Peran (Kasus Keperdataan) 

Tabel 17 

Hal-Hal Positif Bermain Peran 

Jenis kegiatan 
Dosen 

Strategi yang 
digunakan untuk 
memperdalam 
konseptualisasi 
Kemampuan 
menerangkanl 
memperdalam 
konseptualisasi 

*:* Ma hasiswa 
Pertanyaan mhs 
Tanggapan mhs 
Ekspresi mhs 

I Hal Positif 
Strategi yang digunakan untuk 
memperdalam konseptualisasi 
Kemampuan menerangkanl 
memperdalam konseptualisasi 

Pertanyaan mhs 

Pertemuan ke 

Dosen jelas dalam merangkum konsep 
penting 
Analisis konsep seperti memmbuat 
perbedaan dan persamaan sudah 
dilakukan 
Mulai melakukan hubungan fakta dan 
analisis 

1 
SB 

Tanggapan mhs 
Ekspresi mhs 

2 

Verbal dan non verbal ada 
Mulai banyak yang mencatat, interaksi 

dengan bahan ajar hampir merata 

SB SK B 
x 

x 

x 
x 
x 
x 

3 
B 
x 

x 

x 
x 
x 
x 

K 
4 

SB 
x 

x 
x 

SB 
x 

x 
x 

K K B 

x 

x 
x 

SK SK B 

x 

x 
x 

K SK 



Tabel 18 

Fase 5. Simulasi Sosial 

Tabel 19 

Hal Positif Pada Fase Simulasi Sosial 

No 

1 

2 

3 

4 

Jenis kegiatan 

Contoh analisis kasus 

lnteraksi dalam kelompok 

Ekspresi mhs 

Keterlibatan mhs 

Hal positif 

Sistematik pemecahan dijelaskan 

Klasifikasi kasus mulai jelas 

Penjelasan penggunan unsur-unsur konsep jelas 

Anggota hampir semua aktif 

Secara verbal hampir rata-rata peduli pada kasus 
dalam bertanya 

Secara non verbal mahasiswa peduli 

Media lain seperti pemutaran film ada 

Tempat duduk mahasiswa dibuat bundar 



Analisis Dokumen : 

Kemampuan melakukan analisis berbagai kasus keperdataam: 

*:* Penguasaaan konsep atau teori masih memadai 

*:* Keterampilan menghubungkan konsep dengan datalfakta memadai 

*:* Penggunaan konsep: 

- Merata punya keterampilan mengunakan cara-cara mengolah 

konsep atau teori 

- Belum semua mahasiswa mampu menguasai konsep atau teori 

dengan baik 

*:* Kemampuan mencari contoh kasus keperdataan masih belum 

optimal 

+ Mahasiswa bisa memberdakan antara kasus keperdataan nasional, 

dan adat misalnya kasus pagang gadai dengan pelanggaran HAM 

*:* Mahasiswa sudah bisa membedakan antara perdata dan pidana 

*:* Belum terampil membuat solusi/rekomendasi terhadap hasil analisis 

kasus 

*:* Persentase kasus yang dapat dijelaskan dengan benar terlihat pada 

tabel berikut : 



Gambar Hasil tes akhir siklus II 

Kasus-Kasus yang Dipecahkan Mahasiswa : 

1. Kasus benda bergerak 

2. Kasus benda tidak bergerak 

3. Kasus Ganti Rugi Tanah 

Catatan Lapangan : 

1. Perencanaan harian yaitu : 

- Semua mahasiswa mendapat copian bahan ajar 

2. Pelaksanaan yaitu: 

- Dalam diskusi sudah merata oleh mahasiswa 

- Dalam tahap pendalaman konsep oleh dosen mahasiswa mencatat 

dengan baik 

- Pada tahap sistesis terpadu, perlu ditingklatkan mahasiswa mengkritisi 

konsep, dan menemukan cara mengolah konsep yang akan digunakan 

memotret gejala keperdataan 



3. Hasil diskusi dengan obsever dan mahasiswa 

- Mahasiswa masih ada yang pasif dalam proses pembelajaran perlu dosen 

membuat pancingan jawaban, melakukan kuis, menunjuk mahasiswa 

secara acak untuk menjelaskan. Walapun target keberhasil sudah 

dicapai. 

