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Abstract: Semantic is one of the courses in the Indonesian Language Education program. The meaning of 

the word or unit of language is the object of the study. Students are expected to master the basic semantic 

concepts, such as; type, relation, field, and component of meaning. These theories are fairly difficult to 

understand because they are very conceptual. Students have difficulty in understanding the distinction of 

these concepts. Therefore, it is necessary to create activities and assignments that involve students 

continuously, encourage students to think analytically, manage information, design processes to achieve 

a full understanding, and have the opportunity to review their work for evaluation. Creative-productive 

learning is an effective choice for creating such learning experiences. However, it needs to be modified 

according to the characteristics of language learning and the characteristics of students as learners. The 

final product of this learning is a “Jurnal Kata” containing a collection of student analysis of 50 words using 

semantic concepts. This project was conducted for five meetings, evaluated every week, and presented at 

the end of the semester. The growth of students' mastery of the basic semantic concepts is evident in 

their products and presentations. This research model is a Pelton model action research. 
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PENDAHULUAN  

Semantik adalah salah satu cabang linguistik yang menjadi mata kuliah wajib di program studi Pendidikan 

Bahasa Indonesia. Objek kajian semantik adalah makna yang mana sangat tidak jelas strukturnya (Chaer,2009). 

Berbeda dengan sintaksis yang mengkaji struktur bahasa, yaitu objek yang visibel berupa tanda. Semantik meneliti 

bagian abstrak dari tanda tersebut. Misalnya, satuan bahasa “saya minum air” akan dikaji fungsi, kategori, dan 

perannya oleh ilmu sintaksis. Tetapi semantik harus melampaui satuan tersebut untuk dapat mengkaji makna 

yang ditandainya. Bagi manusia, memahami sesuatu yang nyata, yang dapat ditangkap pancaindra tentu lebih 

mudah daripada mempelajari sesuatu yang konseptual. Cukup mudah memahami perbedaan subjek, predikat, 

dan objek daripada memahami perbedaan sense (pengertian), feeling (nilai rasa), tone (nada), dan intention 

(maksud) dalam aspek makna. 

Kendala memahami konsep-konsep dasar semantik ditemukan pada mahasiswa program studi 

Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pelita Harapan. Dalam pertemuan-pertemuan awal, mereka kurang 

mampu menjelaskan hubungan referensial kata/leksem, konsep/makna, dan referen. Mereka juga kesulitan 

membedakan makna dengan erti maupun arti, juga makna dengan informasi maupun maksud. Kendala ini 

semakin terlihat saat mempelajari jenis makna yang beragam. Pakar bahasa mengelompokkan jenis makna 

dengan beragam cara menimbulkan istilah dan klasifikasi yang beragam pula. Mahasiswa kurang mampu melihat 

banyaknya jenis makna tersebut dari pemahaman yang menyeluruh. 

Dalam sebuah tes hanya 7 dari 28 mahasiswa yang mampu memahami bahwa setiap leksem berbeda 

maknanya tetapi memiliki kesamaan makna. Makna memiliki empat aspek. Kata yang bersinonim dapat memiliki 

arti yang sama. Arti hanya satu dari empat aspek makna sehingga tidak dapat dikatakan kata bersinonim memiliki 

makna yang sama. Arti sama tidak berarti makna yang dikandung juga persis sama. Pemahaman yang utuh tentang 

hubungan referensial dalam segitiga semantik ditunjukkan oleh 11 mahasiswa, 17 mahasiswa belum dapat 

menjelaskan dengan sistematis dan akurat. Sebaliknya, 17 mahasiswa mampu mengidentifikasi mana yang 

menjadi objek kajian semantik dan mana yang bukan, 11 mahasiswa lainnya belum mampu. Pemahaman akan 

perbedaan makna dan informasi jauh lebih baik, 22 mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik perbedaan antara 

informasi dan makna. Tes yang mengukur kemampuan menjelaskan perbedaan jenis makna, seperti perbedaan 

konsep leksikal-gramatikal, denotatif-konotatif, dan referensial-nonreferensial menunjukkan 6 orang dapat 

mailto:iko.boangmanalu@uph.edu


 
  September 14 – 15, 2019 

Organized by Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang (UM) 
 

