
PPEELLAATTIIHHAANN  PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN  TTEERRPPAADDUU  SSEEBBAAGGAAII  UUPPAAYYAA  PPEENNIINNGGKKAATTAANN  KKUUAALLIITTAASS    
PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN  DDII  SSEEKKOOLLAAHH  DDAASSAARR    

  
OOlleehh  ::  

UUyyoohh  SSaadduulllloohh**  
  

AABBSSTTRRAAKK  
PPeemmaassaallaahhaann  yyaanngg  ddiihhaaddaappii  gguurruugguurruu  SSeekkoollaahh  DDaassaarr,,  ddiissaammppiinngg  mmaassaallaahh  kkeesseejjaahhtteerraaaann,,  jjuuggaa  bbeerrkkaaiittaann  

ddeennggaann  mmaassaallaahh  mmuuttuu  pprroosseess  ddaann  hhaassiill  bbeellaajjaarr  ddii  sseekkoollaahh  ddaassaarr..  SSaallaahh  ssaattuu  mmaassaallaahh  yyaanngg  ppeerrlluu  mmeennddaappaatt  
ppeerrhhaattiiaann  aaddaallaahh  aaddaannyyaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  ddeennggaann  tteeggaass  mmeemmiissaahhkkaann  kkoonnsseeppkkoonnsseepp  yyaanngg  ddiippeellaajjaarrii  bbaaiikk  iinnttrraa  
mmaauuppuunn  aannttaarr  mmaattaa  ppeellaajjaarraann..  DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddii  SSeekkoollaahh  DDaassaarr  cceennddeerruunngg  bbeerrllaannggssuunngg  ddeennggaann  
ppeennggkkoottaakkaann  iissii  kkuurriikkuulluumm  yyaanngg  kkeettaatt..  PPeemmbbeellaajjrraann  sseemmaaccaamm  iittuu  tt iiddaakk  aakkaann  mmeemmbbeerrii  kkeesseemmppaattaann  yyaanngg  lluuaass  
kkeeppaaddaa  ppeesseerrttaa  ddiiddiikk  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkoonnsseepp  yyaanngg  sseebbeennaarrnnyyaa  ssaalliinngg  bbeerrkkaaiittaann  ssaattuu  ddeennggaann  llaaiinnnnyyaa,,  
bbaahhkkaann  ssaalliinngg  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  lliinnggkkuunnggaann  kkeehhiidduuppaann  aannaakk..  PPeemmbbeellaajjaarr  sseeppeerrttii  iittuu  kkuurraanngg  mmeemmbbeerriikkaann  mmaakknnaa  
bbaaggii  ppeerrkkeemmbbaannggaann  mmuurriidd  SSeekkoollaahh  DDaassaarr  yyaanngg  mmeemmaannddaanngg  lliinnggkkuunnggaann  hhiidduuppnnyyaa  sseebbaaggaaii  ssuuaattuu  kkeessaattuuaann  yyaanngg  
uuttuuhh..  SSaallaahh  ssaattuu  aalltteerrnnaattiiff   uunnttuukk  mmeemmeeccaahhkkaann  mmaassaallaahh  tteerrsseebbuutt  ddii  aattaass  aaddaallaahh  ppeerrlluu  ddiikkeemmbbaannggkkaannnnyyaa  mmooddeell  
ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  oolleehh  gguurruugguurruu  SSeekkoollaahh  DDaassaarr..  PPaaddaa  ssaaaatt  sseekkaarraanngg  mmooddeell  tteerrsseebbuutt  bbeelluumm  ddaappaatt  
ddiillaakkssaannaakkaann,,  kkaarreennaa  ddii  ssaammppiinngg  aaddaannyyaa  ppeennggkkoottaakkaann  iissii  kkuurriikkuulluumm  yyaanngg  kkeettaatt  ddaallaamm  GGBBPPPP,,  jjuuggaa  ddiikkaarreennaakkaann  
kkuurraannggnnyyaa  ppeemmaahhaammaann  ddaann  kkeetteerraammppiillaann  gguurruu  mmeennggeennaaii  pprriinnssiipp  ddaann  pprroosseedduurr  ppeenngggguunnaaaannnnyyaa  ddaallaamm  pprroosseess  
bbeellaajjaarr  mmeennggaajjaarr..  SSeehhuubbuunnggaann  ddeennggaann  iittuu  kkeeppaaddaa  ppaarraa  gguurruu  SSeekkoollaahh  DDaassaarr  ppeerrlluu  ddiibbeerriikkaann  ppeellaatt iihhaann  ddaann  
ssoossiiaalliissaaii  ppeenneerraappaann  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  ddaallaamm  rraannggkkaa  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkuuaalliittaass  ppeennddiiddiikkaann  ddaassaarr,,  
kkhhuussuussnnyyaa  ddii  SSeekkoollaahh  DDaassaarr..  

  
••  PPeennuulliiss  aaddaallaahh  DDoosseenn  JJuurruussaann    FFiillssaaffaatt  PPeennddiiddiikkaann  UUPPII,,  

ddaann  SSeekkrreettaarriiss  LLPPMM  UUPPII..  
  

II..     PPeennddaahhuulluuaann  
Dewasa ini pembelajaran di Sekolah Dasar berkecenderungan sebagai berikut: 
PPeerrttaammaa,,  aaddaannyyaa  ppeennyyaajj iiaann    mmaattaa--mmaattaa  ppeellaajjaarraann  yyaanngg  tteerrppiissaahh  sseeccaarraa  lleeppaass  aannttaarr  kkoonnsseepp  aattaauu  ppookkookk  

bbaahhaassaann  ddaallaamm  ssuuaattuu  mmaattaa  ppeellaajjaarraann,,  mmaauuppuunn  aannttaarr  mmaattaa  ppeellaajjaarraann  yyaanngg  aaddaa  ddaallaamm  ssaattuu      ccaattuurr      wwuullaann,,    
ddeennggaann    mmaattaa  ppeellaajjaarraann  ppaaddaa  ccaattuurr  wwuullaann  llaaiinnnnyyaa..  DDeennggaann  kkaattaa  llaaiinn  ddii  SSeekkoollaahh  DDaassaarr  tteerrjjaaddii  ppeennggkkoottaaaann  
kkuurriikkuulluumm  yyaanngg  kkeettaatt    ddaallaamm  bbeennttuukk  ppeemmiissaahhaann  tteeggaass  aannttaarr  mmaattaa  ppeellaajjaarraann  aattaauu  bbiiddaanngg  ssttuuddii    

KKeedduuaa,,  aaddaannyyaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  cceennddeerruunngg  hhaannyyaa  mmeenneekkaannkkaann  ppaaddaa  ppeennccaappaaiiaann  ttuujjuuaann  iinnssttrruukkssiioonnaall  
kkhhuussuuss,,  sseehhiinnggggaa  hhaannyyaa  mmeenngguukkuurr  ddaammppaakk  iinnssttrruukkssiioonnaall  ssaajjaa  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  llaannggssuunngg  ddaann  jjaannggkkaa  ppeennddeekk  ttaannppaa  
mmeemmppeerrhhaattiikkaann  eeffeekk  ppeennyyeerrttaa  bbaaggii  kkeehhiidduuppaann  ppeesseerrttaa  ddiiddiikk  ddaallaamm  jjaannggkkaa  ppaannjjaanngg..  