- Perlu multi media untuk menjembatan antara konsep dengan kondisi 

lapangan 

- Tempat duduk dirubah kearah bundaran 

- Setelah pemutaran film, mahasiswa membuat laporan penyelesaian 

kasus, dengan mengunakan konsep atau teori yang telah dipelajari. 

- Mahasiswa perlu mencari kasus-kasus keperdataan melalui media lain. 

E. Refleksi 

Pada kegiatan ini peneliti melakukan analisis data untuk menentukan 

apakah tindakan yang dilakukan berhasil atau tidak. Ternyata dari hasil 

analisis observasi akar permasalahan PTK mulai mencapai tingkat 

keberhasilna pada siklus kedua yaitu : 

1. Mahasiswa mulai aktif dalam proses pembelajaran 

2. Mahasiswa mulai menguasai konsep-konsep pokok, dan 

3. Mahasiswa mulai mampu menerapkan konsep atau teori untuk 

menganalisis kasus keperdataan yang terjadi, sehingga kualitas 

perkuliahan perlu ditingkatkan 



B. Pembahasan 

Berdasarkan refleksi siklus 1 dan 2 ternyata Metode lnteraksi Sosial 

yang dikembangkan oleh ~ o i c e ~  dapat digunakan pada perkuliahan Hukum 

Perdata. Dengan metode ini dapat mendorong hubungan harmonis antara 

mahasiswa dengan fenomena keperdataan dalam masyarakat. 

kemampuan mahasiswa yang didasarkan atas apa yang dimilikinya 

sehingga terjadi proses belajar sendiri maupun dalam kelompok. Tahapan 

pembelajaran itu terdiri dari: 

Model interaksi sosial melahirkan strategi pembelajaran: 

1) kerja kelompok, 

2) pertemuan kelas, 

3) pemecahan masalah sosial (social inquiry), 

4) bermain peran, dan 

5) simulasi sosial 

Fase 1 kerja kelompok 

- pembagian mahasiswa atas kelompok 

- mahasiswa mengali bahan ajar atas nama kelompok (kerjasama 

kelompok) 

- pembagian berdasarkan urutan silabus 

Fase 2: pertemuan kelas, 

- pada tataran teori ini ada kelompok yang tampil sesuai urutan kelompok 

- dosen langsung membetulkan konsep mahasiswa jika ada yang kurang 

Bruce Joice. (1998). Model qf Teaching: USA. 



- kelompok lain menyiapkan bandingan dalam bentuk sangahan atau 

pertanyaan sekaligus dosen meluruskan bentuk pertanyaan dan 

jawaban antara kelompok 

- Meminta mahasiswa untuk merinci tangapan dan menjelaskan konsep 

jawaban. 

Fase 3: pemecahan masalah sosial (social inquiry), 

- tahap ini mahasiswa memaparkan contoh kasus keperdataan dalam 

bentuk skenerio cerita yang terjadi dalam masyarakat 

- Mengembangkan makna cerita kasus keperdataan 

Fase IV: bermain peran 

- kelompok mahasiswa yang tampil membawakan jalan kasus 

keperdataan dengan peran masing-masing sesuai dengan kasus yang 

diangkat 

Fase V : simulasi sosial 

- pada fase ini mahasiswa melanjutkan praktek teori sekaligus pembetulam 

konsep oleh dosen dan mengevaluasi hubngan teori dengan kondisi 

lapangan (hubungan hukum keperdataan) yang terjadi. 

Pelaksanaan langkah langkah pembelajaran itu dilengkapi dengan: 

o Mempersiapkan silabus mata kuliah Hukum Perdata 

o Mempersiapkan berbagai peta konsep analisi teori hokum dan 

kasus-kasus untuk latihan menganalisis bagi mahasiswa 

Mempersiapkan copian bahan ajar terkait 

Strategi yang berdampak positif yang dilakukan adalah: 



*:* Perlu dosen membuat peta jawaban 

*3 Menunjuk mahasiswa secara acak untuk keaktifan. 