  

ISoLEC Proceedings 2019 181 

 

menyebutkan dengan tepat (memperoleh skor 5 dari 5), 18 orang menjawab dengan kurang tepat (memperoleh 

skor 3-4,75 dari 5), dan 4 orang belum mampu menyebutkan. Penilaian ini menunjukkan penguasaan yang sangat 

rendah. Kompetensi “menyebutkan” masih ada dalam ranah C1 (taksonomi Bloom) tetapi hasil tes 22 dari 28 

mahasiswa belum mencapai kompetensi C1 tersebut. Hasil tes ini menunjukkan perlu dilakukan upaya 

meningkatkan penguasaan mahasiswa terhadap konsep dasar semantik. 

Penguasaan konsep dasar semantik sangat penting bagi mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia. 

Penguasaan ini berkontribusi terhadap keterampilan utama, seperti membaca dan menulis juga keterampilan 

sekunder, seperti meneliti dan mengembangkan ilmu bahasa. Penelitian Afnita (2012) membuktikan penguasaan 

semantik berkontribusi positif dan signifikan terhadap kemampuan memahami bacaan dengan koefisien 0,524%. 

Artinya, 25,4% kemampuan membaca pemahaman mahasiswa ditentukan oleh penguasaan semantik. 74,6% 

ditentukan oleh faktor lain. Penelitian Djojosuroto (2014) menunjukkan penguasaan semantik mempengaruhi 

pemahaman makna puisi yang mana kelompok mahasiswa dengan penguasaan semantik tinggi menunjukkan 

peningkatan prestasi pemahaman makna puisi lebih tinggi daripada kelompok mahasiswa dengan penguasaan 

semantik rendah.  

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pembelajaran kreatif-produktif untuk mendorong penguasaan 

teori semantik dasar mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Pelita Harapan. Pembelajaran kreatif-

produktif dikembangkan berdasarkan beragam pendekatan pembelajaran seperti; pembelajaran inkuiri, 

konstruktif, kolaboratif dan koperatif (Wena, 2014). Pembelajaran ini mengupayakan peningkatan kualitas belajar 

lewat kegiatan kreatif dan produktif. Karakteristik utama pembelajaran ini adalah keterlibatan pemelajar secara 

intelektual dan emosional dalam proses pembelajaran. Pemelajar bukan sekadar mengikuti arahan, bukan 

sekadar memahami lewat penjelasan satu arah, maupun sekadar menyelesaikan tes atau latihan yang 

dipersiapkan pembelajar. Pembelajaran kreatif-produktif mengikutsertakan pemelajar dalam perencanaan 

(mendiskusikan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran), pelaksanaan (eksplorasi, interpretasi, dan re-kreasi), 

dan evaluasi. Hal ini memungkinkan pemelajar mengikuti proses belajar yang lebih panjang untuk memperkaya 

dan menguji setiap pemahaman. Pemahaman yang dibentuk dari proses panjang tentu lebih solid dan utuh. Teori 

semantik dasar diharapkan dikuasai secara solid dan utuh agar menjadi alat maupun amunisi dalam membaca, 

menulis, meneliti, maupun mengembangkan ilmu bahasa. 