KKeettiiggaa,,   bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  kkeecceennddeerruunnggaann  ddii  aattaass  tteerrjjaaddii  ppuullaa  ppeenneerraappaann  ssiisstteemm  eevvaalluuaassii  yyaanngg  hhaannyyaa  
bbeerroorriieennttaassii  uunnttuukk  mmeenngguukkuurr  rreepprroodduukkssii  sseemmaattaa..  

KKoonnddiissii  tteerrsseebbuutt  ddiimmuunnggkkiinnkkaann  tteerrjjaaddii  kkaarreennaa  kkoonntteenn  kkuurriikkuulluumm  sseekkoollaahh  ddaassaarr  yyaanngg  tteerrmmuuaatt  ddaallaamm  GGaarriissGGaarriiss  
PPrrooggrraamm  PPeennggaajjaarraann  ((GGBBPPPP))  bbeerriissii  mmaattaa--mmaattaa  ppeellaajjaarraann  yyaanngg  sseeccaarraa  tteeggaass  ddiippiissaahhkkaann  aannttaarraa  yyaanngg  ssaattuu  ddeennggaann  
llaaiinnnnyyaa..  PPeennjjaaddwwaallaann  ppeennggaajjaarraann  yyaanngg  kkeettaatt  ddaann  tteerrppiissaahhppiissaahh  aannttaarraa  ppeellaajjaarraann  ssaattuu  ddeennggaann  llaaiinnnnyyaa,,  lleebbiihh  ppaarraahh  
llaaggii  ddeennggaann  ppeennggaajjaarraann  yyaanngg  lleebbiihh  mmeenneekkaannkkaann  ppeerraannaann  ttuujjuuaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  kkhhuussuuss  ((TTPPKK))  yyaanngg  tteerrllaalluu  
bbeehhaavviioorriisstt iikk..  IIssii  ddaann  ppeellaakkssaannaaaann  sseerrttaa  ppeennggeemmbbaannggaann  kkuurriikkuulluumm  sseekkoollaahh  yyaanngg  tteerrppiissaahh  sseeppeerrttii  iittuu  tt iiddaakk  aakkaann  
mmeennggeemmbbaannggkkaann  aaddaannyyaa  kkaaiittaann  kkoonnsseeppttuuaall  bbaaiikk  iinnttrraa  mmaauuppuunn  aannttaarr  mmaattaa  ppeellaajjaarraann..  

JJiikkaa  ddiilliihhaatt  ddaarrii  aassppeekk  ppeennggeemmbbaannggaann  aannaakk,,  mmuurriiddmmuurriidd  uussiiaa  SSeekkoollaahh  DDaassaarr  tteerruuttaammaa  kkeellaass  yyaanngg  rreennddaahh  
mmeemmiilliikkii  kkeecceennddeerruunnggaann  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  
11..  MMeerreekkaa  aakkaann  mmeenncceerrnnaa  ddaann  mmeenngghhaayyaatt ii  ppeennggaallaammaann  bbeellaajjaarr  yyaanngg  bbeerraannjjaakk  ddaarrii  hhaallhhaall  yyaanngg  kkoonnkkrriitt..  
22..  MMeerreekkaa  aakkaann  mmeemmaannddaanngg  sseeggaallaa  sseessuuaattuu  yyaanngg  ddiippeellaajjaarrii  sseebbaaggaaii  ssaattuu  kkeessaattuuaann  yyaanngg  uuttuuhh  ddaann  tteerrppaadduu  
33..  MMeerreekkaa  aakkaann  mmeemmppeerroolleehh  ppeennggaallaammaann  bbeellaajjaarr  mmeellaalluuii  pprroosseess  mmaanniippuullaatt iiff  
44..  PPeerrkkeemmbbaannggaann  mmeerreekkaa  aakkaann  mmeennggiikkuuttii  ttaahhaappaann  sseeccaarraa  hhiieerraarrkkiiss  

SSaallaahh  ssaattuu  kkaarraakktteerriissttiikk  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ppaaddaa  mmuurriidd  SSDD  aaddaallaahh  ppeerrkkeemmbbaannggaannnnyyaa  bbeerrssiiffaatt  hhoolliisstt iikk,,  ddaann  
mmeemmaannddaanngg  sseeggaallaa  sseessuuaattuu  yyaanngg  ddiippeellaajjaarrii  sseebbaaggaaii  ssuuaattuu  kkeessaattuuaann  sseeccaarraa  uuttuuhh  ddaann  tteerrppaadduu..  DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann  
aassppeekk  ppeerrkkeemmbbaannggaann  yyaanngg  ssaattuu  ppaaddaa  ddiirr ii  aannaakk  aakkaann  mmeemmppuunnyyaaii  kkaaiittaann  yyaanngg  eerraatt  ddaann  mmeemmppeennggaarruuhhii  aassppeekk  
ppeerrkkeemmbbaannggaann  llaaiinnnnyyaa..  AAssppeekk  ffiissiikk  yyaanngg  mmeennggaallaammii  ppeerrkkeemmbbaannggaann  ppaaddaa  ddiirr ii  aannaakk  ttiiddaakk  bbiissaa  ddiippiissaahhkkaann  ddaarr ii  
ppeerrkkeemmbbaannggaann  aassppeekk  llaaiinnnnyyaa  bbaaiikk  mmeennttaall,,  ssoossiiaall,,  mmaauuppuunn  eemmoossiioonnaall  ddaann  sseebbaalliikknnyyaa..  

DDaallaamm  kkeehhiidduuppaann  sseehhaarriihhaarrii  yyaanngg  sseennaanntt iiaassaa  mmeennggaallaammii  ppeerruubbaahhaann  ddaann  ppeerrkkeemmbbaannggaann  yyaanngg  ppeessaatt  tteerruuttaammaa  
ddaallaamm  bbiiddaanngg  iillmmuu  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  tteekknnoollooggii,,   tteerrnnyyaattaa  bbaahhwwaa  tteerrjjaaddiinnyyaa  ppeenneemmuuaann  ddaann  ppeerrkkeemmbbaannggaann  ddaallaamm  
ccaabbaanngg  iillmmuu  aattaauu  tteekknnoollooggii  tteerrtteennttuu,,  sseennaanntt iiaassaa  ddiiiikkuutt ii  ppuullaa  oolleehh  ttrraannssffoorrmmaassii  ddaann  aapplliikkaassii  ddaarrii  ppeenneemmuuaann  
tteerrsseebbuutt  kkee  ddaallaamm    bbiiddaanngg    kkeehhiidduuppaann  sseehhaarriihhaarrii..   

BBeerrttoollaakk  ddaarrii  bbeebbeerraappaa  kkeecceennddeerruunnggaann  tteerrsseebbuutt  ddii  aattaass,,  mmaakkaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  sseeccaarraa  tteeggaass  mmeemmiissaahhkkaann  
ppeennyyaajj iiaann  mmaattaa--mmaattaa  ppeellaajjaarraann  ddiidduuggaa  aakkaann  cceennddeerruunngg  mmeennggaakkiibbaattkkaann  kkeessuulliittaann  bbeellaajjaarr  yyaanngg  aarrttiiff iissiiaall,,  kkuurraanngg  
mmeemmbbeerrii  mmaakknnaa  yyaanngg  ddaallaamm  bbaaggii  ppeerrkkeemmbbaannggaann  kkeehhiidduuppaann  aannaakk..  KKaarreennaa  mmuurriidd  tteerruuttaammaa  yyaanngg  mmaassiihh  bbeelliiaa  bbaarruu  
mmaammppuu  mmeenngghhaayyaatt ii  ppeennggaallaammaann  bbeellaajjaarr  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  kkoonnkkrriitt  ddaann  mmeenncceerrnnaa  ppeennggaallaammaann  tteerrsseebbuutt  sseebbaaggaaii  ssaattuu  
kkeessaattuuaann..    

PPeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  eeffeekkttiiff  tteerrjjaaddii  aappaabbiillaa  mmeellaalluuii  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrsseebbuutt  ppeesseerrttaa  ddiiddiikk  mmeemmppeerroolleehh  
kkeesseemmppaattaann  yyaanngg  lluuaass  uunnttuukk  mmeemmppeerroolleehh  ddaann  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkoonnsseeppkkoonnsseepp  yyaanngg  ppaalliinngg  bbeerrkkaaiittaann  ssaattuu  
ddeennggaann  llaaiinnnnyyaa,,  sseehhiinnggggaa  mmeemmppuunnyyaaii  mmaakknnaa  bbaaggii  lliinnggkkuunnggaann  kkeehhiidduuppaann  yyaanngg  ddiippaannddaanngg  oolleehh  aannaakk  sseebbaaggaaii  
ssuuaattuu  kkeessaattuuaann  yyaanngg  uuttuuhh..  KKeemmaauuaann  tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  ddiippeerroolleehh  tt iiddaakk  hhaannyyaa  mmeellaalluuii  ppeemmbbeerriittaahhuuaann  ppeennggeettaahhuuaann  

    



aattaauu  iinnffoorrmmaassii  bbaarruu,,  mmeellaaiinnkkaann  jjuuggaa  mmeellaalluuii  kkeesseemmppaattaann  mmeemmaannttaappkkaann  ddaann  mmeenneerraappkkaannnnyyaa  ppaaddaa  bbeerrbbaaggaaii  
ssiittuuaassii  bbaarruu  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaannnnyyaa  yyaanngg  sseemmaakkiinn  bbeerraanneekkaa  rraaggaamm  ddaann  ddiinnaammiiss..  

PPrroosseess    ppeemmbbeellaajjaarraann  ddii    SSDD  aakkaann  eeffeekkttiiff  ddaann  lleebbiihh  bbeerrmmaakknnaa    bbaaggii    ppeerrkkeemmbbaannggaann    kkeehhiidduuppaann  aannaakk  aappaabbiillaa  
ddiirreennccaannaakkaann,,  ddiillaakkssaannaakkaann,,  ddaann  ddiieevvaalluuaassii  bbeerrddaassaarrkkaann    kkeecceennddeerruunnggaannkkeecceennddeerruunnggaann  ddii  aattaass..  NNaammuunn  
ddeemmiikkiiaann  kkeetteerrkkaaiittaann  kkoonnsseeppttuuaall  bbaaiikk  iinnttrraa  mmaauuppuunn  aannttaarr  mmaattaa  ppeellaajjaarraann      ddaallaamm  mmeenniinnggkkaattkkaann              
kkeebbeerrmmaakknnaaaann    bbeellaajjaarr    mmuurriidd    ddii  sseekkoollaahh  ddaassaarr  ttiiddaakk  aakkaann  tteerrjjaaddii  ddii  ssaammppiinngg  aakkiibbaatt  aaddaannyyaa  ppeennggkkoottaakkaann  mmaattaa  
ppeellaajjaarraann  yyaanngg  kkeettaatt  jjuuggaa  ddiiaakkiibbaattkkaann  ppuullaa  oolleehh  kkuurraannggnnyyaa  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  ppeennggaallaammaann  gguurruu  ddaallaamm  mmeennggeelloollaa  
ppeemmbbeellaajjaarraann  sseeccaarraa  tteerrppaadduu..  HHaall  tteerrsseebbuutt  bbuukkaannllaahh  hhaall  yyaanngg  bbaarruu,,  kkaarreennaa  sseejjaakk  ddiibbeerrllaakkuukkaannnnyyaa  kkuurriikkuulluumm  SSDD  
11997755  tteellaahh  ddiiaannjjuurrkkaann  ppeenngggguunnaaaannnnyyaa  ddaallaamm  pprroosseess  bbeellaajjaarr  mmeennggaajjaarr  ddii  kkeellaass..  DDaallaamm  hhaall  iinnii  gguurruu  ddiibbeerr ii  
kkeelleelluuaassaaaann  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  bbeerrbbaaggaaii  ssttrraatteeggii  mmeennggaajjaarr,,  tteerrmmaassuukk  ddii  ddaallaammnnyyaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu..  

PPeerrmmaassaallaahhaann  tteerrsseebbuutt  aakkaann  ddiiccoobbaa  ddiiaattaassii  mmeellaalluuii  kkeeggiiaattaann  ppeellaatt iihhaann,,  ssoossiiaalliissaassii,,  ppeenneerraappaann  mmooddeell  
ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  ppaaddaa  gguurruugguurruu  sseekkoollaahh  ddaassaarr  ddii  KKeeccaammaattaann  JJaallaann  CCaaggaakk  KKaabbuuppaatteenn  SSuubbaanngg..  KKeeggiiaattaann  iinnii  
ddiijjaaddiikkaann  sseebbaaggaaii  ssaallaahh  ssaattuu  pprrooggrraamm  ppeennggaabbddiiaann  kkeeppaaddaa  mmaassyyaarraakkaatt  UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiiaann  IInnddoonneessiiaa  ddaallaamm  
bbeennttuukk  ppeenneerraappaann  IIpptteekkss,,  kkhhuussuussnnyyaa  iillmmuu  ddaann  tteekknnoollooggii  kkeeppeennddiiddiikkaann..  

AA..  KKoonnsseepp  PPeemmbbeellaajjaarraann  TTeerrppaadduu  

PPeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  sseebbaaggaaii  ssuuaattuu  kkoonnsseepp  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  sseebbaaggaaii  ppeennddeekkaattaann  bbeellaajjaarr  mmeennggaajjaarr    yyaanngg    
mmeelliibbaattkkaann  bbeebbeerraappaa  mmaattaa  ppeellaajjaarraann    sseeccaarraa  bbeerrkkaaiittaann  aattaauu  tteerrppaadduu    bbaaiikk  iinnttrraa  mmaauuppuunn  aannttaarr  mmaattaa  ppeellaajjaarraann  
uunnttuukk  mmeemmbbeerriikkaann  ppeennggaallaammaann  yyaanngg  bbeerrmmaakknnaa  kkeeppaaddaa  aannaakk..  DDiikkaattaakkaann  bbeerrmmaakknnaa  kkaarreennaa  ddaallaamm  ppeemmbbeellaajjaarraann  
tteerrppaadduu,,  aannaakk  aakkaann  mmeemmaahhaammii  kkoonnsseeppkkoonnsseepp  yyaanngg  mmeerreekkaa  ppeellaajjaarrii  iittuu  mmeellaalluuii  ppeeggaallaammaann  llaannggssuunngg  ddaann  
mmeenngghhuubbuunnggkkaannnnyyaa  ddeennggaann  kkoonnsseepp  llaaiinn  yyaanngg  ssuuddaahh  mmeerreekkaa  ppaahhaammii  sseehhiinnggggaa  mmeennjjaaddii  ssuuaattuu  kkeessaattuuaann  yyaanngg  
uuttuuhh..    

