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KATA PENGANTAR  
 

 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat 

dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga buku Prosiding Seminar 

Nasional hasil penelitian dan gelar produk program pengabdian kepada masyarakat 

pada tanggal 7 dan 8 Mei 2013 di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta (LPPM – UNY) dapat terwujud.  

Buku prosiding tersebut memuat sejumlah artikel hasil penelitian dan program 

pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Bapak/Ibu dosen UNY dan 

perguruan tinggi lain, serta mahasiswa yang dikumpulkan dan ditata oleh tim dalam 

kepanitiaan seminar nasional dan gelar produk program pengabdian kepada 

masyarakat tersebut. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan kami 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Rektor UNY, Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd., MA. yang telah memfasilitasi 

semua kegiatan seminar nasional dan gelar produk program pengabdian kepada 

masyarakat ini. 

2. Bapak/Ibu segenap panitia seminar nasional dan gelar produk program pengabdian 

kepada masyarakat, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya demi 

suksesnya kegiatan ini. 

3. Bapak/Ibu dosen dan mahasiswa penyumbang artikel hasil penelitian dan program 

pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan ini. 

Semoga buku prosiding ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua, untuk 

kepentingan pengembangan ilmu, teknologi, seni, budaya, dan olah raga. Di samping itu, 

diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi upaya pembangunan bangsa dan negara. 

Terakhir, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang 

berkenan. Saran dan kritik yang membangun tetap kami tunggu demi kesempurnaan 

buku prosiding ini. 

 

Yogyakarta, 4 Mei 2013 
Ketua, 

 
 

Prof. Dr. Anik Ghufron 
NIP. 19621111 198803 1 001 
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PENGEMBANGAN PENGORGANISASIAN ISI PERKULIAHAN MELALUI MODEL 
ELABORASI MATA KULIAH PENGEMBANGAN KURIKULUM SD PROGRAM S1 PGSD 

FKIP UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2012 

Slameto 

FKIP UKSW Salatiga 
 

ABSTRAK 

Mata Kuliah Pengembangan Kurikulum berfungsi untuk mengantar mahasiswa ke 
pemikiran yang logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien agar dapat 
memiliki kemampuan memperoleh, mengolah dan memanfaatkan informasi untuk 
bertahan bahkan antisipasi terhadap keadaan yang selalu berubah, dan kompetitif. 
Isi perkuliahan yang diorganisasi dengan berpijak pada karakteristik isi 
perkuliahan diharapkan dapat meningkatkan perolehan hasil belajar dan retensi 
yang lebih baik. Salah satu pengorganisasian isi perkuliahan adalah dengan model 
elaborasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 
pengoraganisasian isi perkuliahan Pengembangan Kurikulum SD dengan model 
elaborasi untuk meningkatkan belajar mahasiswa menjadi lebih baik atau efektif; 
dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan perangkat 
perkuliahan yang teruji efektif meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 

Langkah pengembangan modelnya mulai dari 1) studi pendahuluan; 2) perencana-
an dan pengembangan model; 3) validasi model melalui pengukuran hasil 
pembelajaran. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah dihasilkanya 
perangkat perkuliahan yang terbukti efektif atas hasil pengembangan pengorgani-
sasian isi perkuliahan melalui model elaborasi mata kuliah pengembangan 
kurikulum SD.  

Pengembangan model elaborasi sebagai salah satu alternatif solusi untuk 
meningkatkan hasil  belajar mahasiswa dengan mengorganisasi isi perkuliahan 
terbukti valid, memiliki keefektifan, efisiensi dan daya tarik yang tinggi. Telah 
dihasilkanya model pengorganisasian isi perkuliahan dengan model elaborasi untuk 
Mata Kuliah Pengembangan Kurikulum SD yang teruji efektif meningkatkan 
hasil  belajar mahasiswa. 

Kata Kunci:  Model Pengorganisasian materi, elaborasi, efektif dan efisien; 
kompetensi. 

 

PENDAHULUAN 

Program Studi S1 PGSD UKSW Salatiga diselenggarakan berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 

3337/D/T/2006 tanggal 1 September 2006. Kompetensi lulusan yang hendak dicapai Program 

Studi S1 PGSD adalah sosok utuh kompetensi profesional guru SD, terdiri atas empat 

kemampuan (a) mengenal secara mendalam peserta didik SD yang hendak dilayani, (b) 

menguasai lima bahan ajar bidang ke-SD-an, (c) mampu melaksanakan pembelajaran yang 

mendidik (d) mengembangkan kemampuan professional secara berkelanjutan.  

Mata kuliah Pengembangan Kurikulum SD bagi mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar merupakan mata kuliah wajib yang perlu ditempuh. Sesuai dengan karakteristik 

mahasiswa calon (atau yang telah menjadi) guru SD, Pengembangan Kurikulum SD  bagi 
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mahasiswa PGSD diarahkan untuk menguasai kemampuan: 1) mengidentifikasi prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum, 2) mengidentifikasi model dan pendekatan pengembangan 

kurikulum, 3) mengembangkan kurikulum lima mata pelajaran SD/MI sesuai dengan tuntutan 

situasi zaman dan kebutuhanpeserta didik, 4) mengidentifikasi prinsip-prinsip perencanaan 

pembelajaran yang mendidik, 5) menyusun rancangan pembelajaran yang mempertimbangkan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran untuk mencapai tujuan utuhpendidikan, serta 6) 

mengembangkan rencana pembelajaran (RPP) untuk praktik mengajar di berbagai tingkatan 

kelas SD/MI. 

Mata kuliah Pengembangan Kurikulum SD merupakan disamping ilmu pengetahuan 

mendasar yang mesti dikuasai mahasiswa, juga berfungsi untuk mengantar mereka ke 

pemikiran yang logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien. Kompetensi tersebut 

diperlukan agar mahasiswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengolah dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan bahkan antisipasi terhadap keadaan yang selalu 

berubah, tidak pasti dan kompetitif. Dengan perkuliahan Pengembangan Kurikulum SD 

diharapkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dalam pemecahan masalah dan 

mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, diagram dan media 

lainnya baik secara tertulis maupun secara lisan pada saat ujian akhir. 

Mata kuliah Pengembangan Kurikulum SD disatu fihak sebagai ilmu memiliki objek kajian 

abstrak dan tersusun secara hirarkis, namun juga sebagai ilmu tentang metode (metodologi 

pengembangan) yang perlu dikuasai bukan hanya secara kognitif saja, tetapi perlu diterapkan 

dalam pengkajian dan desain kurikulum pada tataran operasional yaitu silabus, RPP dan bahan 

ajar dan melaporkan hasilnya secara ilmiah. Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab 

sulitnya seorang dosen mengampu mata kuliah Pengembangan Kurikulum SD ini. Seorang 

dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Kurikulum SD harus berusaha mengurangi 

bahkan menghilangkan sifat abstrak dari objek kajian Pengembangan Kurikulum SD untuk 

memudahkan mahasiswa menangkap atau memahami dan menerapkan dalam desain serta 

penulisan hasilnya. Karena alasan inilah banyak mahasiswa merasa sulit mengikuti kuliah 

Pengembangan Kurikulum SD; mereka merasa bahwa mata kuliah Pengembangan Kurikulum 

SD itu sulit, tidak menarik, dan membosankan. Anggapan inilah yang dapat melemahkan 

semangat belajar mahasiswa sehingga mereka menjadi acuh tak acuh dan juga menyebabkan 

hasil belajarnya rendah. Dalam perkuliahan Pengembangan Kurikulum SD terdapat beberapa 

keluhan mahasiswa maupun dari dosen; keluhan menjadi lebih runyam mana kala dosen 

pengampu sulit menghubungkan materin dengan karakter dan kesiapan mahasiswa, lambat 

memberi balikan dan sulit difahami apa maunya dan lain-lainnya.  

Secara umum keberhasilan perkuliahan bergantung pada variabel-variabel penting yang 

diklasifikasikan oleh Reigeluth dan Merril (Degeng, 2005: 11) menjadi tiga hal yaitu: 1) kondisi 

perkuliahan (instructional conditions), 2) strategi perkuliahan (instructional strategy), dan 3) 

hasil pembelajaran (instructional outcomes). Jadi, seorang dosen dituntut keprofesionalannya 

untuk menyiapkan dan mengolah proses perkuliahan yang sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai pada kurikulum terlebih kuliah Pengembangan Kurikulum SD.   

 Menurut Rownstree (Hermaini, B. Pribadi, B.A. dan Surtiani, A. 2010) dalam 

pengembangan bahan ajar perlu mempertimbangkan 12 prinsip berikut: 1) struktur yang baik, 

2) tujuan perkuliahan yang jelas, 3) tersusun dalam unit-unit pembelajaran yang kecil, 4) 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
3 

melibatkan mahasiswa dalam pembelajaran, 5) lengkap, 6) memiliki pengulangan, 7) 

memungkinkan mahasiswa melakukan sintesis terhadap materi, 8) mendorong terjadinya 

proses belajar, 9) bervariasi dalam penyampaian, 10) memungkin mahasiswa melakukan 

adaptasi, 11) memiliki umpan balik, dan 12) memiliki evaluasi yang kontinyu.  

Salah satu pengorganisasian isi perkuliahan (Degeng, 1997: 6)  adalah dengan model 

elaborasi, model ini dimulai dengan memberikan kerangka isi perkuliahan, kemudian memilih 

isi bidang studi menjadi bagian-bagian, merincikan tiap bagian, memilah bagian menjadi sub-

sub bagian, kemudian merincikan tiap-tiap bagian, begitu sterusnya sampai tingkat kerincian 

yang dispesifikasi oleh tujuan. Dengan cara seperti ini, maka mahasiswa akan selalu mengaitkan 

antara tiap-tiap sub bagian ke bagian, dan tiap bagian ke konteks yang lebih luas, hal ini tentu 

menghasilkan retensi yang lebih baik sehingga perolehan hasil belajarnya juga akan meningkat. 

  Melalui pengorganisasian isi perkuliahan dengan model elaborasi akan meningkatkan 

kualiatas dan hasil pembelajaran, karena melalui urutan, prasyarat, rangkuman, pensintesis, 

analogi, pengaktifan strategi kognitif, dan kontrol belajar, mahasiswa diharapkan mampu 

membuat retensi yang lebih baik atas apa yang telah dipelajarinya. Menurut hasil penelitian 

Degeng (1997: 6) bahwa isi perkuliahan yang diorganisasi dengan berpijak pada karakteristik 

isi perkuliahan dapat meningkatkan perolehan hasil belajar dan retensi yang lebih baik.  

Strategi pengorganisasian isi perkuliahan disebut oleh Reigeluth, Bunderson, dan Merril 

(Degeng, 2005: 83) sebagai structural strategy, yang mengacu kepada cara untuk membuat 

urutan (sequencing) dan mensintetis (synthesizing) fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang 

berkaitan. Sequencing mengacu kepada pembuatan urutan penyajian isi bidang studi, dan 

synthesizing mengacu kepada upaya untuk menunjukkan kepada mahasiswa keterkaitan antara 

fakta, konsep, prosedur, atau prinsip yang terkandung dalam suatu bidang studi.  

Pengorganisasian perkuliahan, secara khusus merupakan fase yang amat penting dalam 

rancangan perkuliahan. Menurut Ausebel (Degeng, 2005: 84) synthesizing akan membuat topik-

topik dalam suatu bidang studi menjadi lebih bermakna bagi si-belajar, yaitu dengan 

menunjukkan bagaimana topik-topik itu terkait dengan keseluruhan isi bidang studi. Sedangkan 

menurut Gagne (Degeng, 2005: 84) sequencing atau penataan urutan juga penting, karena amat 

diperlukan dalam pembuatan sintesis. Sintesis yang efektif hanya dapat dibuat apabila isi telah 

ditata dengan cara tertentu, dan yang lebih penting, karena pada hakekatnya, semua isi bidang 

studi memiliki prasyarat belajar. 

Penggarapan isi perkuliahan tidak dapat dipisahkan dari karakteristik struktur isi mata 

kuliah. Ini disebabkan karena isi perkuliahan memiliki implikasi yang amat penting bagi 

pembuatan urutan dan sintesis antara isi suatu mata kuliah. Ia dapat berupa struktur belajar 

atau hirarki belajar, struktur prosedural, struktur konseptual dan struktur teoritik. 

Salah satu solusi yang diaggap mampu untuk mengorganisasikan isi perkuliahan adalah 

dengan menggunakan model elaborasi, sebagaimana diungkapkan Degeng (1997: 67) bahwa 

pengajaran menggunakan pengorganisasian isi dengan model elaborasi lebih unggul 

dibandingkan dengan pengajaran tanpa mengorganisasi isi terlebih dahulu. 

Teori Elaborasi pengajaran dikemukakan Reigeluth dan Stein (Degeng, 1997: 25) 

menggunakan tujuh komponen strategi, yaitu: 1) urutan elaboratif  untuk struktur utama 
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pengajaran, 2) urutan prasyarat perkuliahan (di dalam masing-masing subjek pelajaran), 3) 

summarizer (rangkuman), 4) syintherizer, (sintesa)  5) analogi, 6) cognitive strategy activator 

(pengaktif strategi kognitif), 7) kontrol belajar. 

  Sebagaimana diungkapkan Degeng (1997: 28) pengembang-pengembang teori 

pengajaran sesudah Gagne, seperti Rugeluth, Merrill, dan Bunderson memperkenalkan 

karakteristik lain dari struktur mata pelajaran yang didasarkan pada hubungan-hubungan yang 

ada antarbagian  isi mata pelajaran. Secara umum, struktur isi perkuliahan dapat dideskripsikan 

atas struktur konseptual, struktur prosedural, dan struktur teoritik. 

Prasyarat perkuliahan didefinisikan sebagai struktur yang menunjukkan konsep-konsep 

yang harus dipelajari sebelum konsep lain bisa dipelajari. Oleh sebab itu, ia menampilkan 

hubungan prasyarat belajar untuk suatu konsep. Rangkuman merupakan tinjauan kembali 

(review) terhadap materi yang telah dipelajari untuk mempertahankan retensi. Fungsi 

rangkuman untuk memberikan pernyataan singkat mengenai materi yang telah dipelajari dan 

contoh-contoh acuan yang mudah diingat untuk setiap konsep. Rangkuman yang diberikan di 

akhir suatu perkuliahan dan hanya merangkum materi yang baru dipelajari disebut rangkuman 

internal (internal summarizer), sedangkan rangkuman semua materi beberapa kali perkuliahan 

disebut rangkuman eksternal (within set summarizer). 