*:* Seting kelas sesuia dengan metode yang dimainkan 

*3 Melakukan penekanan sehubungan dengan konsep-konsep penting 

*:* Perlu multi media untuk menjembatani antara konsep dengan kondisi 

lapangan 

*:* Menjelaskan lebih rinci hubungan teori dengan praktek keperdataan di 

lapngan (masyarakat) 

*:* Menjelaskan sistematik pemecahan kasus 

*:* Media lain untuk keterlibatan mahasiswa masih kurang seperti 

pemutaran film 

*:* Setelah simulasi sosial, mahasiswa membuat laporan penyelesaian 

kasus, dengan mengunakan konsep atau teori yang telah dipelajari. 

Hal tersebut diatas masih memerlukan perbaikan seperti perlunya 

mahasiswa berlatih dan mengetahui banyak contoh-contoh kasus 

keperdataan melalui studi dokumentasi di pengadilan, LBH dan kantor 

pemerintah atau NGO yang relevan. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian di atas maka kesimpulan 

yang dapat ditarik adalah : 

1. Metode interaksi sosial dapat meningkatkan keaktifan dan perhatian 

mahasiswa terhadap mata kuliah Hukum Perdata. 

2. Langkah-langkah dengan pendekatan model interaksi sosial melahirkan 

strategi pembelajaran yang jitu mengali tingkat penguasaan mahasiswa 

berdasarkan fase fase yang dilalui seperti : kerja kelompok, pertemuan 

kelas, pemecahan masalah sosial (social inquiry), bermain peran, dan 

simulasi sosial. 

3. Fase pembelajaran di atas dilengkapi dengan berbagai ha1 untuk 

meningkatkan aktivitas mahasiswa, pemahaman konsep dan 

kemampuan mengangkat skenario keperdataan seperti: 

mempersiapkan silabus mata kuliah, mempersiapkan bahan ajar, 

setting kelas dalam kelompok. 

4. Penyempurnaan-pemyempurnaan yang yang dilakukan selama 

perkualihan menjadikan Metode interaksi sosial menjadi pendekatan 

yang khas dalam upaya peningkatan kualitas perkuliahan Hukum 

Perdata. 

B. Saran 

1. Masih terdapat kelemahan dalam penelitian ini terutama dalam 

pemahaman teri hukum dan menganalisis scenario kasus 

kasuskeperdataan. Untuk itu masih perlu penyempurnaan tindakan 



seperti perlunya mahasiswa berlatih memotret kasus hubungan hokum 

keperdataan dalam masyarakat. 

2. Dapat menjadi masukan bagi tim pembina mata kuliah dan berbagai 

pihak yang mengalami problema klasikal yang mirip dengan yang tim 

peneliti alami. 
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Lampiran 



LAMPIRAN 1 

INSTRUMEN 
METODE 

S A P  
BAHAN AJAR 



2. Kesesuaian dgn pengalaman rnhs 

FORMAT OBSERVASI UNTUK MEMATAU KEAKTIFAN 
Pertemuan Ke: .,,,,. 

............................................................... Konsep: ........................... .... 
........................................................................................ Sub Konsep: 
Fase 1. Ke j a  kelem 0k (Menggali Pengalaman) 

Jenis kegiatan ?- Kemamouan dosen 

3. Penghargaan thp renspon rnhs 

4. Penjelasan dosen 

+:+ Dosen 
Strategi menggalilmengaitkan 
Kesesuaian dgn pengalaman rnhs 
Penghargaan thp renspon rnhs 
Penjelasan dosen 

Mahasiswa 
Tanggapan rnhs 
Ekspresi rnhs 
Kesiapan pengalaman rnhs - ....._................_._.............__.. 
Keterirbatan rnhs 

5. Peristiwa atau kejadian atau momen penting yang terjadi 

Kuranq 

........................................................................................................................ 