KKeecceennddeerruunnggaann  ppeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  ddiiyyaakkiinnii  sseebbaaggaaii  ppeennddeekkaattaann  yyaanngg  bbooeerroorriieennttaassii  ppaaddaa  pprraakktteekk  
ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  sseessuuaaii  ddeennggaann  kkeebbuuttuuhhaann  ppeerrkkeemmbbaannggaann  aannaakk..  PPeennddeekkaattaann  iinnii  bbeerraannggkkaatt  ddaarrii  tteeoorrii  
ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  mmeennoollaakk  ddrriiiill  sseebbaaggaaii  ddaassaarr  ppeemmbbeennttuukkaann  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  ssttrruukkttuurr  iinntteelleekkttuuaall  aannaakk..  
PPeennggiikkuutt  tteeoorrii  GGeessttaalltt  aaddaallaahh  ttookkoohhttookkoohh  yyaanngg  ddiirruujjuukk  bbeerrkkeennaaaann  ddeennggaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  hhaarruuss  bbeerrmmaakknnaa,,  ddii  
ssaammppiinngg  jjuuggaa  tteeoorrii  PPiiaaggeett  ddaann  ppaarraa  ppeennggiikkuutt  KKooggnniitt iivv  llaaiinnnnyyaa  yyaanngg  mmeenneekkaannkkaann  ppeenntt iinnggnnyyaa  pprrooggrraamm  
ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  bbeerroorriieennttaassii  ppaaddaa  kkeebbuuttuuhhaann  ppeerrkkeemmbbaannggaann  aannaakk..  

PPeellaakkssaannaaaann  ppeennddeekkaattaann  iinnii  bbeerrttoollaakk  ddaarrii  ssuuaattuu  ttooppiikk  aattaauu  tteemmaa  yyaanngg  ddiippiilliihh//ddiikkeemmbbaannggkkaann  gguurruu  bbeerrssaammaa  
mmuurriidd..  TTuujjuuaann  ddaarrii  tteemmaa  iinnii  bbuukkaann  uunnttuukk  lliitteerraassii  mmaattaa  ppeellaajjaarraann,,  nnaammuunn  kkoonnsseeppkkoonnsseepp  ddaarrii  mmaattaa  ppeellaajjaarraann  tteerrkkaaiitt  
ddiijjaaddiikkaann  aallaatt  ddaann  wwaahhaannaa  uunnttuukk    mmeemmppeellaajjaarrii  ddaann  mmeennjjeellaajjaahhii  ttooppiikk  aattaauu  tteemmaa  tteerrsseebbuutt..    

AAppaabbiillaa  ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  ppeennddeekkaattaann  kkoonnvveennssiioonnaall  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  ttaammppaakknnyyaa  lleebbiihh  mmeenneekkaannkkaann  
kkeetteerrlliibbaattaann  aannaakk  ddaallaamm  bbeellaajjaarr,,  mmeemmbbuuaatt  aannaakk  sseeccaarraa  aakkttiiff   tteerrlliibbaatt  ddaallaamm  pprroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddaann  ppeemmbbuuaattaann  
kkeeppuuttuussaann..  PPeennddeekkaattaann  mmeennggaarraahh  kkeeppaaddaa  kkoonnsseepp  lleeaarrnniinngg  bbyy  ddooiinngg  yyaanngg  ddiikkeemmuukkaakkaann  oolleehh  JJoohhnn  DDeewweeyy..    

PPeennddeekkaattaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  ddaappaatt  ddiippaannddaanngg  sseebbaaggaaii  uuppaayyaa  uunnttuukk  mmeemmppeerrbbaaiikkii  kkuuaalliittaass  ppeennddiiddiikkaann  dd ii  
ttiinnggkkaatt  ddaassaarr,,  tteerruuttaammaa  ddaallaamm  rraannggkkaa  mmeennggiimmbbaannggii  ggeejjaallaa  ppeennjjeejjaallaann  kkuurriikkuulluumm  yyaanngg  sseerriinngg  tteerrjjaaddii  ddaallaamm  pprroosseess  
ppeemmbbeellaajjaarraann  ddii  sseekkoollaahh..  

BBeerrddaassaarrkkaann  uurraaiiaann  ddii  aattaass,,  ppeennggeerrtt iiaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  ddaappaatt  ddiilliihhaatt  sseebbaaggaaii::  
11..  PPeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  bbeerraannjjaakk  ddaarrii  ssuuaattuu  tteemmaa  tteerrtteennttuu  sseebbaaggaaii  ppuussaatt  ppeerrhhaattiiaann  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  

mmeemmaahhaammii  ggeejjaallaaggeejjaallaa  ddaann  kkoonnsseeppkkoonnsseepp  llaaiinn,,  bbaaiikk  yyaanngg  bbeerraassaall  ddaarrii  mmaattaa  ppeellaajjaarraann  yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann  
mmaauuppuunn  ddaarrii  mmaattaa  ppeellaajjaarraann  llaaiinnnnyyaa..  

22..  SSuuaattuu  ccaarraa  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  kkeetteerraammppiillaann  aannaakk  sseeccaarraa  ssiimmuullttaann..  
33..  MMeerraakkiitt   aattaauu  mmeennyyaammbbuunnggkkaann  sseejjuummllaahh  kkoonnsseepp  ddaallaamm  kkeetteerraammppiillaann  bbeebbeerraappaa  mmaattaa  ppeellaajjaarraann  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa,,  

ddeennggaann  hhaarraappaann  aannaakk  aakkaann  bbeellaajjaarr  ddeennggaann  lleebbiihh  bbaaiikk  ddaann  bbeerrmmaakknnaa..  
    

KKaarraakkaatteerriissttiikk  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  aaddaallaahh::  
11..  BBeerrppuussaatt  ppaaddaa  aannaakk  
22..  MMeemmbbeerriikkaann  ppeennggaallaammaann  llaannggssuunngg  ppaaddaa  aannaakk  
33..  PPeemmiissaahhaann  aannttaarr  mmaattaa  ppeellaajjaarraann  tt iiddaakk  bbeeggiittuu  jjeellaass  
44..  MMeennyyaajj iikkaann  kkoonnsseepp  ddaarrii  bbeerrbbaaggaaii  ssttuuddii  ddaallaamm  ssuuaattuu  pprroosseess  ppeemmbbeellaajj rraann  
55..  BBeerrssiiffaatt  lluuwweess  
66..  HHaassiill  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddaappaatt  bbeerrkkeemmbbaanngg  sseessuuaaii  ddeennggaann  mmiinnaatt  ddaann  kkeebbuuttuuhhaann  aannaakk..  