Pensintesis (synthesizer) adalah komponen teori elaborasi yang berfungsi untuk 

menunjukkan kaitan-kaitan diantara konsep-konsep. Pensintesis penting karena akan 

memberikan sejumlah pengetahuan tentang keterkaiatan antar-konsep, memudahkan 

pemahaman,meningkatkan kebermaknaan dengan menunjukkan konteks suatu konsep, 

memberikan pengaruh motivasional, serta meningkatkan retensi (Degeng, 1997: 29). 

Analogi adalah komponen  penting dalam perkuliahan karena mempermudah 

pemahaman dengan cara membandingkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang 

sudah dikenal mahasiswa (Reigeluth dan Stein, 1983). Pemakaiannya lebih efektif apabila 

disampaikan di awal perkuliahan (Degeng,1997: 30).  

Pengaktifan strategi kognitif  adalah keterampilan-keterampilan belajar yang diperlukan 

mahasiswa untuk mengatur proses-proses internalnya ketika ia belajar, mengingat, dan 

berpikir  yang terdiri atas dua cara: pengadaan melalui perancangan pengajaran dan menyuruh 

mahasiswa menggunakannya. Penggunaan gambar, diagram, mnemonik, analogi, dan parafrase, 

serta pertanyaan-pertanyaan penuntun dapat memenuhi maksud ini. 

Menurut Merrill (Degeng (1997: 32) konsepsi kontrol belajar mengacu pada kebebasan 

mahasiswa dalam melakukan pilihan dan pengurutan terhadap isi mata pelajaran yang 

dipelajari (content control), komponen strategi pengajaran yang digunakan (display control), 

dan strategi kognitif yang ingin digunakannya (conscious cognition control). Berbagai 

komponen teori elaborasi di atas, seperti: rangkuman, pensitesis, analogi, memberikan 

kesempatan kepada  mahasiswa untuk melakukan kontrol belajar. 

Prinsip-prinsip yang mendasari model elaborasi menurut Degeng (1997: 36) adalah 

sebagai berikut: 
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1) Penyajian kerangka isi. Kerangka isi menunjukkan bagian-bagian utama bidang studi dan 

hubungan-hubungan utama diantara bagian-bagiannya, hendaknya disajikan pada fase 

pertama perkuliahan. 

2) Elaborasi secara bertahap. Bagian-bagian yang tercakup dalam kerangka isi hendaknya 

dielaborasi secara bertahap. 

3) Bagian terpenting disajikan pertama kali. Pada suatu tahap elaborasi, apapun pertimbangan 

yang dipakai, bagian terpenting hendaknya dielaborasi pertama kali. 

4) Cakupan optimal elaborasi. Kadalaman dan keluasaan tiap-tiap elaborasi hendaknya 

dilakukan secara optimal. 

5) Penyajian pensintesis secara bertahap. Pensintesis hendaknya diberikan setelah setiap kali 

melakukan elaborasi. 

6) Penyajian jenis pensintesis. Jenis pensintesis hendaknya disesuaikan dengan isi materi. 

7) Tahapan pemberian rangkuman. Rangkuman hendaknya diberikan sebelum setiap kali 

melakukan pensintesis. 

Menyadari hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah untuk menemukan 

sebuah alternatif pemecahan masalah dalam upaya meningkatkan hasil belajar guna 

meminimumkan mahasiswa yang gagal. Untuk itulah peneliti ingin mengorganisasikan isi 

perkuliahan Pengembangan Kurikulum SD dengan model elaborasi, hal ini diharapkan mampu 

memberikan kemudahan dalam perkuliahan lebih tepat dan lebih baik sehingga hasil belajar 

mahasiswa meningkat. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang 

diselidiki dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah pengoraganisasian isi perkuliahan 

Pengembangan Kurikulum SD dengan Model Elaborasi untuk meningkatkan belajar mahasiswa 

menjadi lebih baik atau efektif?” 

Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk menhasilkan model pengoraganisasian isi perkuliahan dengan elaborasi yang 

teruji efektif meningkatkan hasil belajar mata kuliah Pengembangan Kurikulum SD. 

   Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mahasiswa dapat lebih memahami konsep, prinsip dan prosedur pengembangan dan 

penilaian kurikulum yang bersifat hirarkis. 

2. 2.   Penelitian ini juga dapat digunakan dosen dan guru sebagai bahan masukan, khususnya 

guru SD, untuk meningkatkan kinerja dan profesionalismenya, serta sebagai bahan 

pertimbangan dalam memilih pengembangan keprofesian (guru/dosen) berkelanjutan. 
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3. 3.  Memberi kontribusi yang berarti bagi PGSD tempat penelitian dalam rangka peningkatan 

mutu hasil belajar, memberikan kontribusi dalam peningkatan proses perkuliahan baik 

mata kuliah Pengembangan Kurikulum SD maupun mata kuliah lainnya. 

4. 4.  Hasil penelitian ini akan memberikan pengalaman, wawasan, dan motivasi bagi 

mahasiswa yang terlibat dalam penelitian sebagai calon pengajar untuk menjalani 

profesinya nanti. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan (research and development), yang terdiri dari tiga langkah yaitu studi 

pendahuluan, perencanaan dan pengembangan, serta validasi model pembelajaran. Prosedur 

utama dalam penelitian pengembangan terdiri atas lima langkah yaitu: 1) melakukan analisis 

produk yang akan dikembangkan, 2) mengembangkan produk awal, 3) validasi ahli, 4) uji coba 

lapangan, dan 5) revisi produk.  

Pengembangan model perkuliahan ini dilakukan melalui tahap studi pendahuluan, 

perencanaan dan pengembangan, serta validasi model yang didasarkan pada pembelajaran 

sebagai sistem yang terdiri dari input-proses-output, berkenaan dengan desain, implementasi 

dan evaluasi serta tindak lanjut pembelajaran.  

Desain model perkuliahan yang dikembangkan ini terdiri dari: tujuan, materi dan sumber, 

prosedur, dan evaluasi pembelajaran (Tyler, 1949). Apabila dibandingkan dengan model 

pembelajaran efektif, maka model pembelajaran yang dikembangkan ini merupakan  proses 

inkuiri dalam mengatasi masalah perkuliahan mahasiswa sebagai calon guru SD; tidak hanya 

mengembangkan kemampuan berpikir/kognitif, tetapi juga mengembangkan sikap mahasiswa 

(openmindedness, responsibility, wholeheartedness). 

Terdapat 6 langkah/tahapan yang dilalui dalam proses pengorganisasian isi perkuliahan 

menggunakan model elaborasi menurut Degeng (1997: 46) adalah: 

1) Menetapkan tipe struktur orientasi 

2) Memilih dan menata ide ke dalam strukturnya 

3) Menetapkan isi penting yang akan dimasukkan dalam epitome. 

4) Mengidentifikasi dan menetapkan struktur pendukung 

5) Menata urutan elaborasi 

6) Merancang epitome, tahapan elaborasi, dan pensintesis. 

Konteks model elaborasi dalam desain pembelajaran dapat dijelaskan dari langkah-

langkah desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Degeng (1997). Langkah-langkah 

tersebut adalah: 1) Analisis Tujuan dan Karakteristik Bidang Studi, 2) Analisis Sumber belajar 

(kendala), 3) Analisis Karakteristik mahasiswa, 4) Menetapkan tujuan belajar dan isi 

pembelajaran, 5) Menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran, 6) Menetapkan 

strategi penyampaian isi pembelajaran, 7) Menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran, dan 

8) Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Kedelapan langkah ini dapat 

dikelompokkan menjadi 3, yaitu:  
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1) Studi Pendahuluan yang meliputi analisis kondisi pembelajaran mencakup langkah (1), (2), 

(3), dan (4).  

2) Perencanaan dan pengembangan model mencakup langkah (5), (6), dan (7).  

3) validasi model termasuk langkah (8) pengukuran hasil pembelajaran. Analisis kondisional 

dilakukan pada langkah-langkah awal, yang selanjutnya dijadikan pijakan dalam 

mengembangkan model dan strategi pembelajaran.  

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar observasi dan tes hasil 

belajar. Lembar Observasi ini terdiri atas dua bagian, yaitu lembar observasi aktivitas dan 

kemampuan dosen mengelola perkuliahan dan lembar observasi aktivitas mahasiswa. Tes hasil 

belajar berbentuk tes obyektif dan essay yang dibuat sendiri oleh peneliti sebagai dosen mata 

kuliah pengembangan kurikulum SD dengan memperhatikan indikator dan tujuan perkuliahan 

berdasarkan kurikulum yang diterapkan di PGSD. Sebelum digunakan, tes yang telah disusun 

terlebih dahulu divalidasi oleh validator, dan diujicoba untuk menetapkan tingkat reliabilitas 

dan validitas, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen ini layak digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian. 

HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN 

Pengembangan model perkuliahan Pengembangan Kurikulum SD ini dilakukan melalui 

tahap: studi pendahuluan, perencanaan dan pengembangan, serta validasi model yang 

didasarkan pada pembelajaran berkenaan dengan desain, implementasi dan evaluasi serta 

tindak lanjut pembelajaran. Langkah-langkah desain pembelajaran dalam konteks model 

elaborasi dalam desain perkuliahan Pengembangan Kurikulum SD dapat dijelaskan seperti 

berikut ini.  

1. Studi Pendahuluan: Analisis Kondisi Pembelajaran 

Analisis Tujuan dan Karakteristik Mata Kuliah  

Analisis tujuan dan karakteristik isi mata kuliah dilakukan pada tahap awal kegiatan 

perancangan perkuliahan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui tujuan perkuliahan apa 

yang diharapkan. Lebih khusus lagi, untuk mengetahui tujuan orientatif pembelajaran: apakah 

konseptual, prosedural, ataukah teoritik. Demikian pula, untuk mengetahui tujuan pendukung 

yang memudahkan pencapaian tujuan orientatif tersebut.  

Setelah menyelesaikan mata kuliah Pengembangan Kurikulum SD ini mahasiswa mampu 
mengaplikasikan prinsip-prinsip kurikulum dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum 
SD, baik kurikulum sekolah, kurikulum mata pelajaran, silabus, dan Rencana Pengembangan 
Pembelajaran. 

Tujuan umum perkuliahan mata kuliah pengembangan kurikulum ini selanjutnya 

dikembangkan menjadi sasaran/target yang lebih spesifik; Pada akhir pembelajaran ini 

mahasiswa diharapkan: 
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 Mencapai ketuntasan mata kuliah pengembangan kurikulum di SD 
 Belajar mandiri dengan mengembangkan kreatifitasnya dalam mendalami materi 

perkuliahan. 
 Memperdalam materi dengan mencari materi pengayaan melalui buku-buku referensi, media 

internet dan media masa. 
 Mengembangan materi dengan membuat komik, drama, puisi, pantun dan lagu mengenai 

materi perkuliahan. 
 Memunculkan ide-ide baru yang inovatif dalam mengembangkan kurikulum di SD yang 

berguna di masa depan. 

 

Analisis karakteristik isi perkuliahan ini dilakukan untuk mengetahui tipe isi materi apa yang 

akan dipelajari siswa: apakah berupa fakta, konsep, prosedur, ataukah prinsip. Demikian juga, 

untuk mengetahui bagaimana struktur isi perkuliahan pengembangan kurikulum. Maksudnya, 

bagaimana struktur orientasi dan struktur pendukung isi mata kuliah yang akan dipelajari 

mahasiswa. 

Pokok Bahasan Materi Kuliah 
Tipe Isi 

Materi 

Konsep dasar 
kurikulum 

 Pengertian kurikulum;  
 Peran dan fungsi kurikulum;  

 Ciri-ciri dan kedudukan kurikulum;  

 Komponen kurikulum. 

Fakta,  
Konsep, 
Prinsip 

Teori kurikulum 
 

 Pengertian teori kurikulum. 
 Perkembangan teori kurikulum. 

 Sub-sub teori kurikulum. 

 Berbagai jenis teori kurikulum. 

Fakta,  
Konsep, 

Prosedur, 
Prinsip 

Evaluasi dan 
rekontruksi kurikulum 

 Pengertian evaluasi kurikulum 
 Ruang lingkup evaluasi kurikulum. 

 Keterkaitan antara evaluasi kurikulum 
dengan pengembangan kurikulum. 

 Karakter evaluasi kurikulum. 
 Dst. 

Fakta,  
Konsep, 

Prosedur, 
Prinsip 

Analisis Sumber Belajar (Kendala)  

Analisis sumber belajar dilakukan segera setelah langkah analisis tujuan dan karakteristik 

isi bidang studi. Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui sumber-sumber belajar apa yang 

tersedia dan dapat digunakan untuk menyampaikan isi pembelajaran. Hasil dari kegiatan ini 

berupa daftar sumber belajar yang tersedia yang dapat mendukung proses pembelajaran 

seperti berikut ini.  

1. Abdullah Idi, 1999. Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik. Jakarta: Gaya Media 
Pratama. 

2. E. Mulyasa, 2006. Kurikulum Yang Disempurnakan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 
3. John D. McNeil, 2005. Contemporary Curriculum In Thought and Action, Jossey Bass 

education,  
4. dst. 

Analisis Karakteristik Mahasiswa  

Langkah berikutnya adalah menganalisis karakteristik si-belajar yaitu mahasiswa peserta 

kuliah Pengembangan Kurikulum SD. Ini dimaksudkan untuk mengetahui ciri-ciri perseorangan 
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si-belajar. Beberapa yang termasuk di dalamnya adalah bakat, kematangan tingkat berpikir, 

motivasi, dan kemampuan awalnya. Contoh hasil dari langkah ini seperti berikut.  

Mahasiswa peserta kuliah ini adalah angkatan 2009 mereka sudah memasuki tahun ke 3, sudah 
semester 5; Kemampuan awal yang diperoleh selama 2 tahun atau 4 semester sudah cukup untuk 
belajar pada level yang lebih tinggi. Pada umumnya sudah mantap orientasi karirnya untuk 
menjadi guru SD. Mereka sudah terbiasa berpikir aras tinggi dalam arti aplikasi/penerapan, 
analisis – sintesis dan evaluasi dalam pemecahan masalah. Motivasi belajar termasuk tinggi, 
semangat kerja dan belajarnya bagus, terbiasa akses internet dan belajar dengan memanfaatkan 
media dan sumber internet.  

 

Menetapkan Tujuan dan Isi Pembelajaran  

Langkah keempat adalah menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajaran. Langkah ini 

sebenarnya sudah bisa dilakukan segera setelah melakukan analisis tujuan dan karakteristik isi 

mata kuliah.  

Hasil dari langkah ini berupa daftar yang memuat rumusan tujuan khusus pembelajaran (juga 

sering disebut tujuan belajar) dan tipe serta struktur isi yang akan dipelajari siswa untuk 

mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan yang selanjutnya dituangkan dalam silabus dan 

SAP; Daftar yang dikembangkan adalah seperti berikut ini.  