 

METODE  
 Penelitian ini mengikuti metode penelitian tindakan kelas model Pelton. Tahap penelitian adalah 
mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, merencanakan tindakan, melakukan tindakan kelas, dan evaluasi 
(Pelton, 2010). Berbeda dengan model PTK lain, PTK model Pelton mengedepankan refleksi dan kemampuan 
mengobservasi. Model ini tidak mengharuskan adanya siklus. Peneliti dapat kembali ke tahap-tahap tertentu 
sesuai kebutuhan data dan ketercapaian penguasaan materi oleh pembelajar.   
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Mata kuliah Semantik disampaikan dalam 16 pertemuan satu semester. Pertemuan pertama sampai 
keenam dilakukan dengan ceramah, diskusi, dan presentasi. Pada pertemuan ketujuh dilakukan ujian tengah 
semester. Hasilnya menunjukkan penguasaan mahasiswa yang rendah terhadap teori semantik dasar. Datanya 
telah dipaparkan sebelumnya pada bagian pendahuluan. Pada pertemuan kedelapan pemelajar dan pembelajar 
menyepakati pengerjaan sebuah produk yang membuat mahasiswa menerima proses belajar yang lebih panjang 
dan bermakna, yaitu pembelajaran kreatif-produktif. Pembelajaran ini dilakukan dengan tahapan; orientasi, 
eksplorasi, interpretasi, re-kreasi, dan evaluasi. 

Tahap orientasi dilakukan dengan menyampaikan tujuan oleh pemelajar, mendiskusikan bentuk dan 
kriteria produk, waktu pengerjaan, dan proses penilaian. Hasil kesepakatannya adalah mahasiswa mengerjakan 
sebuah buku berupa “Jurnal Kata”. Jurnal Kata berisi hasil analisis mahasiswa terhadap 50 kata. Setiap kata 
dipaparkan definisinya, penggunaannya berdasarkan jenis makna dan relasi makna, analisis medan maknanya, 
serta perubahan makna kata tersebut dalam masyarakat. Pekerjaan ini menuntut penguasaan mahasiswa 
terhadap teori semantik dasar. 

Tahap eksplorasi dan interpretasi dilakukan mahasiswa dengan membaca berbagai referensi, seperti 
buku teori semantik, hasil penelitian semantik atau analisis terkait kata dan penggunaannya, berbagai laman 
kebahasaan seperti korpus, kamus, dan persamaan kata. Mahasiswa juga melakukan diskusi di kelas terkait 
kendala yang dihadapi dan berbagi referensi untuk mengerjakan produk Jurnal Kata. Pemelajar turut dalam 
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menanggapi kendala yang dihadapi mahasiswa, mengecek progres produk, dan memotivasi mahasiswa untuk 
meningkatkan kualitas produk.  

Tahap re-kreasi dan evaluasi dilakukan dengan mematangkan Jurnal Kata. Mahasiswa meninjau kembali 
dari segi penampilan dan kelengkapan. Setelah itu, mahasiswa diberi kesempatan mempresentasikan isi jurnalnya 
di depan kelas. Setiap mahasiswa memilih lima kata terbaiknya untuk dipaparkan, mahasiswa lain mendengar, 
bertanya, dan memberi tanggapan. Pemelajar bertindak sebagai moderator yang mengarahkan jalannya 
presentasi dan diskusi. Pemelajar juga meluruskan ketika ada penyimpulan yang kurang tepat dari presentasi 
mahasiswa. Mahasiswa melakukan perbaikan pada bagian-bagian yang kurang tepat dalam Jurnal Kata miliknya. 
Penilaian akhir dilakukan oleh pemelajar berdasarkan rubrik. Hasil penilaian sebagai berikut. 

 
Tabel 1. Penguasaan Teori Semantik Dasar   

Skor 
(dari 50) 

Jumlah 
Mahasiswa 

Penguasaan 

38-
40 

7 Mampu menyebutkan dan memberi contoh tetapi 
kurang tepat dalam menguraikan  

41-
43 

13 Mampu menyebutkan, memberi contoh, dan 
menguraikan dengan tepat tetapi kurang lengkap dalam 
menganalisis perubahan makna 

44-
46 

8 Mampu menyebutkan, menguraikan, memberi 
contoh, dan menganalisis perubahan makna tetapi tidak 
disertai rujukan yang kuat 