KKeelleebbiihhaann  PPeemmbbeellaajjaarraann  TTeerrppaadduu::  
11..  PPeennggaallaammaann  ddaann  kkeeggiiaattaann  bbeellaajjaarr  aannaakk  sseellaalluu  rreelleevvaann  ddeennggaann  ttiinnggkkaatt  ppeerrkkeemmbbaannggaann  aannaakk  
22..  SSeelluurruuhh  kkeeggiiaattaann  bbeellaajjaarr  lleebbiihh  bbeerrmmaakknnaa  bbaaggii  aannaakk  sseehhiinnggggaa  hhaassiill  bbeellaajjaarr  aakkaann  ddaappaatt  bbeerrttaahhaann  lleebbiihh  llaammaa  
33..  PPeemmbbeellaajjaarraann  TTeerrppaadduu  mmeennuummbbuuhhkkeemmbbaannggkkaann  kkeetteerraammppiillaann  bbeerrppiikkiirr  aannaakk  
44..  MMeennyyaajj iikkaann  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  pprraaggmmaattiiss  sseessuuaaii  ddeennggaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  sseerriinngg  ddiitteemmuuii  ddaallaamm  

lliinnggkkuunnggaann  aannaakk..  
55..  MMeennuummbbuuhhkkeemmbbaannggkkaann  kkeetteerraammppiillaann  ssoossiiaall  aannaakk  sseeppeerrttii  kkeerrjjaassaammaa,,  ttoolleerraannssii,,  kkoommuunniikkaassii,,   ddaann  rreessppeekk  

tteerrhhaaddaapp  ggaaggaassaann  oorraanngg  llaaiinn..  
AAddaa  bbeebbeerraappaa  aassuummssii  yyaanngg  mmeennddaassaarrii  ppeerrlluunnyyaa  ppeellaatt iihhaann  ddaann  ssoossiiaalliissaassii  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  ppaaddaa  

gguurruu  SSDD,,  aaddaallaahh::  
  

11..  KKaarraakktteerriissttiikk  ppookkookk  ppeerrkkeemmbbaannggaann  aannaakk  uussiiaa  SSDD  aaddaallaahh  bbeerrssiiffaatt  hhoolliisstt iikk..  PPeerrkkeemmbbaannggaann  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  
ssuuaattuu  aassppeekk  ddaallaamm  ddiirrii  aannaakk,,  aakkaann  mmeemmppeennggaarruuhhii  ppeerrkkeemmbbaannggaann  aassppeekk  llaaiinnnnyyaa..  PPeerrkkeemmbbaannggaann  aassppeekk  ffiissiikk  



ttiiddaakk  bbiissaa  lleeppaass  ddaarrii  ppeerrkkeemmbbaannggaann  aassppeekk  mmeennttaall,,  ssoossiiaall,,  ddaann  eemmoossiioonnaall  aannaakk  ddaann  sseebbaalliikknnyyaa,,  kkeemmuuddiiaann  
aassppeekkaassppeekk  ppeerrkkeemmbbaannggaann  tteerrsseebbuutt  aakkaann  tteerrkkaaiitt   sseeccaarraa  tteerrppaadduu  ddeennggaann  ppeennggaallaammaann  aannaakk  ddaallaamm  
mmeenngghhaaddaappii  lliinnggkkuunnggaann  yyaanngg  lluuaass..  

22..  BBeellaajjaarr  yyaanngg  eeffeekkttiiff  ttiiddaakk  hhaannyyaa  sseebbaattaass  mmeemmppeerroollaahh  iinnffoorrmmaassii  sseemmaattaa,,  mmeellaaiinnkkaann  uunnttuukk  mmeemmaahhaammii  
kkoonnsseeppkkoonnsseepp  yyaanngg  ddiippeellaajjaarrii  ddaallaamm  mmaakknnaa  yyaanngg  lluuaass,,  yyaanngg  tt iiddaakk  hhaannyyaa  sseekkeeddaarr  mmeellaakkuukkaann  aappaa  yyaanngg  
ddiimmiilliikkii,,  mmeellaaiinnkkaann  mmeennyyaannggkkuutt  pprroosseess  mmeemmbbuuaatt  kkoonneekkssii  ((kkeetteerrkkaaiittaann))  mmeenngggguunnaakkaann  ppeennggeettaahhuuaann  sseeccaarraa  
llaannccaarr  ddaann  fflleekkssiibbeell,,  sseehhiinnggggaa  tteerrbbeennttuukk  wwaawwaassaann  yyaanngg  uuttuuhh  ddaann  bbeerrmmaakknnaa  bbaaggii  kkeehhiidduuppaann  aannaakk..  UUnnttuukk  
mmeennuummbbuuhhkkaann  iikklliimm  bbeellaajjaarr  sseeppeerrttii  iittuu  ppaarraa  gguurruu  SSDD  ppeerrlluu  mmeemmiilliikkii  ppeemmaahhaammaann  yyaanngg  lleennggkkaapp  tteennttaanngg  mmooddeell  
ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  sseerrttaa  tteerraammppiill  mmeenneerraappkkaannnnyyaa  ddaallaamm  pprroosseess  bbeellaajjaarr  mmeennggaajjaarr..  
  

BB..  TTuujjuuaann  ddaann  MMaannffaaaatt  PPeellaattiihhaann    
KKeeggiiaattaann  ppeennggaabbddiiaann  ppaaddaa  mmaassyyaarraakkaatt  mmeerruuppaakkaann  ppeennggaammaallaann  iillmmuu  ppeennggeettaahhuuaann,,  ddaann  sseennii  ((IIPPTTEEKKSS))  yyaanngg  

ddiillaakkuukkaann  oolleehh  ppeerrgguurruuaann  tt iinnggggii  sseeccaarraa  mmeelleemm  bbaaggaa  ddaann  iillmmiiaahh  llaannggssuunngg  kkeeppaaddaa  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  
mmeemmbbuuttuuhhkkaann,,  bbaaiikk    ppeerroorraannggaann,,    kkeelloommppookk,,  mmaauuppuunn  lleemmbbaaggaa..  KKeeggiiaattaann  iinnii  ddiillaakkuukkaann  ddii  lluuaarr  kkaammppuuss,,  ddiittuujjuukkaann  
kkeeppaaddaa  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  ttiiddaakk  tteerrjjaannggkkaauu  oolleehh  pprrooggrraamm  ppeennddiiddiikkaann  ffoorrmmaall..  TTuujjuuaannnnyyaa  aaddaallaahh  mmeemmppeerrcceeppaatt  
uuppaayyaa  ppeenniinnggkkaattaann  kkeemmaammppuuaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa  kkee  aarraahh  tteerrbbiinnaannyyaa  mmeessyyaarraakkaatt  ddiinnaammiiss  yyaanngg  ssiiaapp  
mmeenneemmppuuhh  ppeerruubbaahhaannppeerruubbaahhaann..  

SSeejjaallaann  ddeennggaann  iittuu  ttuujjuuaann  ddaarrii  ppeellaakkssaannaaaann  ppeellaatt iihhaann  iinnii  sseeccaarraa  uummuumm  aaddaallaahh  aaggaarr  gguurruugguurruu  SSDD  mmeemmiilliikk ii  
ppeemmaahhaammaann  tteennttaanngg  kkoonnsseepp  ddaann  pprriinnssiipp  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  sseerrttaa  tteerraammppiill  mmeenneerraappkkaannnnyyaa  ddaallaamm  pprroosseess  
bbeellaajjaarr  mmeennggaajjaarr  ddaallaamm  uuppaayyaa  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkuuaalliittaass  ppeennddiiddiikkaann  kkhhuussuussnnyyaa  ddii  sseekkoollaahh  ddaassaarr..  

SSeeccaarraa  kkhhuussuuss  kkeeggiiaattaann  ppeellaattiihhaann  iinnii  bbeerrttuujjuuaann  aaggaarr  gguurruugguurruu  SSDD::  
11..  MMeemmiilliikkii  ppeemmaahhaammaann  yyaanngg  jjeellaass  tteennttaanngg::  aa))  kkoonnsseepp  ddaann  pprriinnssiipp  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu,,  bb))  kkaarraakktteerriissttiikk  ppookkookk  

ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu,,  cc))  kkeebbaaiikkaann  ddaann  kkeetteerrbbaattaassaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu,,  dd))  ppeerrssyyaarraattaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  
tteerrppaadduu,,  ee))  mmooddeellmmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu,,  ff))  rraaggaamm  bbeennttuukk  IImmpplleemmeennttaassii  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu,,  gg))  
ppeerreennccaannaaaann  bbeerrbbaaggaaii  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu,,  ddaann  hh))  eevvaalluuaassii  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu..  