Pokok 
Bahasan 

Isi/Materi Kuliah 
Tipe Isi/ 
Materi 

Tujuan Perkuliahan dan targetnya 

Konsep dasar 
kurikulum 

Pengertian kurikulum;  
Peran dan fungsi kurikulum;  
Ciri-ciri dan kedudukan 
kurikulum;  
Komponen kurikulum. 

Fakta,  
Konsep, 
Prinsip 

Menjelaskan pengertian kurikulum. 
Mengidentifikasi peran dan fungsi kurikulum. 
Menyebutkan ciri-ciri dan kedudukan kurikulum. 
Menunjukkan komponen kurikulum. 
Merangkum keseluruhan materi konsep dasar 
kurikulum. 
Menghasilkan kamus dari materi konsep dasar 
kurikulum. 
Menghasilkan materi konsep dasar kurikulum 
kedalam bentuk komik, lagu, puisi, atau drama  

Teori 
kurikulum 
 

Pengertian teori kurikulum. 
Perkembangan teori 
kurikulum. 
Sub-sub teori kurikulum. 
Berbagai jenis teori 
kurikulum. 

Fakta,  
Konsep, 
Prosedur, 
Prinsip 

Menjelaskan pengertian teori kurikulum. 
Menjelaskan perkembangan teori kurikulum. 
Menunjukkan sub-sub teori kurikulum. 
Mengkategorikan jenis teori kurikulum. 
Merangkum keseluruhan materi teori kurikulum. 
Menghasilkan kamus dari materi teori kurikulum. 
Menghasilkan materi teori kurikulum.kedalam 
bentuk komik, lagu, puisi, atau drama. 
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2. Perencanaan dan Pengembangan Model Perkuliahan 

Perencanaan perkuliahan 

Komponen perencanaan perkuliahan secara umum mencakup empat hal, yaitu: (a) arah dari 

suatu program perkuliahan yang berupa standar kompetensi mata kuliah, kompetensi dasar, 

dan indikator-indikatornya, (b) isi atau materi yang harus diberikan untuk mencapai 

kompetensi tersebut, (c) strategi pelaksanaan, dan (d) penilaian yang digunakan untuk 

mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran. Keempat komponen itu saling terkait satu sama 

lain. 

Prosedur perencanaan pembelajaran diawali dengan pengembangan silabus (kurikulum 

operasional) dilanjutkan dengan penyusunan rencana satuan acara perkuliahan. Silabus pada 

dasarnya merupakan program yang bersifat makro yang harus dijabarkan lagi ke dalam 

program-program pembelajaran yang lebih terperinci. Silabus merupakan program yang 

dilaksanakan untuk jangka waktu yang cukup panjang dan menjadi acuan dalam 

mengembangkan satuan acara perkuliahan (program untuk jangka waktu yang lebih singkat). 

Silabus Mata Kuliah Pengembangan Kurikulum SD 

No. 
Kompetensi dan 
Pengalaman 
Belajar 

Materi dan Rinciannya Kegiatan Pembelajaran Asesmen 
Beban   
Mahasiswa 
(Menit) 

1. Mengkaji prinsip-
prinsip 
perencanaan 
kurikulum 

Prinsip dan hakikat 
pengembanga n kurikulum. 
Fungsi dan peranan 
pengembanga n kurikulum. 
Pendekatan pengembangan 
kurikulum. 

Menganalisis prinsip dan 
hakikat pengembangan 
kurikulum. 
Menganalisis fungsi dan 
peranan pengembangan 
kurikulum 
Menganalisis pendekatan 
pengembanga n kurikulum 

- Tes tertulis 
 

120 menit 
 
 

2. Berlatih 
mengembangkan 
kurikulum lima 
mata pelajaran 
SD/MI sesuai 
dengan tuntutan 
situasi zaman dan 
kebutuhan peserta 
didik 

Organisasi kurikulum. 
Peranan sekolah dalam 
pengembanga n kurikulum. 
Peranan guru dalam 
pengembanga n kurikulum. 
Strategi pelaksanaan 
kurikulum. 
Pengembangan kurikulum 
sekolah 

Membandingkan organisasi 
kurikulum tahun berjalan dan 
sebelumnya 
Menganalisi peranan sekolah 
dalam pengembangan 
kurikulum 
Menganalisis peranan guru 
dalam pengembangan 
kurikulum. 
Berlatih... 

- Tes Tulis 
 
-Rancangan 
pengembangan 
kurikulum 
sekolah 

120 menit  
 
 
360 menit 

 

Selanjutnya dikembangkan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang hasilnya seperti berikut ini. 
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Pert.
 
  NO 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR KOMPETENSI 
METODE/ 
STRATEGI 

RUJUKAN 

1 Pendahuluan dan 
kontrak belajar 

Perkenelan, penjelasan silabus, dan 
kontrak perkuliaha n 

Interactive Lecturing 
Brainstormi ng 
Tanya Jawab 

SAP 

2 Kurikulum dalam 
Pendidikan 
 

Pengertian kurikulum dari beberapa 
ahli Kurikulum 
Konsep Kurikulum 
Kurikulum sebagai rencana pelajaran 
Kurikulum sebagai...  

Interactive Lecturing 
Brainstormi ng 
Tanya Jawab 
Resitasi 

Oemar Hamalik, Abdullah 
Idi, Muhaimin, Toto 
Ruhimat, Wina Sanjaya, E. 
Mulyasa, dll 

3 Fungsi dan Peran 
kurikulum 
 

Fungsi Kurikulum (a-f) 
fungsi penyesuaia n,  
fungsi integrasi,  
Peran kurikulum 
peranan konservatif, 
peranan kreatif, dan  
peranan kritis/ evaluative 

Interactive Lecturing 
Brainstormi ng 
Resitasi 

Oemar Hamalik, Abdullah 
Idi, Muhaimin, Toto 
Ruhimat, Wina Sanjaya, E. 
Mulyasa, dll 
 
 
 

 UTS 
8 Jenis-jenis 

Kurikulum 
Separated Subject Curriculum 
Correalated Curriculum 
Broad Fiels Curriculum 
Integrated Curriculum 

Interactive Lecturing 
Brainstormi ng 
Diskusi kelompok 
Tanya Jawab 
Resitasi 

Oemar Hamalik, Abdullah 
Idi, Muhaimin, Toto 
Ruhimat, Wina Sanjaya, E. 
Mulyasa, dll 

15 Ujiaan Akhir Semester (UAS) 

 

Menetapkan Strategi Pengorganisasian  

Menetapkan strategi pengorganisasian pembelajaran dilakukan setelah analisis dan 

penetapan tipe serta karakteristik isi pembelajaran. Pemilihan strategi pengorganisasian 

pembelajaran amat dipengaruhi oleh apa tipe isi bidang studi yang dipelajari dan bagaimana 

struktur isi itu. Hasil dari langkah ini berupa penetapan model untuk mengorganisasi isi/materi 

kuliah, baik tingkat mikro maupun makro.  

Deskripsi mata kuliah 
Dalam mata kuliah ini akan melakukan beberapa kegiatan perkuliahan yang berkaitan dengan 

pengembangan kurikulum SD meliputi: Konsep dasar kurikulum, Teori  kurikulum, Model dan organisasi 
pengembangan kurikulum, Landasan pengembangan kurikulum, Pengembangan kurikulum, Perencanaan 

dan desain pengembangan kurikulum, Implementasi  kurikulum dan aplikasinya dalam pembelajaran, 
Evaluasi kurikulum, KTSP, pengembangan silabus dan RPP, dan Pengembangan bahan ajar.  

Sebagai contoh Pokok Bahasan 1 disiapkan Peta Konsep dan Ringkasan materi serta 

glosarium seperti berikut ini. 
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RANGKUMAN MATERI 

 
Pengertian Kurikulum  

Kurikulum dalam arti sempit yaitu bahan ajar atau mata pelajaran yang harus disampaikan oleh guru, 
sedangkan dalam arti luas kurikulum sebagai pengalaman. Pengalaman baik bagi siswa, guru, maupun kepala 
sekolah, tetapi yang paling penting pengalaman yang dimaksud berpusat kepada siswa. Kurikulum dilihat dari 

segi etimologis... 
Peranan Kurikulum 
Peran Konservatif 

       Peran konservatif kurikulum... 
Fungsi Kurikulum 

Fungsi kurikulum bagi sekolah... 
Fungsi kurikulum bagi sekolah... 

Komponen Kurikulum 
Komponen kurikulum itu terdiri dari: Tujuan kurikulum, Materi kurikulum, Strategi kurikulum, Organisasi 

kurikulum, dan Evaluasi kurikulum. 
 

 
 

GLOSARIUM 

 
Bahan ajar : segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu seperti untuk  

pedoman atau pegangan, untuk mengajar. 
Diferensiasi : proses; cara; perbuatan membedakan; pembedaan; perkembangan tunggal, kebanyakan dari 

sederhana ke rumit, dari homogen ke heterogen. 
Sistem : perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; 

susunan yg teratur dr pandangan; teori; asas; metode. 
 

  

Menetapkan Strategi Penyampaian  

Penetapan strategi penyampaian pembelajaran didasarkan pada hasil analisis sumber 

belajar. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa hasil analisis sumber belajar berupa 

daftar sumber belajar yang tersedia dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran, pada 
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langkah ini daftar yang sudah dibuat tersebut dijadikan dasar dalam memilih dan menetapkan 

strategi penyampaian pembelajaran. Hasil kegiatan dalam langkah ini berupa penetapan model 

untuk menyampaikan isi pembelajaran. Secara umum, dimulai dengan pendahuluan, 

dilanjutkan kegiatan inti pembelajaran yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu kegiatan inti 

dalam pembelajaran klasikal, dan kelompok. Sebagai contoh untuk pendahuluan atau kegiatan 

awal pada Pokok Bahasan 8 Evaluasi dan Rekontruksi Kurikulum dilakukan seperti berikut ini. 

Pokok bahasan 8: Evaluasi dan Rekontruksi Kurikulum 
Sering kita mendengar istilah evaluasi. Tahukah kamu apa sebenarnya evaluasi itu? Yang kita tahu evaluasi itu 

seperti alat untuk mengukur keberhasilan seperti kegiatan ulangan maupun tes kecil. Selanjutnya, kamu pasti juga 
ingin tahu, apa itu evaluasi kurikulum? Banyak para ahli menyumbangkan ide hasil pemikirannya tentang konsep 

evaluasi kurikulum, antara lain seperti Stephen Wiseman dan Douglas Pidgeson dalam bukunya Curriculum 
Evaluation.  

Setiap program yang sudah dilakukan maupun direncanakan, memiliki... 
Pemahaman yang mendalam akan diperoleh bila membaca uraian dengan cermat, mengerjakan tes formatif 

mandiri dan mendiskusikannya secara kelompok. Hal yang harus diperhatikan adalah kedisiplinan Anda dalam 
membaca uraian dan mengerjakan formatif yang terintegrasi dalam uraian akan sangat membantu keberhasilan 

Anda dalam memahami bahan belajar ini secara keseluruhan. Selamat belajar! 

 

Keberhasilan proses pembelajaran di antaranya dipengaruhi oleh kegiatan pendahuluan 

(pra dan awal) pembelajaran. Fungsi kegiatan pendahuluan pembelajaran adalah untuk 

menciptakan awal pembelajaran yang efektif sehingga mahasiswa siap secara penuh dalam 

mengikuti kegiatan inti pembelajaran. 

Kegiatan inti dalam kegiatan pembelajaran klasikal lebih bersifat pemberian infromasi 

dan tanya jawab kelas tentang materi yang dibahas. Pelaksanaan pengembangan kegiatan inti 

dalam pembelajaran kelompok lebih diarahkan pada kegiatan mahasiswa dalam kelompok 

untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Selain membantu meningkatkan pemahaman 

mahasiswa terhadap materi perkuliahan, pembelajaran kelompok juga dapat mengembangkan 

aktivitas sosial serta pengembangan sikap, nilai, dan kerja sama melalui kegiatan pemecahan 

atau penyelesaian permasalahan dalam kelompok. Sebagai pengantar pada kegiatan awal, untuk 

pengembangan Pokok Bahasan 9: KTSP dan pengembangan silabus dan RPP disusun seperti 

tersaji pada halaman berikut ini. 

Pokok bahasan 9: KTSP dan pengembangan silabus dan RPP 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 (PP 19/2005) tentang 
Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum...  

Pokok bahasan 9 ini akan membahas tentang KTSP, Pengembangan Silabus dan RPP. Supaya kamu dapat 
memahami materi pokok bahasan 9 ini, bacalah dengan cermat. Pada materi ini menyajikan materi. .. 

Pemahaman yang mendalam akan diperoleh bila membaca uraian dengan cermat, dan mendiskusikan dan 
melakukan latihan secara kelompok serta mengerjakan tes formatif secara mandiri. Hal yang harus diperhatikan 

adalah kedisiplinan Anda dalam membaca uraian dan mengerjakan tugas dan tes formatif yang terintegrasi dalam 
uraian akan sangat membantu keberhasilan Anda dalam memahami bahan belajar ini secara keseluruhan. Selamat 

bekerja dan belajar! 

Seusai pengantar atau kegiatan awal, selanjutnya dikembangkan kegiatan inti,  dalam 

model pendekatan kelompok. Sementara itu, kegiatan pembelajaran perseorangan diarahkan 

untuk mengoptimalkan kemampuan siswa. Kegiatan inti dalam pembelajaran perseorangan 

menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu mahasiswa dalam menyelesaikan 

tugas yang sudah disimulasikan dalam kelompok. 
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Kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran dilakukan untuk meyakinkan dosen pengampu 

terhadap penguasaan kompetensi dan keberhasilan proses belajar mahasiswa dalam upaya 

pemantapan penguasaan kompetensi yang diharapkan. Kegiatan akhir dan tindak lanjut 

pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, efektif, efisien, dan fleksibel. 

Selain itu, kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran merupakan rangkaian yang utuh 

dengan kegiatan awal/ pendahuluan dan kegiatan inti pembelajaran. 

 Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan akhir pembelajaran adalah sebagai 

berikut: meninjau kembali penguasaan mahasiswa melalui hasil presentasi atau kesimpulan 

mahasiswa dan melaksanakan penilaian. 

Salah satu contoh instrumen penilaian yang dikembangkan untuk Pokok Bahasan 9: KTSP 

dan pengembangan silabus dan RPP adalah seperti berikut ini.  

Soal Pokok Bahasan 9: KTSP dan Pengembangan Silabus dan RPP 
Saudara, untuk menguji penguasaan kompetensi pada pokok bahasan 9 ini disediakan 2 macam tes yaitu 

tes Obyektif pilihan ganda dan tes uraian. Jawablah dengan cermat! Waktu yang disediakan untuk 
mengerjakan tes ini adalah 60 menit.  