 
Dalam Jurnal Kata, mahasiswa harus mampu menyebutkan definisi setiap kata, menguraikan setiap kata 

yang dianalisis berdasarkan teori jenis makna, relasi makna, medan makna, dan perubahan makna. Uraian 
tersebut diikuti oleh pemberian contoh dan penjelasan penggunaan kata tersebut dalam konteks-konteks 
tertentu. Kompetensi yang diharapkan ini masuk dalam kategori dimensi proses kognitif C1-mengingat, C2-
memahami, C3-mengaplikasikan, dan C4-menganalisis (Anderson dan Krathwohl, 2010). Misalnya, analisis kata 
“buku”. Mahasiswa memilih setidaknya lima jenis makna, menggunakan kata “buku” dalam kaimat atau satuan 
yang lebih besar agar terlihat “buku” mengandung jenis makna yang dimaksud. Mahasiswa harus memberi 
argumen dan alasan mengapa kata “buku” pada kalimat tersebut mengandung jenis makna yang dimaksud. Kata 
“buku” juga dianalisis berdasarkan teori relasi makna, dipaparkan sinonim, antonim, hiponim/hipernim, dan 
poliseminya. Mahasiswa harus melakukan survei untuk menjelaskan medan makna “buku” dengan melihat korpus 
atau pengamatan terhadap penggunaan kata tersebut di masyarakat. Terakhir, mahasiswa harus menjelaskan 
apakah ada perubahan makna kata “buku” dalam kurun waktu tertentu, mengapa perubahan itu terjadi, dan 
bagaimana konteks penggunaannya. Proses pengerjaan produk ini mengharuskan mahasiswa untuk menguasai 
teori semantik dasar. Tanpa penguasaan yang baik, ia tidak akan mampu melakukan analisis. Selain itu, Jurnal Kata 
yang harus diisi dengan hasil analisis 50 kata mengondisikan latihan berkali-kali sehingga penguasaan terhadap 
teori semakin terkonfirmasi. 

Dari penilaian yang dipaparkan dalam Tabel 1, terdapat tiga tingkatan penguasaan mahasiswa terhadap 
teori semantik dasar. Tingkatan pertama 7 mahasiswa dengan rentang skor 38-40. Tingkatan ini mampu 
menyebutkan definisi setiap kata, memberi contoh, tetapi kurang tepat dalam menguraikan argumen mengapa 
kata tertentu mengandung makna tertentu dalam contoh kalimat yang dibuat. Salah satu contoh, mahasiswa 
menjelaskan makna gramatikal pada kata “air”. 

Kalimat: banyak nelayan asing yang mengambil ikan di sekitar perairan 
               Indonesia 
Uraian: kata “perairan” yaitu laut yang termasuk kawasan suatu negara.  
Pada uraian di atas, mahasiswa tidak menjelaskan mengapa “air” mengandung makna gramatikal. Tidak 

dijelaskan penambahan imbuhan membuat kata “air” mengandung makna gramatikal. Mahasiswa hanya 
menjelaskan makna “perairan”. Dapat disimpulkan, mahasiswa dalam tingkatan penguasaan demikian masih ada 
dalam kategori C1-Mengingat. 

 Tingkatan kedua 13 mahasiswa dengan rentang skor 41-43. Tingkatan ini menunjukkan penguasaan yang 
lebih baik. Mereka telah mampu menyebutkan definisi setiap kata, membuat contoh, menguraikan mengapa 
suatu jenis makna terkandung dalam contoh yang dibuat. Hanya saja, kompetensinya masih kurang dalam 
menganalisis perubahan makna. Mahasiswa pada tingkatan ini hanya menyebutkan makna tertentu berubah 
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tanpa menjelaskan sejarah dan kemengapaannya. Salah satu contoh mahasiswa menjelaskan makna referensial 
dalam penggunaan kata “bocor”. 