22..  MMeemmiilliikkii  kkeetteerraammppiillaann  yyaanngg  mmeemmaaddaaii  ddaallaamm  ::  aa))  mmeennyyuussuunn  ssaallaahh  ssaattuu  ddaarrii  tt iiggaa  mmooddeell  ppeerreennccaannaaaann  
ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu,,  yyaaiittuu  ::  ((11))  mmooddeell  kkeetteerrkkaaiittaann,,  ((22))    mmooddeell    jjaarriinngg  llaabbaallaabbaa,,  ddaann  ((33))  mmooddeell  kkeetteerrppaadduuaann;;  bb))  
mmeellaakkssnnaakkaann  ((iimmpplleemmeennttaassii))  ssaallaahh  ssaattuu  ddaarrii  tt iiggaa  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu;;  cc))  mmeennyyuussuunn  ddaann  
mmeellaakkssaannaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  ddaarrii  ttiiggaa  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu..  

33..  MMeemmiilliikkii  kkeemmaammppuuaann  uunnttuukk  mmeennyyeebbaarrlluuaasskkaann  kkoonnsseepp,,  pprriinnssiipp  ddaann  iimmpplleemmeennttaassii  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  
kkeeppaaddaa  ppaarraa  gguurruu  llaaiinnnnyyaa  yyaanngg  aaddaa  ddii  wwiillaayyaahh  kkeerrjjaannyyaa  sseehhiinnggggaa  mmeemmaassyyaarraakkaatt  ddii  kkaallaannggaann  gguurruugguurruu  SSDD..        
SSeellaannjjuuttnnyyaa  ppeellaatt iihhaann  iinnii  aakkaann  bbeerrmmaannffaaaatt  bbaaggii  kkhhaallaayyaakk  ssaassaarraann  yyaaiittuu  gguurruu  SSDD,,  aakkaann  mmeennuummbbuuhhkkaann  

kkeessaaddaarraann  ddaann  kkrreeaattiivviittaass  uunnttuukk  sseennaannttiiaassaa  bbeerruussaahhaa  mmeennggeemmbbaannggkkaann  ddaann  mmeellaakkssaannaakkaann  pprroosseess  bbeellaajjaarr  
mmeennggaajjaarr  sseeccaarraa  bbeerrkkuuaalliittaass  ddaann  lleebbiihh  bbeerrmmaakknnaa  bbaaggii  ppeerrkkeemmbbaannggaann  aannaakk  bbaaiikk  ddaallaamm  rraannggkkaa  mmeellaannjjuuttkkaann  ssttuuddii  
kkee  ttiinnggkkaatt  ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  lleebbiihh  tt iinnggggii  mmaauuppuunn  uunnttuukk  ttuujjuuaann  ppaaddaa  kkeehhiidduuppaann  mmaassyyaarraakkaatt  lluuaass..  

CC..  KKeeggiiaattaann  PPeellaattiihhaann  
KKeerraannggkkaa  kkeerrjjaa  yyaanngg  ddiippeerrgguunnaakkaann  aaddaallaahh  ddeennggaann  ppeellaattiihhaann  ddaann  ssoossiiaalliissaassii  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu          ddeennggaann        

ccaarraa        aattaauu      ssiisstteemm  kkaaddeerr  ((ppaattrroooonn))..  AAddaappuunn  ssttrraatteeggii  kkeeggiiaattaannnnyyaa  aaddaallaahh  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::     
TTaahhaapp  PPeerrttaammaa,,  mmeemmaannggggiill  ppeesseerrttaa  ddeennggaann  ssiisstteemm  ppeerrwwaakkiillaann,,  ddii  mmaannaa    sseettiiaapp  SSDD  hhaannyyaa  mmeennggiirriimmkkaann  ssaattuu  
oorraanngg  gguurruu  uunnttuukk  mmeennggiikkuuttii  kkeeggiiaattaann  ssoossiiaalliissaassii  ddaann  ppeellaatt iihhaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu..    
TTaahhaapp  kkeedduuaa ,,  ppaarraa  ppeesseerrttaa  tteerrbbaaiikk  yyaanngg    bbeerrhhaassiill    mmeennggiikkuuttii    kkeeggiiaattaann  iinnii  aannttaarraa  1100  ––  2200  oorraanngg  ddiibbeerrii  llaagg ii  
ppeellaatt iihhaann  mmeellaalluuii  pprraakktteekk  tteennttaanngg  ccaarraaccaarraa  mmeemmbbuuaatt  rreennccaannaa,,  iimmpplleemmeennttaassii  ddaann  eevvaalluuaassii  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  
uunnttuukk  bbeebbeerraappaa  mmaattaa  ppeellaajjaarraann..  SSeellaannjjuuttnnyyaa  kkeeppaaddaa  mmeerreekkaa  ddiibbeerrii  kkeesseemmppaattaann  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  uujj ii  ccoobbaa  ddii  
sseekkoollaahhnnyyaa  mmaassiinnggmmaassiinngg  tteennttaanngg  iimmpplleemmeennttaassii  ddaarrii  ppaakkeettppaakkeett  tteerrsseebbuutt ..    
TTaahhaapp  kkeettiiggaa ,,  ppaakkeettppaakkeett  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  yyaanngg  ssuuddaahh  tteerruujj ii  oolleehh  ppaarraa  ppeesseerrttaa  tteerrbbaaiikk  kkeemmuuddiiaann  
ddiisseebbaarrkkaann  ppaaddaa  kkhhaallaayyaakk  ssaassaarraann  yyaanngg  lleebbiihh  lluuaass  ddeennggaann  mmeelliibbaattkkaann  ppeesseerrttaa  tteerrbbaaiikk  sseebbaaggaaii  ffaassiilliittaattoorrnnyyaa,,  
sseehhiinnggggaa  tteerrjjaaddii  ssoossiiaalliissaassii  yyaanngg  lleebbiihh  lluuaass  llaaggii  ddii  kkaallaannggaann  gguurruugguurruu  SSDD  ddii  wwiillaayyaahhnnyyaa,,  yyaaiittuu  ddii  KKeeccaammaattaann  JJaallaann  
CCaaggaakk  KKaabbuuppaatteenn  SSuubbaanngg..  

DDiippiilliihhnnyyaa  kkeeggiiaattaann  ppeellaatt iihhaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann    iinnii    aannttaarraa  llaaiinn  aaddaallaahh  aaggaarr  ppaarraa    gguurruu    
SSDD    yyaanngg  mmeennjjaaddii  ppeesseerrttaa  ppeellaattiihhaann  mmeemmaahhaammii  bbeennaarr  tteennttaanngg  aappaa  ddaann  bbaaggaaiimmaannaa  mmeellaakkssaannaakkaann  ssiisstteemm  
ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  bbaaggii  aannaakkaannaakk  SSeekkoollaahh  DDaassaarr..  MMeellaalluuii  pprraakktteekk  llaannggssuunngg  ppaarraa  ppeesseerrttaa  aakkaann  mmeennggeettaahhuuii  
kkeeuunnttuunnggaannkkeeuunnttuunnggaann  ddaann  kkeessuulliittaannkkeessuulliittaann  aappaa  yyaanngg  mmeerreekkaa  tteemmuukkaann  ddaallaamm  mmeellaakkssaannaakkaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  
tteerrppaadduu..  DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann  mmeellaalluuii  tteemmuuaanntteemmuuaann  iittuu  ppuullaa  ppaarraa  gguurruu  aakkaann  mmeennggeettaahhuuii  ppuullaa  bbaaggaaiimmaannaa  ccaarraaccaarraa  
uunnttuukk  mmeennaanngggguullaannggii  kkeessuulliittaannkkeessuulliittaann  yyaanngg  ddiihhaaddaappiinnyyaa  bbaaiikk  ddaallaamm  ttaahhaapp  mmeemmbbuuaatt  ppeerreennccaannaaaann,,  
ppeellaakkssaannaaaann,,  mmaauuppuunn  ttaahhaapp  eevvaalluuaassii  ppeemmbbeellaajjaarraann..  