I.Tes Pilihan Ganda 
Para pengembang KTSP dituntut harus memperhatikan ciri khas kedaerahan sesuai dengan ….  

UU No. 22 Tahun 2000 
PP No. 19 Tahun 2005  
UU No. 20 Tahun 2003 

Permendiknas No. 41 Tahun 2007 
Berikut ini yang bukan merupakan karakteristik KTSP yaitu ….  

berorientasi pada disiplin ilmu 
berorientasi pada pengembangan individu 

berorientasi pada kurikulum 
kurikulum yang mengakses kepentingan daerah 

Memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) 
kepada lembaga pendidikan merupakan …  

 
II Tes Uraian 

Bagaimana format silabus yang kamu ketahui, buatlah 1 Contoh dari silabus salah 1 Mata Pelajaran Pokok 
SD? 

Jelaskan dengan contoh kegiatan yang dilakukan dalam menyusun RPP dengan menuangkan kegiatan 
elaborasi! 

 

 Kegiatan tindak lanjut yang dilakukan dalam pengembangan ini adalah sebagai berikut. 

Memberikan tugas atau latihan-latihan sesuai kegiatan yang sudah dirancang (untuk Pokok 

Bahasan 9, menyusun silabus 1 mata pelajaran pokok untuk 1 kelas awal dan 1 untuk kelas 

atas) dan menjabarkan salah satu KD kedalam RPP (tematis untuk kelas awal) dan mata 

pelajaran untuk kelas atas. Selain itu menugaskan membaca materi pokok bahasan dan 

mengemukakan  topik bahasan yang akan datang. 

Menetapkan Strategi Pengelolaan  

Menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran amat tergantung pada hasil analisis 

karakteristik si-belajar. Klasifikasi karakteristik si-belajar yang dibuat ketika melakukan analisis 

karakteristik dijadikan sebagai dasar memilih dan menetapkan strategi pengelolaan. Hasil 

kegiatan dalam langkah ini berupa penetapan penjadualan penggunaan komponen strategi 
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pengorganisasian dan penyampaian pembelajaran, pengelolaan motivasional, pembuatan 

catatan tentang kemajuan belajar siswa, dan kontrol belajar.  

Waktu Pokok bahasan Kegiatan 

Pertemuan 2 Teori  kurikulum Presentasi/ceramah, tanya jawab, penugasan 
Pertemuan 9 Evaluasi kurikulum Presentasi/ceramah, Debat, tanya jawab, 

penugasan 

 

3. Validasi Model: Pengukuran Hasil Pembelajaran 

Langkan validasi model sebagai langkah terakhir dalam desain perkuliahan Pengembang-

an Kurikulum SD ini adalah melakukan pengukuran hasil pembelajaran, yang mencakup 

pengukuran tingkat keefektifan, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan proses pembelajaran dan tes hasil belajar. Hasil kegiatan ini 

berupa bukti mengenai tingkat keefektifan, efisiensi, dan daya tarik perkuliahan.  

Validasi model pengembangan perkuliahan ini difahami jika setelah diterapkan terbukti 

efektif; Maka dengan melakukan pengukuran hasil belajar ini dipakai sebagai bukti keefektifan 

perkuliahan. Untuk validasi model ini digunakan dua macam alat ukur yaitu tes dan penilaian 

kinerja. Tes yang digunakan berupa tes obyektif pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban. 

Setiap Pokok Bahasan disediakan 10 item soal pilihan ganda dan 2 item soal uraian yang 

menuntut jawaban luas dan lebih banyak mengukur jenjang kognitif aras tinggi/berpikir. 

Pengukuran validitas model berikutnya adalah observasi kemampuan dosen sebagai bukti 

tingkat efisiensi perkuliahan. Validasi model pengembangan perkuliahan ini difahami jika 

setelah diterapkan oleh dosen pelaksana/ pengembang terbukti efisien berdasarkan penilaian 

mahasiswanya. Format yang digunakan adalah Lembar Observasi Kemampuan Dosen 

Mengelola Perkuliahan yang diisi oleh mahasiswa seusai perkuliahan. Hasil pengisian lembar 

observasi yang dimaksut adalah seperti berikut ini. 

 

Item Kegiatan Dosen Rendah Sedang Tinggi 
Sangat 
Tinggi 

Dosen menyampaikan semua tujuan perkuliahan yang ingin 
dicapai pada awal perkuliahan  

   V 

Dosen memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih baik.   V  
Dosen memfasilitasi mahasiswa untuk menyajikan hasil kerja di 

depan kelas. 
   V 

 

Berdasarkan rekap data seperti tersaji di atas, ternyata 6 dari 15 item kegiatan dosen 

terfokus (modus) pada aras tinggi, dan 9 dari 15 item  kegiatan dosen (40%)  terfokus (modus) 

pada aras sangat tinggi. Berdasarkan penilaian mahasiswa, setelah diterapkan oleh dosen 

pelaksana/pengembang dalam perkuliahan Pengembangan Kurikulum SD, model yang 

dikembangkan terbukti efisien. Dengan demikian sesuai kriteria efisiensi,  model ini dinyatakan 

valid.   

Pengukuran validitas model berikutnya adalah daya tarik mahasiswa terhadap model 

perkuliahan yang dikembangkan. Observasi aktivitas mahasiswa digunakan sebagai 
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pengukuran daya tarik mahasiswa terhadap model perkuliahan yang dikembangkan. Format 

yang digunakan adalah Lembar Observasi Aktifitas Mahasiswa yang diisi oleh mahasiswa seusai 

perkuliahan. Hasil pengisian Lembar observasi yang dimaksut adalah seperti berikut ini. 

Item Kegiatan Mahasiswa Rendah Sedang Tinggi 
Sangat 
Tinggi 

Mahasiswa yang hadir pada poses perkuliahan memperoleh sesuatu 
yang bermakna. 

  V  

Mahasiswa memperhatikan atau mendengarkan sajian informasi dari 
dosen. 

   V 

Perkuliahan ini mendukung peningkatan hasil belajar/prestasi 
mahasiswa. 

  V  

Berdasarkan rekap data seperti tersaji di atas, ternyata 11 dari 13 item (85%) kegiatan 

perkuliahan Pengembangan Kurikulum SD ini terfokus (modus) daya tarik mahasiswa pada aras 

tinggi, dan 2 dari 13 item  (15%) terfokus (modus) pada atau menunjukkan daya tarik sangat 

tinggi. Berdasarkan penilaian mahasiswa, setelah diterapkan dalam perkuliahan Pengembangan 

Kurikulum SD, model yang dikembangkan terbukti memiliki daya tarik yang tinggi dan 

cenderung sangat tinggi. Dengan demikian sesuai kriteria ketertarikan mahasiswa, model ini 

mendukung peningkatan hasil belajar/prestasi mahasiswa sehingga dinyatakan valid.  

PEMBAHASAN 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah dihasilkanya perangkat perkuliahan 

yang terbukti efektif atas hasil pengembangan pengorganisasian isi perkuliahan melalui model 

elaborasi mata kuliah pengembangan kurikulum SD. Pengembangan model elaborasi sebagai 

salah satu alternatif solusi untuk meningkatkan hasil  belajar mahasiswa dengan mengorgani-

sasi isi perkuliahan terbukti valid.  

Pengembangan pengorganisasian materi perkuliahan dengan model elaborasi ini terbukti 

efisien karena terjadi melalui serangkaian tahapan mulai dari: menetapkan tipe struktur 

orientasi dimana isi materi perkuliahan dikaji secara cermat agar diketahui tipe struktur 

orientasinya: apakah konseptual, prosedural ataukah teoritik. Selanjutnya memilih dan menata 

ide ke dalam strukturnya, menetapkan isi penting yang akan dimasukkan dalam epitome, 

mengidentifikasi dan menetapkan struktur pendukung, dan menata urutan elaborasi serta 

merancang epitome, tahapan elaborasi,  dan pensintesis. Berikutnya penahapan elaborasi 

dikembangkan: mulai dari elaborasi tahap pertama, yang mengelaborasi isi yang ada dalam 

epitome. Kemudian elaborasi tahap kedua, yang mengelaborasi isi yang ada dalam elaborasi 

tahap pertama, begitu seterusnya, sampai elaborasi yang paling rinci dan lengkap. 

Melalui model pengoraganisasian ini membuat isi perkuliahan menjadi bagian-bagian 

penting, kemudian tersintesiskannya kembali dalam bentuk keterkaitan yang penting, sehingga 

mahasiswa lebih tertarik untuk memahami keterkaitan materi secara keseluruhan, untuk 

menimbulkan retensi yang lebih baik yang pada gilirannya waktu yang digunakan lebih singkat 

dan kualitas hasil belajarnya meningkat. 

 Pengorganisasian isi perkuliahan melalui model elaborasi Mata Kuliah Pengembangan 

Kurikulum SD ini ternyata dikembangkan dengan struktur yang baik, tujuan perkuliahannya 

jelas, materi/pokok bahasan tersusun dalam unit-unit yang melakukan adaptasi dengan 

pelibatan pada aras yang tinggi, sehingga mahasiswa mampu melakukan sintesis terhadap 
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materi, mendorong terjadinya proses belajar yang lebih intensif dan dilengkapi dengan evaluasi 

yang kontinyu beserta umpan balik.Dengan demikian wajar jika mampu meningkatkan prestasi 

belajar dan efisiensi yang tinggi. 

Dalam implementasinya dimulai dengan kegiatan pendahuluan dengan menciptakan 

sikap dan suasana kelas yang menarik dan demokratis; menimbulkan motivasi dan perhatian 

mahasiswa, memberi acuan dan membuat kaitan. Pengorganisasian isi perkuliahan melalui 

model elaborasi Mata Kuliah Pengembangan Kurikulum SD ini setelah dikembangkan, 

implementasinya dimulai dengan kegiatan pendahuluan dengan menciptakan sikap dan 

suasana kelas yang menarik dan demokratis; menimbulkan motivasi dan perhatian mahasiswa, 

memberi acuan dan membuat kaitan. 

Kegiatan inti perkuliahan yang bervariasi diarahkan pada proses pembentukan 

pengalaman belajar dan kemampuan mahasiswa, dengan melibatkan mereka sebanyak 

mungkin, memberikan kesempatan untuk berbuat langsung, dan memenuhi tuntutan/ 

kebutuhan siswa baik individual maupun kelompok. Kegiatan akhir dan tindak lanjut 

perkuliahan direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, efektif, efisien, dan fleksibel yang 

juga merupakan rangkaian yang utuh dengan kegiatan awal/pendahuluan dan kegiatan inti 

perkuliahan. Kegiatan dosen dalam kegiatan akhir perkuliahan adalah meninjau kembali 

penguasaan mahasiswa melalui hasil presentasi atau kesimpulan mahasiswa dan atau 

melaksanakan penilaian. Pada tahap akhir semester dosen melakukan pengukuran terhadap 

hasil perkuliahan yang mencakup tingkat keefektifan, efisiensi dan daya tarik perkuliahan guna 

menentukan validitas model. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan proses dan hasil pengembangan seperti tersaji pada uraian pada Bab IV 

sebelumnya, dapatlah disimpulkan sebagai berikut: 

Telah dihasilkanya model pengorganisasian isi perkuliahan dengan elaborasi Mata Kuliah 

Pengembangan Kurikulum SD yang teruji efektif sebagai salah satu alternatif solusi untuk 

meningkatkan hasil  belajar mahasiswa.  

 Dengan dihasilkannya seperangkat model perkuliahan ini, mahasiswa dapat lebih memahami 

konsep, prinsip dan serta mampu mengembangkan kurikulum sesuai prosedur yang baku. 

Saran 

Hasil penelitian ini agar dapat digunakan dosen dan guru khususnya guru SD, sebagai bahan 

masukan, untuk meningkatkan kinerja dan profesionalismenya, serta sebagai bahan 

pertimbangan dalam memilih pengembangan keprofesian (guru/dosen) berkelanjutan. 

PGSD dapat memanfaatkan hasil penelitian ini dalam rangka peningkatan mutu hasil belajar, 

peningkatan proses perkuliahan baik mata kuliah Pengembangan Kurikulum SD maupun mata 

kuliah lainnya. 

Mahasiswa sebagai calon pengajar agar mengembangkan pengalaman, wawasan, dan motivasi 

untuk menjalani profesinya nanti melalui refleksi hasil penelitian ini. 
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PENGEMBANGAN MEDIA ONLINE  UNTUK SISWA SMK JURUSAN OTOMOTIF DAN 
AUDIO VIDEO 

M. Miftah      

Fungsional Peneliti Bidang Pendidikan BPMP Pustekkom 

 

ABSTRAK 

Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif (MPI) tingkat Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) bertujuan untuk mendapatkan program media pembelajaran yang 
layak dan berkualitas yang dapat dijadikan media pendukung (supplement) bagi 
keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Untuk mencapai tujuan ini, dilakukanlah 
uji berbagai tahapan, dimulai dari tahap analisis kebutuhan, pemilihan topik, 
pembuatan garis-garis besar isi media, penulisan naskah, pelaksanaan produksi, 
evaluasi dan preview, serta finalisasi program. Ujicoba program dilakukan pada 16 
SMK di 8 kota dengan mengambil 160 responden pada jurusan Mekanik Otomotif 
dan Audio Video. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik cluster 
random sampling.   

Metode pengumpulan data melalui angket/lembar kuesioner menggunakan skala 
likert. Sedangkan teknik analisis data yaitu, data dari lembar kuesioner 
ditabulasikan kemudian diolah menggunakan program SPSS, selanjutnya data 
dideskripsikan.  Hasil ujicoba menunjukkan bahwa dari 6 program online dengan 
materi mekanik otomotif (MO) dan audio video (AVmemiliki nilai rata-rata skor 
total 139,58. atau 62,9%.  

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa program secara keseluruhan tergolong 
baik/tinggi. Secara keseluruhan, berbagai aspek yang dipersyaratkan dalam 
pengembangan program MPI (pembelajaran, kurikulum, konten/isi materi, 
tampilan, dan teknik operasional) dinilai responden sebagai kategori baik dan 
sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa, 6 program Online layak dan berkualitas 
sebagai media pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).  

Kata Kunci:  pengembangan, program media online, siswa SMK 

 

PENDAHULUAN 

Menurut Borg dan Gall, penelitian pendidikan dan pengembangan adalah suatu proses 

untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk pendidikan (Borg, dan Gall. 2003). 

Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan Kemdikbud sebagai salah satu unit pelaksana 

teknis Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan memiliki tugas pokok dan fungsi 

untuk mengembangkan model dan format sajian multimedia pembelajaran interaktif (MPI) 

perlu kiranya mengadakan follow up sebagai langkah penting dari sebuah pengembangan media 

pembelajaran. Dengan ujicoba program, out put yang akan diperoleh sangat bermanfaat untuk 

menjadi bahan informasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengembang 

untuk merevisi/memperbaiki program, agar menjadi suatu program yang unggul/layak. 

Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan (BPMP) sebagai salah satu unit pelaksana 

teknis Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan memiliki tugas pokok dan fungsi 

untuk mengembangkan model dan format sajian multimedia pembelajaran interaktif (MPI) 

perlu kiranya mengadakan follow up sebagai langkah penting dari suatu lembaga 
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pengembangan media pembelajaran. Adapun bentuk langkah riil dari pengembangan adalah 

mengadakan ujicoba program MPI yang telah diproduksi. Hal ini penting karena ujicoba 

program, out put yang akan diperoleh sangat bermanfaat untuk menjadi bahan informasi yang 

nantinya dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengembang untuk merevisi/memperbaiki 

program, agar menjadi suatu program yang unggul/layak. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, BPMP sebagai unit pelaksana teknis Pustekkom 

memiliki tanggungjawab dalam mewujudkan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah 

yang bergerak dalam bidang pengembang media pembelajaran sangat berkepentingan untuk 

melakukan ujicoba program MPI online. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan kegiatan ujicoba program 

online 2 yang hendak diujicobakan ini dapat dirumuskan,  sebagai berikut: 1). Apakah program 

layak digunakan sebagai media pembelajaran ditinjau dari aspek materi?, 2). Apakah program 

layak digunakan sebagai media pembelajaran ditinjau dari aspek kurikulum dan desain 

pembelajaran?, 3). Apakah program layak digunakan sebagai media pembelajaran ditinjau dari 

aspek tampilan?, 4). Apakah program layak digunakan sebagai media pembelajaran ditinjau dari 

aspek teknik operasional? 

Tujuan ujicoba program MPI online, terdiri dari : mengetahui kekurangn dan kelebihan 

dari masing – masing program 2007, dan memperoleh informasi dan masukan dari para guru 

dan siswa untuk perbaikan program 2007. Adapun tujuan khusus, yaitu untuk mendapatkan 

program multimedia pembelajaran interaktif yang layak dan berkualitas yang dapat dijadikan 

media pendukung (supplement) bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar ditinjau dari aspek 

materi, kurikulum dan desain pembelajaran, tampilan, dan teknik operasional. 

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh bahan informasi hasil dari ujicoba 

melalui lembar kuesioner yang diberikan responden. Dari hasil ujicoba diperoleh sejumlah data 

guna perbaikan program online, sehingga menjadi program yang layak dan berkualitas  yang 

nantinya dapat digunakan sebagai media pendukung dalam kegiatan belajar mengajar di SMK 

jurusan Mekanik Otomotif (MO) dan Audio Video (AV). 

 

KAJIAN TEORI 

Definisi  Multimedia 

Beberapa difinisi seputar multimedia disampaikan oleh (Haryono. 2007) antara lain; (a) 

program media yang mampu menampilkan gambar (baik yang diam maupun yang bergerak) 

dan suara sekaligus (Gafur, 2003), (b) sinergi beberapa media yang dipakai secara bersama-

sama untuk menyampaikan pesan (Abrar, 2003), (c) cara untuk memproduksi dan 

menyampaikan bahan (isi pesan) dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan 

oleh komputer (Seels and Richey, 1994), dll. 

Menurut John D. Latuheru, sesuatu dapat dikatakan sebagai media pembelajaran apabila 

media tersebut digunakan untuk menyampaikan pesan dengan tujuan-tujuan pembelajaran 

(Latuheru, 1988). Dalam hal ini, media yang digunakan adalah media berbasis komputer berupa 

program multimedia pembelajaran interaktif (MPI) Online. Disebut program multimedia 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
21 

pembelajaran interaktif (MPI) Online karena untuk memanfaatkannya, program harus 

terkoneksi melalui jaringan internet yang dapat diakses kapan dan di manapun. 

Selain istilah multimedia, beberapa istilah lain yang sesungguhnya juga merujuk pada 

“benda” yang sama adalah: interactive media, media integration, atau dalam banyak kasus 

disebut juga hypermedia. Semua istilah atau frasa ini merujuk pada kombinasi dari beberapa 

jenis media, yaitu teks, grafik, suara, animasi, dan video dalam satu aplikasi (program) 

komputer. Program multimedia interaktif mampu menyajikan semua unsur ini dengan urutan 

yang dikendalikan oleh komputer. Dengan menempatkan media tersebut di bawah kendali 

komputer, maka pengguna dapat “berinteraksi” dengan materi sajian melalui berbagai cara (M. 

Suyanto. 2003).  

Media pembelajaran dikatakan baik, jika media tersebut mampu berinteraksi dengan 

pemakai (user). Biasanya dalam proses produksi, Balai Pengembangan Multimedia Semarang 

menggunakan software macromedia dreamweaver, meskipun masih menggunakan bantuan 

software lain sebagai pendukung di antaranya adalah adobe photoshop, corel, dan macromedia 

flash yang memiliki fungsi actionscript. Actionscript adalah bahasa pemograman macromedia 

flash yang digunakan untuk membuat interaksi dan animasi (Fanani dan Sidiq, 2007). 

 

Landasan Media Pembelajaran 

Kata media menurut Arief S. Sadiman berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Jadi media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gagne 

menyatakan bahwa “media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya dalam belajar”. Sementara Briggs berpendapat bahwa “media adalah segala alat 

fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar”  (Arief, dkk. 2003). 

AECT (1998) memberi batasan media sebagai segala bentuk dan satuan yang digunakan 

untuk mengeluarkan pesan dan informasi. Media dalam proses komunikasi merupakan saluran 

komunikasi yang menghubungkan antara pesan ke penerima pesan. Media menurut AECT 

media yang disebut juga perangkat lunak “software” yang berisikan pesan untuk disampaikan 

dengan menggunakan perlatan. Menurut John D. Latuheru (1988) sesuatu dapat dikatakan 

sebagai media pembelajaran, apabila media tersebut digunakan untuk menyampaikan pesan 

dengan tujuan-tujuan pembelajaran. 

Karakteristik Multimedia Pembelajaran 

Karakteristik multimedia pembelajaran menurut Haryono memiliki lebih dari satu media 

yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual, bersifat interaktif dalam 

pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna, dan bersifat mandiri 

dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga 

pengguna dapat menggunakannya tanpa bimbingan orang lain (Haryono, 2008). Dalam kaitan 

ini, Rusjdy S. Arifin mengemukakan bahwa pembuat media pembelajaran (termasuk multimedia 

pembelajaran) haruslah memperhatikan karakteristik masing-masing jenis media itu sendiri.   
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Fungsi Media Pembelajaran 

Pembelajaran menggunakan media berbasis komputer dirasa sangat penting, karena 

komputer dapat : (1) menyimpan data dalam jumlah besar, (2) menghitung dengan cepat dan 

tepat, (3) melakukan pekerjaan berulang kali, (4) menampilkan grafik yang dipandu dengan 

data  numerik, atau dengan proses logika, dan sebagainya.  

Sedangkan keuntungan pembelajaran menggunakan media berbasis komputer, yaitu: 

dapat meningkatkan interaksi siswa dalam proses kegiatan belajar,  Individualisasi yang dapat 

relevan dengan kebutuhan siswa, dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, mampu 

memberikan umpan balik siswa, dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengontrol 

kemajuan belajarnya yang ingin dipelajarinya.  

Agar suatu program multimedia dapat digunakan untuk pembelajaran, maka sebaiknya 

memperhatikan hal-hal beriku; (1) Sistem pembelajaran yang memanfaatkan multimedia untuk 

menunjang pencapaian tujuan pembelajaran, (2) Multimedia digunakan untuk memperluas 

kesempatan belajar siswa, (3) Memungkinkan siswa memperoleh hasil belajar yang lebih 

banyak, lengkap, komprehensif, dan akurat (tidak terbatas dari guru dan buku teks), (4) 

Pembelajaran dengan mengaplikasikan teknologi berbasis komputer (CBI, CAI, CMI), (5) 

Multimedia merupakan suatu fakta sebagai dampak dari kemajuan IPTEK, (6) Teknologi 

Pembelajaran memuat misi; Mengembangkan kesempatan belajar kepada semua orang, 

Mendorong bagi terjadinya proses belajar secara lebih efektif dan efisien, dan Memberikan 

kemungkinan orang belajar sesuai kebutuhan dan kondisi, (7) Keinovativan, kecepatan 

mengadopsi suatu inovasi merupakan tuntutan profesionalitas Guru, (8) Pembelajaran dengan 

memanfaatkan multimedia adalah suatu realita yang tidak mungkin dihindari dalam era global, 

dan (9) Kemampuan guru untuk mendesain, mengembangkan, melaksanakan proses 

pembelajaran berbasis multimedia merupakan tantangan dan sekaligus peluang bagi guru pada 

era sekarang dan yang akan datang. 

Pengembangan Produk Teknologi Pembelajaran 

Teknologi pembelajaran merupakan suatu teori dan praktek mendesain atau merancang, 

mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan mengevaluasi proses pembelajaran dan 

sumber-sumber belajar, yang merupakan satu himpunan dari proses terintegrasi yang 

melibatkan manusia, prosedur gagasan, peralatan dan organisasi, serta pengelolaan cara-cara 

pemecahan masalah pendidikan yang terdapat dalam situasi-situasi belajar yang bertujuan dan 

disengaja (AECT, 1977). Lebih jauh dikemukakan bahwa teknologi pembelajaran merupakan 

suatu bidang garapan yang berupaya membantu proses belajar manusia dengan jalan 

memanfaatkan secara optimal komponen-komponen pembelajaran melalui fungsi 

pengembangan dan pengelolaan. 

Ada 5 komponen atau kawasan dalam teknologi pembelajaran yang berhubungan erat 

dan saling kait-mengkait menuju satu tujuan yakni memecahkan masalah belajar (sebagaimana 

yang tampak pada Gambar 1), yaitu  (a) desain, yang meliputi desain sistem pembelajaran, 

desain pesan, strategi pembelajaran, dan analisis karakteristik siswa, (b) pengembangan, yang 

meliputi teknologi cetak, teknologi audio visual, teknologi komputer, dan teknologi terpadu, (c) 

pemanfaatan, yang meliputi pemanfaatan media, difusi, inovasi, implementasi dan 

institusionalisasi, kebijakan dan regulasi, (d) pengelolaan, yang meliputi pengelolaan proyek, 
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pengelolaan sumber belajar dan pengelolaan informasi, dan (e) evaluasi, yang meliputi analisis 

masalah, pengukuran beracuan kriteria, evaluasi formatif dan sumatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Komponen/Kawasan Teknologi Pembelajaran (Seels & Richey, 1994) 

 

Hubungan antar kawasan/domain yang ditunjukkan dalam bagan di atas tidaklah linier. 

Dengan bagan itu menjadi lebih mudahlah untuk memahami bagaimana domain itu saling 

melengkapi ketika daerah penelitian dan teori dalam setiap domain disajikan. Dalam kaitan ini, 

uji coba program MPI Online difokuskan pada satu domain, yaitu pada domain pengembangan. 

Namun demikian, pada kenyataannya membahas satu domain sering bersinggungan dengan 

beberapa atau bahkan semua domain.  

Hubungan antara domain bersifat sinergistik, karena bekerja dalam pengembangan satu 

domain menggunakan teori dari domain lain. Sebagai contoh misalnya, pembahasan tentang 

teori desain sistem pembelajaran tidak dapat terlepas dari teori tentang karakteritik media dari 

domain pengembangan, pemanfaatan, analisis masalah dan pengukuran dari domain evaluasi. 

Sifat saling melengkapi dalam hubungan antar domain senantiasa terjadi dalam penerapan 

teknologi 

 

METODOLOGI  PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan yaitu, bertujuan untuk 

menghasilkan produk berupa software (CD) pembelajaran yang layak dan berkualitas untuk 

kegiatan belajar mengajar. Sebagaimana dikatakan Borg dan Gall, penelitian pendidikan dan 

pengembangan adalah suatu proses untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk 

pendidikan (Borg, dan Gall. 2003). Jadi orientasi kegiatan ujicoba program ini adalah, peneliti 

memfokuskan untuk memperoleh sejumlah informasi dan masukan sebagai bahan untuk 

memperbaiki program, sehingga dapat menghasilkan suatu produk berupa software (CD) 

 

Teori 

Pengembang

Pemanfaatan 

Manajemen Evaluasi 
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pembelajaran online yang layak dan berkualitas. Pendekatan penelitian menggunakan metode 

kuantitatif dan kualitatif, maksudnya data diperoleh dari responden ditabulasikan dengan 

program excel selanjutnya data diolah dengan program SPSS, kemudian data kuantitatif yang 

diolah dari program SPSS tersebut didiskripsikan secara kualitatif dan menyeluruh/umum, 

langkah selanjutnya adalah mendiskripsikan ke masing-masing program media berdasarkan 

data.   

Uji coba program media secara lapangan dilaksanakan pada tanggal 7 - 18 November 

2007. Sedangkan lokasi/tempat ujicoba sebanyak 8 kota, antara lain; Riau, Banjarmasin, NTB, 

Palembang, Medan, Makassar, Malang, dan Yogyakarta dengan mengambil sampel masing-

masing kota terdiri dari 2 sekolah.  

Program yang diujicobakan adalah materi/pelajaran SMK. Sedangkan muatan materi 

berdasarkan kurikulum KTSP (kurikulum tingkat satuan pelajaran). Adapun program yang 

diujicobakan adalah jurusan otomotif dan audio video. Jumlah program sebanyak 6 program 

online dan semua program diujicobakan kepada 80 responden untuk 16 sekolah.  

Populasi dalam kegiatan ujicoba program ini adalah siswa dan guru Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) se Indonesia. Populasi ujicoba ini secara khusus memiliki cirri-ciri sebagai 

berikut : (1). Siswa dan Guru SMK jurusan Mekanik Otomotif (MO) dan Audio Video (AV) se 

Indonesia, (2). Berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan (3). Berusia antara 16 – 18 tahun. 

Sedangkan pengambilan sampel digunkan teknik pengambilan sampel kluster (cluster sampling) 

(Ary, Jacob, & Razafieh, 1990). Melalui penggunaan teknik sampling kluster sampel dipilih dari 

sekolah-sekolah yang terpilih secara sampling, kemudian dari setiap sekolah dipilih secara acak 

sebanyak 5 responden terdiri dari guru dan siswa jurusan Mekanik Otomotif (MO) dan Audio 

Video (AV). Jumlah responden yang dibagikan sebanyak 160 responden. Oleh karena responden 

dari sampel terlalu banyak yang tidak direspon, maka kedua responden tersebut diikutkan 

dalam analisis data. Jadi secara keseluruhan, jumlah sampel dalam ujicoba ini adalh 160 

responden terdiri dari 80 siswa dan 80 guru. 