Kalimat: Rumah itu terbakar karena tabung gas yang bocor. 
Uraian  : Makna kata “bocor” di atas memiliki acuan sesuatu yang berlubang 
                sehingga air atau udara dapat keluar masuk. 
Dari uraian yang disebutkan mahasiswa, terlihat bahwa ia memahami jenis makna referensial adalah 

makna yang langsung menunjuk kepada sesuatu; benda, peristiwa, proses, maupun kenyataan (Pateda, 2001). 
Namun, mahasiswa lemah dalam menganalisis perubahan makna seperti dalam data berikut. 

Makna kata “bocor” dulunya hanya dipakai untuk menunjukkan makna berlubang, namun sekarang 
makna kata “bocor” berubah menjadi sebuah umpatan sama makna dengan kata “bodoh” atau “tolol”.  

Mahasiswa mampu menemukan adanya perubahan makna suatu kata namun kurang mampu 
menjelaskan proses dan latar belakangnya. Mahasiswa juga tidak memaparkan konteks penggunaan kata 
sehingga mengandung makna yang dimaksud berubah. Dapat disimpulkan, penguasaan mahasiswa ada di 
kategori C2-Memahami. Ia memahami konsep namun belum mampu menganalisis. 

 Tingkatan ketiga 8 mahasiswa dengan rentang skor 44-46. Mahasiswa telah mampu menyebutkan, 
memberi contoh, menguraikan, dan menganalisis khususnya perubahan makna suatu kata. Namun, mahasiswa 
belum mencapai skor sempurna 50 karena tidak memberi rujukan untuk menguatkan argumennya. Salah satu 
contoh dapat dilihat pada data berikut. 

Kata “rumah” di kalangan mahasiswa TC bukan hanya dimaknai sebagai sebuah bangunan tetapi juga 
dimaknai sebagai teman-teman komunitas beserta kebersamaannya yang biasa disebut rumah. Perubahan makna 
ini terjadi karena faktor pengaruh asosiatif yakni kata rumah yang mengandung konotasi tempat yang nyaman 
(untuk berteduh atau untuk bertumbuh secara karakter) 

Penjelasan mahasiswa terkait perubahan makna kata “rumah” belum disertai rujukan yang membuktikan 
adanya perubahan tersebut. Misalnya bukti penggunaan kata “rumah” maupun referensi atau hasil penelitian 
yang mendukung argumennya. Tetapi, terlihat bahwa mahasiswa mampu memaparkan kemengapaan dari 
perubahan makna kata tersebut. 
 

SIMPULAN DAN SARAN 

Pembelajaran kreatif-produktif sangat mendukung penguasaan teori semantik dasar mahasiswa 

Pendidikan Bahasa Indonesia UPH. Penilaian sebelum mempraktikkan pembelajaran ini menunjukkan 

pemahaman yang minim, hanya 25% yang sampai ke kategori C1-Mengingat. Setelah pelaksanaan pembelajaran 

kreatif-produktif, penguasaan mahasiswa meningkat; 25% ada dalam kategori C1, 46,4% ada pada kategori C2, 

dan 28,6% ada pada kategori C4 atau mampu menganalisis. Adanya target mengerjakan produk Jurnal Kata 

mendorong mahasiswa untuk belajar, berlatih, dan kreatif agar produknya secara konten dan tampilan berkualitas 

baik. Pembelajaran ini juga mengondisikan mahasiswa untuk aktif mengeksplor sumber belajar sebanyak 

mungkin, berdiskusi, yang pada muaranya membanguan pemahaman yang utuh akan teori yang dipelajarinya. 

Pendidik, dosen ataupun guru sangat disarankan untuk mengapilkasikan pembelajaran kreatif-produktif 

dalam kelasnya. Namun, pembelajaran ini membutuhkan tahap perencanaan yang matang. Pendidik 

membutuhkan waktu yang cukup panjang dan memastikan pembelajar memiliki akses yang luas terhadap sumber 

belajar selain pendidik itu sendiri.  
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