SSeeddaannggkkaann  ddiippiilliihhnnyyaa  kkeeggiiaattaann  ssoossiiaalliissaassii  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  iinnii  aaddaallaahh  aaggaarr  ppaarraa  gguurruu  SSeekkoollaahh  ddaassaarr  yyaanngg  
ddaappaatt  mmeemmaahhaammii  ddaann  mmeellaakkssaannaakkaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu    ttiiddaakk  tteerrbbaattaass  ppaaddaa  mmeerreekkaa  yyaanngg  mmeennjjaaddii  ppeesseerrttaa  
ppaaddaa  ssaaaatt  aaddaa  ppeemmbbiinnaaaann  oolleehh  ppiihhaakk  ddoosseenn  UUPPII  ssaajjaa,,  mmeellaaiinnkkaann  gguurruugguurruu  llaaiinnppuunn  aakkaann  bbiissaa  mmeellaakkssaannaakkaannnnyyaa  
sseehhiinnggggaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  mmeemmaassyyaarraakkaatt  ddii  kkaallaannggaann  gguurruugguurruu  SSeekkoollaahh  DDaassaarr  sseeccaarraa  lleebbiihh  lluuaass  llaaggii..   
KKeeggiiaattaann  ppeellaatt iihhaann  ddaann  ssoossiiaalliissaassii  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  iinnii  mmeemmbbeerriikkaann  wwaawwaassaann  kkeeppaaddaa  gguurruugguurruu  SSDD  tteennttaanngg::  
((11))  kkoonnsseeppkkoonnsseepp,,  pprriinnssiipppprriinnssiipp  ddaann  kkaarraakktteerriisstt iikk  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu,,  kkeebbaaiikkaann  ddaann  kkeetteerrbbaattaassaann  
ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu,,  ppeerrssyyaarraattaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu,,  rraaggaamm  bbeennttuukk  iimmpplleemmeennttaassii  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu,,  
ppeerreennccaannaaaann  mmooddeellmmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu,,  eevvaalluuaassii  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu::  ((22))  mmeemmbbeerriikkaann  kkeetteerraammppiillaann  
tteennttaanngg  mmeennyyuussuunn  mmooddeellmmooddeell  ppeerreennccaannaaaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu..      

    



IIII..  HHaassiill--hhaassiill  KKeeggiiaattaann  

KKeeggiiaattaann  ppeellaatt iihhaann  ddaann  ssoossiiaalliissaassii  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrhhaaddaapp  gguurruugguurruu    SSDD    ddii    KKeeccaammaattaann  JJaallaann  CCaaggaakk  
KKaabbuuppaatteenn  SSuubbaanngg  ddiippaannddaanngg  rreelleevvaann  ddeennggaann  kkeebbuuttuuhhaann  ppaarraa  ppeesseerrttaa  mmaauuppuunn  kkeebbiijjaakkaann  ppeemmeerriinnttaahh  tteennttaanngg  
PPeenniinnggkkaattaann  KKuuaalliittaass  PPeennddiiddiikkaann  DDaassaarr..  PPaarraa  ppeesseerrttaa  mmeemmiilliikk ii  aakksseeppttaabbiilliittaass  yyaanngg  tt iinnggggii  tteerrhhaaddaapp  kkeeggiiaattaann  iinnii..   
HHaall  tteerrsseebbuutt  tteerrlliihhaatt  aannttaarraa  llaaiinn  ddaarrii::  
11..  AAddaannyyaa  kkeesseeddiiaaaann  ppaarraa  ppeesseerrttaa  uunnttuukk  mmeennddaallaammii  mmaatteerrii  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  bbaaiikk  mmeellaalluuii  mmeettooddee  cceerraammaahh,,  

ssiimmuullaassii  mmaauuppaauunn  pprraakktteekk  llaannggssuunngg..   
22..  AAddaannyyaa  mmoottiivvaassii  ddaann  kkeeiinnggiinnaann  uunnttuukk  mmeemmppeerroolleehh  ppeellaatt iihhaann  sseejjeenniiss  sseeccaarraa  ppeerriiooddiikk  ddaallaamm  mmeemmaahhaammii  

kkeebbiijjaakkaann  ppeemmeerriinnttaahh  yyaanngg  eerraatt  kkaaiittaannnnyyaa  ddeennggaann  ppeemmbbiinnaaaann  ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann  pprrooffeessii  mmeerreekkaa  sseebbaaggaaii  
gguurruu  sseekkoollaahh  ddaassaarr..  

33..  PPeellaattiihhaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  iinnii  mmeennddaappaatt  ssaammbbuuttaann  yyaanngg  ccuukkuupp  bbaaiikk  ddaarrii  ppaarraa  ppeesseerrttaa,,  kkaarreennaa  mmaatteerrii  
kkeeggiiaattaann  iinnii  ddiippaannddaanngg  pprraakkttiiss  ddaann  ssaannggaatt  ddiibbuuttuuhhkkaann  oolleehh  ppaarraa  gguurruu  SSDD,,  yyaanngg  mmeennjjaaddii  uujjuunngg  ttoommbbaakk  
ppeellaakkssaannaaaann  pprroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  ddii  SSDD..  

44..  AAddaannyyaa  kkeessuunngggguuhhaann  ddaann  ppeerrhhaattiiaann  yyaanngg  sseerriiuuss  ddaarrii  ppaarraa  ppeesseerrttaa  ddaallaamm  mmeennggiikkuuttii  kkeeggiiaattaann  iinnii  aappaallaagg ii  
ddeennggaann  aaddaannyyaa  ssiimmuullaassii..    
HHaassiill  ddaarrii  kkeeggiiaattaann  iinniippuunn  aakkaann  bbeerrgguunnaa  bbaaggii  ppeesseerrttaa  sseebbaaggaaii  bbaahhaann  mmaassuukkaann  ddaallaamm  rraannggkkaa  mmeemmbbeekkaallii  

ddiirr iinnyyaa  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  pprrooffeessii  kkeegguurruuaannnnyyaa..      
PPeellaakkssaannaaaann  eevvaalluuaassii  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  iinnii  ddeennggaann  mmeellaalluuii  jjeenniiss  tteess  ppeerrbbuuaattaann  ((pprraakktteekk  llaannggssuunngg))  ddaann  nnoonn  tteess  