Penelitian pengembangan ini mencakup serangkaian langkah kegiatan, yang dimulai dari 

kegiatan analisis kebutuhan, pemilihan topik, pembuatan garis-garis besar isi media, penulisan 

naskah, pelaksanaan produksi, evaluasi dan previu, dan finalisasi sebagaimana yang 

diperlihatkan pada Gambar 2 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahapan Pengembangan MPI Online 
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Ada 3 tahap yang dilaksanakan sebelum produk MPI (Multimedia Pembelajaran 

Interaktif) versi online diujicobakan di lapangan. Tahap pertama adalah mempreviu program 

oleh para ahli yang bertujuan untuk (a) mencocokkan hasil produksi dengan naskah dan (b) 

mengetahui kebenaran isi materi dan kebenaran media. Para ahli yang berperanserta dalam 

kegiatan previu ini adalah ahli materi dari perguruan tinggi (dosen), ahli pengembang media 

dari Pustekkom, dan ahli bidang studi yang berasal dari pihak guru/penulis naskah program 

media. Tahap kedua adalah menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari para ahli. 

Kemudian dilanjutkan tahap ketiga, yaitu melakukan revisi program berdasarkan 

bahan/informasi yang diberikan para ahli.  

Program yang telah disempurnakan/direvisi dibawa ke sampel sasaran yang akan 

memanfaatkan program (tahap keempat) yang dalam hal ini adalah peserta didik di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). Tahap keempat inilah yang disebut sebagai tahap ujicoba lapangan 

karena melibatkan peserta didik SMK (end users) untuk menyampaikan penilaiannya, baik yang 

berupa pendapat maupun kesannya terhadap program.  

Pengumpulan data dan informasi dari responden peserta didik SMK dilakukan melalui 

instrumen ujicoba. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh responden peserta 

didik SMK, dilakukanlah penyempurnaan/revisi akhir terhadap program (tahap kelima).  

Kemudian, tahap terakhir (keenam) adalah mendistribusikan program ke sekolah-sekolah 

untuk dimanfaatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Secara visual, pada Gambar 3 berikut 

ini diperlihatkan semua tahapan/prosedur ujicoba yang dilakukan. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Prosedur Ujicoba Program 

Agar penelitian ini mudah dipahami, maka diperlukan adanya suatu kerangka berpkir 

(alur kerja penelitian) yang meliputi beberapa tahap yaitu tahap pertama adalah desain 
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penelitian yang dikonsultasikan dengan beberapa pihak (praktisi pendidikan, dosen, 

pengembangan media). Tahap kedua adalah tahap persiapan teknis meliputi kegiatan 

persuratan dan penyiapan petugas, konsolidasi, pengadaan ATK, dan lain-lain. Tahap ketiga 

adalah tahap pelaksanaan ujicoba di masing masing lokasi/sekolah yang sebelumnya sudah 

dikoordinasikan dengan masing-masing sekolah yang menjadi sampel ujicoba. Tahap keempat 

adalah tahap penulisan hasil ujicoba dan pelaporan.  

Instrumen yang digunakan adalah untuk mengukur variabel yang diteliti dalam program 

MPI yaitu yang berupa kuesioner dengan skala Likert 1-5. Skala 1 adalah jika responden menilai 

program sangat rendah, skala 2 jika responden menilai rendah, skala 3 jika responden menilai 

cukup tinggi, skala 4 jika responden menilai tinggi, dan skala 5 jika responden menilai sangat 

tinggi. Jumlah butir instrumen terdiri dari pertanyaan objektif dan uraian. Sebelum instrumen 

digunakan dalam uji lapangan, terlebih dahulu diuji secara validitas dan reliabilitasnya oleh 

para ahli pembelajaran, ahli media, dan ahli bahasa, serta sejumlah siswa. Sehingga butir 

instrumen benar-benar valid dan reliabel. 

Penyusunan instrumen dilakukan melalui tahapan proses pengembangan instrumen, 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4 berikut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. proses penyusunan instrumen 

Secara garis besar langkah-langkah pengembangan instrument yang dilakukan, sebagai 

berikut: 1) Merumuskan definisi konseptual dan operasional, merumuskan konstruk variabel 

yang akan diukur sesuai dengan landasan teoritik yang dikembangkan secara menyeluruh dan 

operasional. 2). Pengembangan spesifikasi dan penulisan pernyataan, menempatkan dimensi 

dan indikator dalam bentuk tabel spesifikasi pada kisi-kisi instrumen yang kemudian 

dilanjutkan dengan penulisan pernyataan. 3). Penelaahan pernyataan, butir-butir pernyataan 
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yang telah ditulis merupakan konsep instrumen yang harus melalui proses validasi, baik 

validasi teoritik maupun validasi empirik. 4). Uji coba, merupakan bagian dari proses validasi 

empirik. 5). Analisis, berdasarkan data hasil uji coba selanjutnya dilakukan analisis untuk 

mengetahui koefisien validitas butir dan reliabilitas instrumen. 6). Revisi Instrumen, dilakukan 

jika setelah melalui analisis terdapat butir-butir yang tidak valid atau memiliki reliabilitas yang 

rendah. Butir-butir yang sudah direvisi dirakit kembali dan dihitung kembali validitas dan 

reliabilitasnya. 7). Penyusunan instrumen menjadi Instrumen final. 

Metode pengumpulan data dengan metode kuantitatif melalui lembar kuesioner setelah 

divalidasi. Lembar kuesioner terdiri dari lembar kuesioner untuk siswa dan lembar kuesioner 

untuk guru. Para siswa dan guru juga diberitahu bahwa mereka diminta memberikan data yang 

dapat berguna dalam membantu memperbaiki program MPI (Multimedia Pembelajaran 

Interaktif). Cara mengerjakan dan jumlah soal juga dijelaskan sebelum kuesioner diberikan, 

kemudian siswa dan guru ditegaskan untuk merespon semua butir soal yang ada dalam 

kuesioner secara jujur dan seobyek  mungkin, setelah diadakan pemutaran program online. 

Langkah selanjutnya, adalah masing-masing lembar kuesioner diberikan kepada responden 

untuk diisi. Kuesioner yang telah diisi, dikumpulkan dan diberi identitas/kategori, dan 

kemudian dilakukan pengolahan data (data processing).  

Teknik pengolahan data dengan statistik deskriptif menggunakan program SPSS versi 

16.0. Dimulai dari data mentah yang ditabulasikan dengan program excel (entry data) 

selanjutnya di olah dengan program SPSS dan dideskripsikan sesuai hasil masing-masing 

program (Purbayu dan Ashari. 2005) yang dalam hal ini didasarkan atas tinjauan aspek materi, 

aspek kurikulum dan desain pembelajaran, aspek tampilan, aspek kompatibilitas, aspek 

optimalisasi pemanfatan potensi media, dan aspek kreativitas.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Diskripsi Hasil Penelitian 

Dari hasil ujicoba dapat dihasilkan masing-masing data dari judul program yang 

diujicobakan. Adapun penyajian hasil diskripsi data dipilah berdasarkan hasil data dari siswa 

dan guru, yaitu: Rata-rata skor yang diberikan responden secara keseluruhan adalah 139,58. 

Apabila dikaitkan dengan nilai terrendah secara absolut sebesar 35 dan nilai tertinggi secara 

absolut sebesar 167, maka dapat dipahami bahwa nilai rata-rata ini tergolong sangat 

baik/tinggi. Apabila dilihat dari sebaran persentase, maka sekitar 62,9% siswa menilai program 

pembelajaran yang disajikan sangat baik, 20,4% siswa menilai program pembelajaran yang 

disajikan baik, dan 21,4% siswa menilai program pembelajaran cukup baik. Hanya 4,8% siswa 

yang menilai program pembelajaran yang disajikan termasuk kategori rendah/kurang baik.  

Filter  dan Regulator, rata-rata skor yang diberikan para siswa secara keseluruhan pada 

instrumen program sebesar 126,15. Apabila dikaitkan dengan nilai terendah secara absolut 

sebesar 30 dan nilai tertinggi secara absolut sebesar 150, maka dapat dipahami bahwa nilai 

rata-rata tergolong sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 46,2% 

menganggap bahwa program pembelajaran yang disajikan termasuk sangat baik, tetapi 30,8% 
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siswa menilai bahwa program pembelajaran yang disajikan termasuk baik, dan 23,1% 

menganggap bahwa program pembelajaran cukup baik.  

Simbol dan Balok, rata-rata skor yang diberikan para siswa secara keseluruhan pada 

instrumen program sebesar 121,13. Apabila dikaitkan dengan nilai terendah secara absolut 

sebesar 30 dan nilai tertinggi secara absolut sebesar 150, maka dapat dipahami bahwa nilai 

rata-rata tergolong sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa (50%) 

menganggap bahwa program yang disajikan termasuk sangat baik, dan 50% sisanya siswa 

menilai bahwa program yang disajikan termasuk baik. 

Pemahaman sistem pengisian, rata-rata skor yang diberikan para siswa secara 

keseluruhan pada instrumen program sebesar 116,33. Apabila dikaitkan dengan nilai terendah 

secara absolut sebesar 30 dan nilai tertinggi secara absolut sebesar 150, maka dapat dipahami 

bahwa nilai rata-rata tergolong baik.  Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa (50%) 

menganggap bahwa program yang disajikan termasuk sangat baik, tetapi 50% siswa lainnya 

menilai bahwa program yang disajikan termasuk baik.  

Memahami Hukum Ohm dan Hukum Kirchof, rata-rata skor yang diberikan para siswa 

secara keseluruhan pada instrumen program sebesar 125. Apabila dikaitkan dengan nilai 

terendah secara absolut sebesar 30 dan nilai tertinggi secara absolut sebesar 150, maka dapat 

dipahami bahwa nilai rata-rata tergolong sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa (66,8%) menganggap bahwa program yang disajikan termasuk sangat baik, tetapi 

33,4% sisanya siswa menilai bahwa program yang disajikan termasuk baik.  

Resistor, rata-rata skor yang diberikan para siswa secara keseluruhan pada instrumen 

program sebesar 95,16. Apabila dikaitkan dengan nilai terendah secara absolut sebesar 30 dan 

nilai tertinggi secara absolut sebesar 150, maka dapat dipahami bahwa nilai rata-rata tergolong 

baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa (66,7%) menganggap bahwa program 

yang disajikan termasuk sangat baik, tetapi 33,4% siswa menilai bahwa program yang disajikan 

termasuk baik.  

Sistem pengapian CDI, Rata-rata skor yang diberikan para siswa secara keseluruhan pada 

instrumen program sebesar 116.50. Apabila dikaitkan dengan nilai terendah secara absolut 

sebesar 30 dan nilai tertinggi secara absolut sebesar 150, maka dapat dipahami bahwa nilai 

rata-rata tergolong baik.  Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa (50%) menganggap 

bahwa program yang disajikan termasuk sangat baik, dan 50% sisanya menilai bahwa program 

yang disajikan termasuk baik. 

 

Pembahasan  

Hasil ujicoba menunjukkan bahwa masing-masing program dapat disajikan dengan 

pembahasan, sebagai berikut:  

Filter dan regulator, pada dasarnya program secara keseluruhan sangat baik, hal ini 

ditinjau dari sisi tingkat perkembangan sampel ujicoba program, mereka pada umumnya 

memberikan jawaban yang memiliki kesamaan, yaitu semua aspek program dinilai dengan 

dengan sangat baik, karena program filter dan regulator mengandung karakteristik kemediaan. 
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Menurut Ade Kusnandar (2006) media pembelajaran dikatakan baik jika memenuhi beberapa 

karakteristik media, antara  lain; program sebagai media pembelajaran, memanfaatkan berbagai 

media secara terintegrasi, sengaja di rancang, terdiri atas beberapa segmen, tersusun secara 

logis, melibatkan respon dari pengguna.  

Simbol dan balok, berdasarkan data menunjukkan bahwa program secara keseluruhan 

sangat baik, karena dalam program symbol dan balok memenuhi unsur-unsur kemediaan, 

antara lain relevan dengan kurikulum sekarang (KTSP) yang secara otomatis sesuai dengan 

kebutuhan pembelajaran siswa dan sesuai dengan desain pembelajaran yang memudahkan 

siswa memahami isi materi. Disamping itu, program disajikan dengan praktis dan sederhana 

yang memungkinkan user senang/berminat belajar dengan program tersebut. Sebagaimana 

dikatakan Kentut (2006) bahwa pembelajaran mengandung ciri-ciri antar lain; menampilkan 

informasi, memberikan petunjuk & arahan (learning gudance), menciptakan kondisi belajar, 

memberikan kesempatan pengguna untuk mencoba skill atau keahlian yang diperoleh 

(practice), dan menguji kemampuan pengguna.  

Pemahaman sistem pengisian, dapat dikatakan bahwa program secara keseluruhan baik, 

karena program sudah sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan pembelajaran siswa, program 

didesain berdasarkan desain pembelajaran yang mengacu pada kurikulum yang berlaku saat ini 

(KTSP). Hal ini diperkuat dengan pendapat kentut (2006) bahwa program yang baik hendaknya 

sesuai dengan kaidah pembelajaran antar lain; sederhana, kompleks, kongkrit, abstrak, 

pengulangan, respon yang menyenangkan, individualisasi, informasikan kemajuan, dan langkah 

kecil untuk tujuan besar.  

Memahami hukum ohm dan hukum kirchof, secara keseluruhan baik, karena program 

sudah mempertimbangkan masalah desain instruksional yang meliputi; kelengkapan komponen 

instuksional, kejelasan tujuan, kejelasan uraian materi, pemberian latihan, pemanfaatan 

aspekpedagogis, ketepatan evaluasi, konsistensi antara tujuan, materi dan evaluasi, pemberian 

contoh dan non contoh, dan motivasi. Menurut Kenthut (2006) media pembelajaran interaktif 

sebaiknya memenuhi unsur-unsur desain pembelajaran, kurikulum, isi materi, dan kosmetik. 

Dikatakan lebih lanjut bahwa media yang baik hendaknya memenuhi unsur dari pembelajaran 

yaitu; format sajian, langkah-langkah, penjelasan, uraian, logika berfikir, interaktivitas, 

pemberian contoh, pemberian motivasi, pemanfaatan media sesuai dengan karakteristiknya. 