bertanya 
menanggapi 

Sangat kurang Sangat baik 

frekuensi 

Baik 

Catatan: (hat positif dan negatif yang munwl selama perkuliahan berlangsung) 
?. strategi menggalilmengaitkan dalam proses kerja kelompok: 



Faen 28 Par)ern~~an Kelas lmahasiswa-dosen) 

Q Dosen 
Strategi agar diskusi terbuka 
Memahami pendapat rnhs 
Mendorong mhs. 
Penjelasan dosen 

-3 Mahasiswa 
Keterampilan bertanya rnhs 
Kemampuan menjelaskan oleh rnhs 
Kernarnpuan menanggapi dgn cara lain 

- --- -- - -- - - -- I 

1 Keterlibatan mhs I I 1 1 I 

Jenis kegiatan 

1 bertanya 

Kemampuan dosen 
Sangat baik I Baik I Kurang I Sangat kurang 

I menanggapi 
eatatan (uraikan ha1 positif dan negatif yang teramati) menyangkut: 
1. Strategi agar diskusi terbuka 

2. Memaharni pendapat rnhs 

3. Mendorong mhs 

4. Penjelasan dosen 

5. Hal lain yang diamati observer: 
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Fase 3. Pemecahan masalah sosial (Kasus keperdataan yang dikemukakan 

Catatan: 
1. Strategi yang digunakan untuk memperdalam konseptualisasi 

dan Pemahaman Konsep) 

2. Kemampuan menerangkanl memperdalam dan menilai kasus keperdataan 

Jenis kegiatan 

Dosen 
Strategi yang digunakan untuk 
memperdalam konseptualisasi 
Kemampuan menerangkanl 
memperdalam dan menilai 
ketepatan menyelesaikan kasus 
keperdataan 

*:* Mahasiswa 
Pertanyaan mhs 
Tanggapan mhs 
Ekspresi mhs 

Bertanya 
Menanggapi 

3. Hal lain yang penting 

Kernamwan 

frekuensi 

dosen 
Sangat baik Kurang Baik Sangat kurang 



Fase 4. Berrnain Peran (Kasus Keperdataan dan analisis) 

contoh analisis kasus 
*:* Mahasiswa 

lnteraksi dalarn kelompok dalarn 
rnengambarkan kasus melalui 
bermain peran 
Eks~resi mhs 

I Jenis kegiatan 

*:* Dosen 

I Keterlibatan 
I I I I 

Kemampuan dosen 1 

Catatan 
1. Contoh yang diberi dosen: 

Sangat baik 

2. interaksi mahasiswa dalarn kelompok 

Baik I Kurang / Sangat kurang 

3. Hal lain yang penting 



5. lnteraksi mahasiswa dalam kelompok 

Catatan 
4. Menyempurnakan ketepatan menyeiesaian kasus keperdataan oleh dosen: 

Fase 5. Sirnulasi Sosial (Kasus Keperdataan) 

6. Hal lain yang penting 

Jenis kegiatan 

-3 Dosen 
Menyempurnakan ketepatan 
menyelesaian kasus keperdataan 

a!* Mahasiswa 
lnteraksi dalam kelompok dalam 
memantapkan penerapan 
konsep/aturan hukum perdata 
terhadap kasus melalui simulasi 
sosial 
Ekspresi mhs 
Keterli batan 

Kemamouan dosen 
Sangat baik Kurang Baik Sangat kurang 



ANALISIS DOKUMEN: 

Kemampuan melakukan analisis berbagai kasus keperdataan: 
o3 penggunaan konsep: 

Persentase kasus yang dapat dijelaskan dengan benar: .... 

I:!L!!~ p ~ p p ~ ~ ~ ~ n ~ , r , ~  k I . . . ,  i 1 OEl!. lIE(iEpl '-;4:!;;;~ 
L= - - -uw.  - 



TES (MEMANTAU PEMAHAMAN KONSEP) 
Tes 1. 

Skor rata-rata: 
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