yyaaiittuu  aannggkkeett  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  kkeeppaaddaa  ppaarraa  ppeesseerrttaa  uunnttuukk  mmeennggeevvaalluuaassii  pprrooggrraamm  sseeccaarraa  kkeesseelluurruuhhaann..  BBeerrddaassaarrkkaann  
hhaassiill  ppeennggaammaattaann  sseellaammaa  gguurruu  mmeemmpprraakktteekkkkaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu,,  tteerrnnyyaattaa  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  gguurruugguurruu  ddaappaatt  
mmeenneerraappkkaannnnyyaa  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddii  kkeellaass..  SSeeddaannggkkaann  bbeerrddaassaarrkkaann  aannggkkeett  yyaanngg  tteerrkkuummppuull  ((5522  
oorraanngg  gguurruu)),,  ddaappaatt  ddiikkeemmuukkaakkaann  bbaahhwwaa  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  ppaarraa  ppeesseerrttaa  ((9911%%))  mmeennyyaattaakkaann  kkeeggiiaattaann  sseeppeerrttii  iinnii  
ppeerrlluu  ddiiaaddaakkaann  kkeemmbbaallii  ddii  lliinnggkkuunnggaann  DDiinnaass  PPeennddiiddiikkaann  KKeeccaammaattaann  JJaallaann  CCaaggaakk  KKaabbuuppaatteenn  SSuubbaanngg..  

  
II..   PPeennuuttuupp  KKeessiimmppuullaann  

11..  PPeellaattiihhaann  ddaann  ssoossiiaalliissaassii  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  mmeemmbbeerriikkaann  mmaannffaaaatt  yyaanngg  bbeessaarr  ddaallaamm  mmeebbaannttuu  
mmeenniinnggkkaattkkaann  kkuuaalliittaass  ppeennddiiddiikkaann  ddaassaarr,,  mmeemmppuunnyyaaii  mmiissii  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa  
kkhhuussuussnnyyaa  gguurruu  SSeekkoollaahh  DDaassaarr  

22..  AAnnttuussiiaass  ddaann  rraassaa  iinnggiinn  ttaahhuu  ppaarraa  ppeesseerrttaa  ppeellaatt iihhaann  tteerrhhaaddaapp  mmaatteerrii  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  mmeennddoorroonngg  mmeerreekkaa  uunnttuukk  
mmeemmppeerroolleehh  kkeeggiiaattaann  sseejjeenniiss  lleebbiihh  llaannjjuutt  mmeennggeennaaii  mmooddeellmmooddeell  tteerrbbaarruu  ddaallaamm  pprroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann,,  
kkhhuussuussnnyyaa  ddii  sseekkoollaahh  ddaassaarr..  HHaall  iinnii  tteerrbbuukkttii  ddeennggaann  aaddaannyyaa  ppeerrnnyyaattaaaann  ((9911%%))  yyaanngg  mmeennggiinnggiinnkkaann  kkeeggiiaattaann  
iinnii  ddiiaaddaakkaann  kkeemmbbaallii..  

33..  PPaarraa  ppeesseerrttaa  ddaappaatt  mmeellaakkssaannaakkaann  kkeeggiiaattaann  ssiimmuullaassii  pprraakktteekk  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrppaadduu  sseessuuaaii  ddeennggaann  pprrooggrraamm  
yyaanngg  ddiirreennccaannaakkaann  ppiihhaakk  ppeennyyeelleennggggaarraa..  

44..  SSeellaammaa  pprroosseess  ppeellaattiihhaann  bbeerrllaannggssuunngg,,  bbaannyyaakk  mmaassaallaahh  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  ppaarraa  ppeesseerrttaa  tteerruuttaammaa  yyaanngg  
mmeennyyaannggkkuutt  ttuuggaass  mmeerreekkaa  sseehhaarriihhaarrii  ddaallaamm  mmeellaakkssaannaakkaann  kkeeggiiaattaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddii    SSeekkoollaahh  DDaassaarr  
  

SSaarraann--SSaarraann::  
SSaarraannssaarraann  yyaanngg  ppeerrlluu  ppeennuulliiss  ddiissaammppaaiikkaann  aaddaallaahh::  

  
11..  PPeerrlluu  aaddaannyyaa  ppeellaatt iihhaannnn  sseejjeenniiss  lleebbiihh  llaannjjuutt  aaggaarr  ppaarraa  gguurruu  SSeekkoollaahh  ddaassaarr    lleebbiihh    mmeemmaahhaammii  

  ddaann  mmeennyyaaddaarrii  ppeenntt iinnggnnyyaa  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkuuaalliittaass    ppeemmbbeellaajjaarraann  ddii  SSeekkoollaahh  ddaassaarr  
22..  AAggaarr  ppeenniinnggkkaattaann  kkuuaalliittaass  ppeennddiiddiikkaann  ddaassaarr  kkhhuussuussnnyyaa  ddii  SSeekkoollaahh  ddaassaarr  lleebbiihh  mmeemmaassyyaarraakkaatt,,  mmaakkaa  ppeerrlluu  

aaddaannyyaa  ppeennyyeebbaarraann  lleebbiihh  llaannjjuutt  ddii  lliinnggkkuunnggaann  DDiinnaass  PPeennddiiddiikkaann  DDaassaarr  ddii  wwiillaayyaahh  llaaiinnnnyyaa..  
33..  SSeehhuubbuunnggaann    ddeennggaann  bbuuttiirr  22,,  ppeerrlluu  ddiitt iinnggkkaattkkaann  kkeejjaassaammaa  aannttaarraa  UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa  ddaann  

ppeemmeerriinnttaahh  KKaabbuuppaatteenn  SSuubbaanngg,,  ddaann  jjuuggaa  ddeennggaann  KKaabbuuppaatteenn  llaaiinnnnyyaa  ddii  JJaawwaa..  
  

  
  

DDAAFFTTAARR  PPUUSSTTAAKKAA  
  

DDeeppddiikkbbuudd,,  ((11999944//11999955)),,  KKuurriikkuulluumm  ppeennddiiddiikkaann  ddaassaarr,,  DDeeppddiikkbbuudd  DDiirrjjeenn  DDiikkttii,,  JJaakkaarrttaa..  

RRaakkaa  JJoonnii,,  TT..,,  ((11998800)),,  CCaarraa  BBeellaajjaarr  SSiisswwaa  AAkkttiiff::  IImmpplliikkaassiinnyyaa  TTeerrhhaaddaapp  SSiisstteemm  PPeennggaajjaarraann,,  JJaakkaarrttaa::  PP33GG..  

TTiimm  PPeennggeemmbbaanngg  PPGGSSGG  DDeeppddiikkbbuudd  ((11999966//11999977)),,  PPeemmbbeellaajjaarraann  TTeerrppaadduu  DDIIII  PPGGSSDD  ddaann    SS22  PPeennddiiddiikkaann  
DDaassaarr,,  DDiittjjeenn  DDiikkttii,,  JJaakkaarrttaa..    

DDiimmyyaattii  ddaann  MMuujj iioonnoo  ((11999944)),,  BBeellaajjaarr  ddaann  PPeemmbbeellaajjaarraann,,PP33MMTTKK  DDiirreekkttoorraatt  JJeennddeerraall  PPeennddiiddiikkaann,,  DDeeppddiikkbbuudd,,  
JJaakkaarrttaa..  

NNaannaa  SSuuddjjaannaa  ((11998899)),,  CCaarraa  BBeellaajjaarr  SSiisswwaa  AAkkttiiff  DDaallaamm  PPrroosseess  BBeellaajjaarr  MMeennggaajjaarr,,  SSiinnaarr  BBaarruu,,  BBaanndduunngg      

  