Resistor, secara keseluruhan tergolong baik, karena dalam program ini sesuai dengan 

unsur-unsur kurikulum; kejelasan sasaran, kejelasan tujuan pembelajaran, cakupan, struktur 

materi, kaitan antar materi. Agar program resistor lebih berkualitas sebaiknya program 

mempertimbangkan muatan aspek materi. Sebagaimana dikatakan Rusjdy Arifin (2006) bahwa 

cakupan materi dalam media pembelajaran harus dikembangkan sesuai kurikulum, dimulai 

dengan pembuatan peta materi dan peta kompetensi, pemilihan topik berdasarkan 

petimbangan; esential, sulit, abstrak, relevan dengan media web, terdiri dari topik yang spesifik, 

fokus, ranting, dan optimalkan media; teks, gbr, foto, animasi, simulasi, (video dan audio masih 

terbatas). 

System pengapian CDI, secara keseluruhan tergolong baik, karena program mengandung 

komponen-komponen utama dari media pembelajaran berbasis komputer yang antara lain; 

mengandung unsur instruksional, memuat berbagai sumber, dan adanya daya interaktifitas. 

Suatu media pembelajaran dikatakan baik jika memenuhi beberapa karakteristik media. 
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Sebagaimana dikatakan Rusjdy Arifin (2006) bahwa pembuat media pembelajaran sebaiknya 

memperhatikan karakteristik media itu sendiri, yaitu mengandung unsur-unsur instruksional, 

materi terdiri atas dari berbagai sumber, tersegmen, sengaja dirancang, dan koheren. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan pemaparan hasil uji coba di atas, maka dapat dibuat kesimpulan dan saran 

atas ujicoba tiap-tiap program, sebagai berikut: 

Filter dan Regulator, pada dasarnya program secara keseluruhan sangat baik dan layak 

untuk digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa, karena program filter dan regulator 

mengandung karakteristik kemediaan. Namun demikian perlu perbaikan dari aspek tampilan 

dan aspek materi.  

Simbol dan Balok, menunjukkan bahwa program secara keseluruhan sangat baik dan 

layak untuk pembelajaran siswa, karena dalam program symbol dan balok memenuhi unsur-

unsur kemediaan, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Namun perlu untuk 

diperbaiki diantaranya sisi tampilannya. 

Pemahaman system pengisian, dapat dikatakan bahwa program secara keseluruhan baik, 

karena program sudah sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan pembelajaran siswa, program 

didesain berdasarkan desain pembelajaran yang mengacu pada kurikulum yang berlaku saat ini 

(KTSP). Namun perlu untuk diperbaiki, diantaranya; pada aspek tampilan dan aspek materi. 

Memahami hukum Ohm dan hukum Kirchof, secara keseluruhan dapat dinilai baik dan 

layak digunakan untuk pembelajaran di kelas, karena program sudah mempertimbangkan 

masalah desain instruksional yang meliputi; kelengkapan komponen instuksional, kejelasan 

tujuan, kejelasan uraian materi, pemberian latihan, pemanfaatan aspekpedagogis, ketepatan 

evaluasi, konsistensi antara tujuan, materi dan evaluasi, pemberian contoh dan non contoh, dan 

motivasi. Namun demikian sebagian responden memberikan penilaian untuk aspek tampilan 

dan aspek materi. 

Resistor, berdasarkan hasil penskoran di atas program Resistor dinilai secara 

keseluruhan tergolong baik, karena dalam program ini sesuai dengan unsur-unsur kurikulum; 

kejelasan sasaran, kejelasan tujuan pembelajaran, cakupan, struktur materi, kaitan antar materi. 

Oleh karena itu, program resistor dapat dikatakan layak dugunakan sebagai media 

pembelajaran dan disebarluaskan.  Meski demikian, dalam program resistor masih perlu adanya 

perbaikan dalam sisi materi. Selain dari itu, dalam program resistor dipandang perlu adanya 

perbaikan dalam aspek tampilan. 

Sistem pengapian CDI, pada program ini secara keseluruhan tergolong baik dan layak 

digunakan sebagai media pembelajaran, karena program mengandung komponen-komponen 

utama dari media pembelajaran berbasis komputer yang antara lain; mengandung unsur 

instruksional, memuat berbagai sumber, dan adanya daya interaktifitas.  Kekurangan dari 

program ini, antara lain meliputi; aspek materi yaitu, cakupan materi dan dalam aspek tampilan. 
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Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut: 1) Untuk Balai 

Pengembangan Multimedia Pendidikan (BPMP) Kemdikbud, pengembangan media online di 

institusi pendidikan melibatkan banyak faktor dalam organisasi, yaitu infrastruktur teknologi, 

sumber daya manusia, dan lingkungan yang mencakup kepemimpinan dan kultur. Model media 

online merupakan manifestasi dari kesiapan seluruh komponen organisasi untuk mengadopsi e-

learning; 2) Ujicoba program lanjutan, antara lain: a) agar dipersiapkan lebih awal dan matang; 

b) mengembangakan uji coba dalam model pengembangan yang lebih luas; c) melaksanakan uji 

coba program yang memiliki nilai/bobot yang langsung dapat dirasakan bagi sekolah-sekolah; 

dan (d) agar diperoleh dampak nyata, perlu dilakukan tindak lajut setelah program kegiatan 

ujicoba program media online pada situs m-edukasi.kemdikbud.go.id. 
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ABSTRAK 

 Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: (1) Melatih guru TK Kecamatan 
Bantul agar mampu melukis mixed media, sehingga menjadi kreatif. (2) Simulasi 
oleh tiga guru TK menggunakan lukisan mixed media untuk media pembelajaran di 
TK di Kelompok A, B1 dan B2. Peserta, sejumlah 40 guru TK se Kecamartan Bantul, 
hadir 38 orang, tidak hadir 2 orang. Pelaksanaan pelatihan pada tanggal 25, 26, 27 
Juni 2012 di TK ABA Mardi Putra Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.  

 Metode pelatihan: metode ceramah, metode diskusi, metode peragaan, dan metode 
pemberian tugas dengan pendekatan klasikal dan individual saat berkarya lukis 
mixed media. 

 Hasil pelatihan: (1) Terlatihnya guru TK Kecamatan Bantul mampu membuat 
lukisan mixed media sejumlah 38 karya yang kreatif.  Lukisan ini dinilai oleh tiga 
dosen Program Studi Pendidikan Seni Rupa FBS UNY (TIM Pengabdi) dengan 
indikator kesesuain tema, kreatif dan penguasaan teknik.  Kategori lukisan: baik 
dan sangat baik. (2) Simulasi oleh tiga guru TK di TK ABA Mardi Putra Bantul 
kelompok A, B 1 dan B2, menggunakan lukisan mixed media,  berjalan  lancer. 
Simulasi dinilai oleh teman sejawat masing-masing lima guru TK, dengan hasil skor 
4,86; 4,54; 4,31. Ketiga skor ini dikonversi ke skala Likert termasuk kategori  baik.  

Kata kunci: Kreativitas, lukis mixed media 

 

PENDAHULUAN 

Analisis Situasi 

Keberadaan guru Taman Kanak-Kanak (TK) di kecamatan Bantul cukup eksis, mereka 

melalui wadah IGTKI-PGRI kecamatan Bantul selalu berusaha meningkatkan kemampuan 

profesionalnya. Sebagaiman yang diungkapkan oleh  Ketua IGTKI-PGRI kecamatan Bantul, 

bahwa para guru TK berkeinginan untuk mengenal dan membuat media pembelajaran yang 

komunikatif dan artistik. Walaupun di TK telah banyak media pembelajaran dua dan tiga 

dimensional, namun masih diperlukan adanya jenis lukis mixed media yang dapat dimanfaatkan 

sebagi media pembelajaran. Keadaan pembinaan seni lukis di TK kebanyakan menggunakan 

teknik kering pastel, dengan demikian hasil lukisan anak TK dapat dikatakan statis kurang 

variasi.  Agar lukisan anak bervariasi, terlebih dahulu para guru TK perlu ditingkatkan 

kompetensi akademiknya. Para guru TK kecamatan Bantul Kabupaten Bantul  sangat 

mengharapkan adanya media pembelajaran yang menarik, artistik dan edukatif, guna 

melengkapi berbagai media yang telah ada. Ketika para guru telah mempunyai kompetensi 

mailto:trihartiti54@gmail.com


Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
34 

akademik yang memadai, kelak para guru dapat mengamalkan ilmunya kepada anak-anak, 

sehingga anak-anak TK akan mampu berseni lukis yang bervariasi dan kreatif.              

Sebagaimana tertera di dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 mengamanatkan bahwa, pemerintah memperhatikan pendidikan Taman Kanak-Kanak 

(TK). Hal ini merupakan  usaha yang sangat mulia untuk  meletakan dasar pendidikan anak usia 

dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan   kepada  anak 

sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yaitu akan masuk sekolah dasar.  

Sejalan  dengan  isi  undang-undang tersebut,  maka  dosen berkewajiaban untuk mengamalkan 

ilmunya lewat dharma pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan amanat Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003  dan  issu  strategis  di  atas,  maka  perlu  adanya  

PPM  berjudul :  “PEMBINAAN  KREATIVITAS  LUKIS  MIXED  MEDIA  SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN DI TAMAN KANAK-KANAK”. 

 

KAJIAAN PUSTAKA 

 Tujuan pendidikan seni rupa di sekolah adalah membina dan mengembangkan fantasi, 

sensitivitas, kreativitas dan ekspresi (Suwarna, 2004). Untuk mencapai  tujuan  tersebut  salah 

satunya adalah lewat seni lukis. Seni lukis 

merupakan salah satu cabang seni rupa, maka perlu dibina dan dikembangkan di sekolah, 

khususnya di TK. Pengetian seni lukis: merupakan hasil ekspresi manusia berupa 

penggambaran suasanan tertentu dalam ujud dua dimensional menggunakan unsur garis, titik, 

bidang dan warna (Soedarso, Sp. 1974), Penelitian berjudul “Gejala seni lukis anak TK di 

Kecamatan Bantul“, menunjukkanadanya gejala stereotype (Suwarna, 2008). Gejala ini 

merupakan pengulangan berbagai bentuk motif pada setiap kali melukis, sehingga anak tidak 

kreatif. Sebagai contoh, anak selalu melukis dua gunung dengan matahari terbit diantaranya, 

tampak ada jalan ditengah-tengah dua gunung tersebut, dan di kanan kiri jalan tersebut tampak 

adanya sawah. Hal ini diperlukan adanya solusi, sehingga anak akan kreatif. Sebagaimana 

amanat Kurikulum TK dan RA 2010, menyatakan bahwa, diperlukan adanya peningkatan 

kompetensi para guru. Untuk mengembangkan kompetensi proofesional akademik dan 

kreativitas guru-guru TK, maka perlu dikenalkan seni lukis mixed media. Dosen  UNY 

berkewajiban  mengamalan  ilmu,  maka  salah  satu  dari  Tri  Dharma  Perguruan  

Tinggi Universitas Negeri Yogyakarta adalah dharma pegabdian kepada masyarakat. 

Sejalan dengan dharma di atas dan para guru TK kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, 

Yogyakarta,  juga sangat membutuhkan pengembangan kompetensi profesionalnya.  Pelatihan 

kreativitas lukis mixed media guru TK ini, selama  24 jam.  

Lukis mixed media adalah salah satu teknik melukis menggunakan berbagai macam media 

(bahan) yang diolah sehingga mengahasilkan suatu karya dua   demensional  yang  artistik   

(Marry, M. 20011). Misalnya  memadukankan media spidol, pastel dan cat air. Atau memadukan 

media pasta ajaib, spidol, pastel dan cat air. Lukis mixed media dapat juga dilaksanakan dengan 

perpaduan berbagai teknik: montage, kolase, folder print, finger painting, marbelling, gesek 
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benang, tiup, cetak penampang, percik, dibantu dengan pastel dan cat air untuk fininshing (Hajar 

Pamadhi, 2005). Bahan alami: kulit kayu, sogok telik, jerami, daun kering, bunga segar, kulit 

bawang putih, kapas, dipadukan dengan bahan artificial: mata-mataan (fabrikan), benang, 

kancing baju, dll, sehingga menjadi satu kesatuan tema yang pedagogis. Hasil karya lukis mixed 

media dimanfaatkan sebagai media pembelajaran di TK. Media pembelajaran yang baik menurut 

harus memenuhi syara: komunikatif, edukatif dan artistik (Pujiriyanto, 2011). 

Tujuan Kegiatan PPM 

1. Menghasilkan 40 lukis mixed media yang kreatif, karya guru TK Kecamatan  Bantul. 

2. Simulasi dengan lukis mixed media  sebagai media pembelajaran di TK. 

Manfaat Kegiatan PPM 

1. Manfaat bagi guru-guru TK, mampu membuat lukis mixed  media yang kreatif.  

2. Meningkatkan  kompetensi   profesional   guru – guru  TK Kecamatan Bantul  dengan 

memanfaatkan lukis mixed media  sebagai media pembelajaran di TK. 

 

METODE KEGIATAN PPM 

Khalayak Sasaran Kegiatan PPM 

 Khalayak Sasaran Kegiatan PPM adalah guru-guru TK Kecamatan bantul, berorganisasi 

IGTKI-PGRI, dengan dibatasi jumlah peserta terdaftar 40 orang,  tidak hadir  2 orang, sehingga 

peserta menjadi  38 orang (Daftar peserta PPM terlampir). Menurut ketentuan PPM ini minimal 

peserta 30 orang, maka PPM ini dapat dikategorikan layak, karena lebih dari 30  orang peserta. 

Dari pengakuan para peserta, mereka belum pernah berkarya lukis mixed media.  Namun 

mereka sebenarnya sudah mempunyai berbagai  keterampilan yang sangat mendasar yaitu: 

origami,  finger painting, folder print,  kolage, montage, mozaik, melukis teknik kering pastel, 

aquarel, membentuk dengan was. Berbagai teknik tersebut telah diajarkan kepada anak TK 

secara parsial. Tetapi melukis mixed media, mereka belum mengenalnya, dan belum pernah 

melaksanakan, apalagi dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, mereka belum pernah 

melaksanakannya. Dengan demikian, mereka sangat antusias untuk mengikutinya PPM 

Unggulan ini.  

Alat Dan Bahan 

       Alat dan bahan lukis mixed media adalah: dasar tripleks ukuran 40 cm x 60 cm, pensil, karet 

penghapus, lem fox, bahan alami: dedaunan, ranting, bunga-bungaan, otek, kulit bawang, pasir. 

Alat : gunting, cutter, pilox natural. 

  

Metode Pelaksanaan 

1. Metode ceramah, digunakan pada saat presentasi makalah secara paralel, oleh tiga dosen 

(TIM Pengabdi) diteruskan dengan tanya-jawab. 
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2. Metode diskusi, digunakan ketika mereka menentukan tema dan dijabarkan menjadi judul. 

Diskusi terjadi antar peserta dengan peserta, guna mendapatkan judul, dan diskusi antar 

peserta dengan TIM pengabdi, guna meyakinkan judul yang mereka pilih.  

3. Metode pemberian tugas, digunakan saat berekspresi lukis mixed media, diteruskan 

pendekatan secara klasikal dan individual. 

4. Simulasi menggunakan lukis mixed media sebagai media pembelajaran oleh tiga guru TK di 

TK ABA Mardi Putra Bantul, kelompok A, B1 dan B2. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Lukis Mixed Media 

Peserta PPM Unggulan terdaftar 40 guru TK se Kecamatan Bantul, Kab. Bantul, DIY.   

Peserta   tidak  hadir  dua  orang,  maka   hasil  lukis  mixed  media berukuran 40 cm x 60 cm 

sejumlah 38 buah. Simulasi oleh tiga guru TK di kelompok A, B1, B2 TK Mardi Putra Bantul, 

menggunakan tiga lukis mixed media  bernilai tinggi ranking 1, 2, dan 3, sebagai media 

pembelajaran. Bahan dengan  dasar tripleks berlapis kertas asturo. Kertas asturo bergradasi 

tiga warna, misalnya biru - kuning - orange, atau biru – hijau- kuning. Kertas asturo bergradasi 

berwarna ceria, merangsang perasaan dan imajinasinya, untuk menentukan tema dan objek, 

dengan disertai bervariasi bahan dan teknik melukis, penguasaan teknik yang memadai disertai 

dengan irama yang harmonis maka jadilah sebuah lukisan yang penuh dengan nuansa estetis 

dan bernilai seni (artistik). Dengan dipenuhinya prinsip seni tersebut, maka karya lukis mixed 

media para guru TK dapat dikategorikan kreatif. Nilai lukis mixed media terrendah adalah 70, 

tertinggi adalah 95. Nilai tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga, kategori cukup 56 - 69, nilai 

70 – 79 kategori baik, 80 - 100 kategori sangat baik. Hal ini juga dipakai untuk menentukan 

kategori sertifikat peserta, dan telah diterimakan. 

Berikut adalah  foto tiga lukisan mixed media  mendapat nilai tertinggi = 95, berikutnya = 

94, dan berikut kemudian = 93,3 menjadi koleksi LPPM UNY.   

 

Gambar 1 . Tiga lukisan bernilai 95; 94;93,3 dikoleksi LPPM UNY 

              Lukis   mixed   media    yang    mendapat    nilai   tertinggi = 95,   adalah    

berjudul:”Lingkunganku”, kategori: sangat baiak,  karya Daroyah peserta dari TK Bhinneka 
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Klembon. Nilai tersebut berdasarkan indikator: kesesuaian tema dengan anak TK, kreativitas 

dan penguasaan teknik. Berikut adalah lukisan daroyah: 

 

 

Gambar 2. “ Lingkunganku”, nilai 95, Daroyah 

 Lukisan ini sebagai media pemebelajaran di TK, dengan tingkat pencapaian 

perkembangan (TPP) adalah “mengenal lingkungan”. Nilai edukatifnya adalah, anak-anak TK 

diajak mengenal lingkungannya, ternyata sangat komplek, terdapat binatang kuda, zebra. 

Tampak pula rumah denga tumbuhan disekelilingnya. Tampak pula kupu, awan dan dua 

pesawat AURI. Dengan mengenal lingkungannya, diharapkan anak-anak dapat menerima 

kenyataan dan akan kaya akan adanya kehidupan yang saling membutuhkan maupun saling 

menunjang. Lebih  lanjut  diharapkan   kelak  anak TK  dapat  menjaga kelestarian lingkungan, 

sehingga kehidupan di dunia dan di langit akan seimbang dan harmonis. 

Secara teknis lukisan tersebut menunjukkan adanya tingkat penguasaan  teknik yang baik, 

yaitu dengan teknik montage tampak pada dua anak kecil di bawah, menggunting  gambar  yang  

telah ada dan ditempelkan menyatu dengan objek yang lain. Teknik kolage mendominasi 

hampir sebagian besar tersebar pada lukisannya. Teknik kering pastel tampak pada awan di 

atas. Teknik origami tampak pada bentuk ikan di kolam. Teknik cap tampak pada dinding rumah 

dan sinar matahari di atas. Sedangkan warna dasar asturo gradasi biru sebagai langit di atas, 

merah sebagai tanah di bawah menyatu dengan baiknya. Bahan alami tampak pada kulit 

bawang putih membentuk motif bunga di bagian kiri bawah, kulit telur puyuh membentuk daun 

pohon, dinding rumah dari kulit lamtoro, tanah di kandang zebra dari serbuk gergaji. Pohon 

cemara terbentuk dari daun asparagus yang sangat mirip dengannya. Dengan adanya berbagai 

bahan yang mudah didapat disekitar kita maka bagi guru TK tidak akan kekurangan akal untuk 

memadu menjadi sebuah lukis mixed media yang artistik.  

 Teknis penyimpanan lukisan ini pada tempat yang relatif kering, tidak lembab, agar 

tetap terjaga dalam kondisi yang baik dan awet. Misalnya di ruang kepala, sekaligus sebagai 

hisan dinding menambah semarak ruang tersebut. Sedangkan pemanfaatannya dapat dikaitkan  

dengan pengenalan warna pink, biru, ungu pada perpindahan warna biru ke pink. Terkait 

dengan hitung-menghitung, ada rumah dua, hewan dua, zebra dan kuda. Pesawat terbang ada 

dua, kupu-kupu dua. Orang juga dua yaitu kakak dan adik melihat zebra. 

 Jika ditinjau dari indikartor media pembelajaran di TK, maka  harus memenuhi kriteria: 

komunikatif dan artistik. Lukisan tersebut telah memenuhi criteria komunikatif,  hal ini telah 

terbukti ketika simulasi menggunakan media tersebut anak TK dapat mengerti isi dari lukisan 

tersebut, walaupun   tetap dipandu oleh simulator, Daroyah. Kriteria artistik juga terpenuhi 
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dengan adanya perpaduan berbagai teknik yang menghasilkan perpaduan warna, bentuk motif 

dan berirama dengan baik, sehingga memenuhi  kaidah kesatuan dan keseimbangan sehingga 

bernilai seni. Berikut adalah lukisan Haibah mendapat nilai 94, kategori sangat baik, peserta 

dari TK ABA Among Putra Babadan Bantul. 

 

Gambar 3. “   Lingkungan ku” nilai 94, Haibah 

 Lukisan ini berjudul “ Lingkunganku”, sebagai media pembelajaran juga telah memenuhi 

kriteria: komunikatif dan artistik, karena kertika simulasi di TK Aba Mardi Putra Bantul, anak-

anak TK dapat mengerti isi lukisan ini. Walaupun judul sama dengan lukisan Daroyah yaitu “ 

Lingkunganku”, namun ternyata sedikit berbeda isinya. Lukisan haibah bercerita tentang 

lingkungan rumah, terdapat kolam ikan dan berbagai macam tumbuhan perdu maupun pohon 

besar, dengan latar belakang matahari diatas pegunungan. Kriteria artistik terpenuhi juga 

dengan adanya perpaduan warna, bentuk motif dan komposisi yang seimbang.  

Nuansa warna  kertas asturo dapat menimbulkan suasana yang menarik, karena warna 

biru di atas dapat menyatakan langit, dan kolam di samping kiri rumah, tampak dua angsa yang 

berrenang. Sedangkan warna merah di sudut kiri bawah juga mengesankan kolam di kanan 

kirinya penuh dengan tanaman perdu. Perpaduan teknik yang sangat bagus yaitu teknik kolase, 

montase, mozaik dan pastel dapat menimbulkan kesan yang menarik. Lukisan ini juga sebagai 

koleksi LPPM UNY, sebagai laporan pertanggungjawaban dari TM PPM Unggulan.  

 

 

Gambar 4. “ Ayo ke masjid”, nilai 85, Sugeng Sri Lestari” 

            Gambar 4 tersebut adalah lukisan Sugeng Sri Lestari, “ Ayo ke masjid”, nilai 85, 

kategori : sangat baik, dari TK Ar Raihan Bantul. Lukisan ini akan dipajang pada tempat yang 

strategis, sehingga dapat menambah indahnya ruang LPPM UNY. Pada bagian bawah diberi 

deskripsi singkat tentang isi lukisan dan jenis PPM Unggulan. Lukisan Ani Suryaningsih 

mendapat nilai 93,33, kategori sangat baik, dari TK Among Putro Kadirojo Bantul, dengan judul 

” Alam Semesta” (Lihat Gambar 1 sudut kanan atas). Nilai pedagogis  Gambar 4 yang berjudul 

“Ayo ke masjid”, sangat melekat di dalamnya, tampak beberapa orang mengajak anak-anak 
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untuk meningkatkan taqwa, dengan beribadah jamaah shalat di  masjid. Lukisan ini sebagai 

media pembelajaran di TK telah memenuhi criteria pedagogis dan artistik. Nilai artistik dapat 

diperhatikan pada berbagai kaidah seni terpenuhi,  yaitu  prinsip  keseimbangan,  

keharmonisan,  kesatuan,  irama,  kesatuan dan adanya komposisi bentuk motif yang sangat 

kompak, menyatu dan bermakna.  

               Berikut adalah lukisan Rumiyati, nilai 82, TK ABA Mardi Putra Bantul. 

 

Gambar 5. “ Alam semesta”, nilai 82, Rumiyati 

Perpaduan berbagai teknik, montase, kolase, pastel, mozaik, origami, didasari oleh warna 

kertas asturo yang cemerlang bergradasi merah- biru- hijau, menjadikan lukisan ini sangat baik, 

dan sangat menarik perhatian anak TK. Bahan alami, seperti kedelai, kacang hijau, daun suplir, 

kulit bawang putih membentuk berbagai motif dan mengesankan berbagai unsur lukisan yang 

mendukung hadirnya  nilai edukatif  dan komunikatif. Lukisan ini sebagai media pembelajaran 

di TK dengan nilai 82, kategori sangat baik. Judul lukisan “Alam semesta “ karya Rumiyati, TK 

ABA Mardi Putra Bantul. TPP: Pengenalan terhadap keadaan alam di sekitar kehidupan kita. Hal 

ini dapat diperhatikan pada dua ekor ikan di bawah tengah, diapit oleh dua pohon , tampak 

sebuah rumah sederhana pada sisi kanan. Di tengah tepat terdapat sungai  dengan mata air  dari 

tiga gunung yang jauh di sana. Matahari bersinar terang di atas gunung. Adapun teknik 

pembuatannya adalah gabungan dari kolase, montase dan pastel. Jika ditinjau dari prinsip seni, 

lukisan tersebut memenuhi prinsip keseimbangan dengan komposisi simetris, keseluruhan, 

irama, dan kesatuan menyatu membentuk suatu lukisan yang artistik dan komunikatif. Berikut 

adalah lukisan Suryanti, nilai 80, kategori sangat baik. 

 

Gambar 6. “ Liburan”, nilai 80, Suryanti 

 

 Lukisan berjudul “ Liburan” karya Suryanti dari TK Bopkri Pelangi Bantul, sebagai media 

pembelajaran juga memenuhi kriteria, komunikatif dan edukatif. Hal ini dapat diperhatikan 
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pada objek yang menarik dengan suasana malam diwakili adanya empat bintang di atas. Dengan 

tokoh utama tampak ada dua makhluk mirip Badut, membawa kue lima buah dan disebelah 

kanan tampak  sedang memanggang tiga kue. Hal ini sangat menarik, karena lukisan ini juga 

telah memenuhi prinsip seni keseimbangan, keseluruhan, irama, keharmonisan dan kesatuan. 

 Jika ditinjau dari segi teknik pembuatannya, lukisan ini  dikerjakan dengan teknik 

kolase, montase dan teknik basah cat air. Daun kupu-kupu ditempelkan sebagi daun yang masih 

tampak hijau, korek api, kapas dan kertas lipat, menyatu membentuk satu kesatuan lukisan 

mixed media yang sangat baik. 

 Berikut adalah lukisan Sukarni, nilai 80, kategori sangat baik. 

 

Gambar 7. “ Binatang piaraan”, nilai 80, Sukarni 

 Lukisan berjudul “ Binatang piaraan”, karya Sukarni dari TK Pertiwi I Bantul, sebagai 

media pembelajaran dengan TPP: Mengenal binatang piaraan kambing dan kelinci. Perhatikan, 

pada lukisan tersebut terdapat objek utama seekor kambing dan dua ekor kelinci yang lucu. 

Kambing berkepala  hitam, kaki dan ekor juga hitam. Sedangkan kelinci disebelah kiri berwarna 

putih dan di sebelah kanan berwarna perpaduan warna orange, pink dan biru. Pewarnaan yang 

demikian cukup menarik perhatian anak TK. Sedangkan ayam juga ada dua ekor. Tampak tiga 

anak yang sangat ceria berada dihalaman rumah dan diiringi oleh kupu-kupu, awan  dan 

matahari. Tampak pula dua pohon sebagai keseimbangan di sebelah kiri dan kanan. Teknik 

pembuatannya merupakan perpaduan antara kolase, mozaik, montase dan pastel, menyatu 

dengan baiknya. Prinsip seni juga terpenuhi.   

Berikut  adalah lukisan Emi Windarti, “Lingkunganku”, nilai 83,30 ketegori sangat baik. 

 

Gambar 8. “Lingkunganku” , nilai 83,30, AY. Emi Windarti 

 Lukisan tersebut sebagai media pembelajaran dengan TPP: Mengenal lingkungnku. Hal 

ini mengandung nilai pedagogis  agar anak-anak TK dapat mengetahui keadaan lingkungan, 
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tampak berbagai burung. Jenis belibis, merpati, bangau terbang kesana kemari mencari makan, 

tampak  meriah. Tampak pula kandang, dua pohon, dan awan yang melengkapi  keadaan 

lingkungannya. Tampak pula kupu-kupu yang lucu menyertainya. Sedangkan gradasi warna 

pink di atas menggambarkan langit, biru menggambarkan danau dan tanah dengan tekstur dari 

serbuk gergaji kecoklatan. Sebagai media pembelajaran juga telah memenuhi indikator 

komunikatif dan artistik. 

 Treknik pembuatannya adalah perpaduan antara mozaik, kolase, pastel, dan montase 

menyatu membentuk suatu suasana lingkungan burung yang menawan. Lukisan tersebut jika 

ditinjau dari prinsip seni juga telah memenuhi keharmonisan, kesatuan, keseimbangan dan 

berirama, sehingga termasuk kategori sangat bagus. 

 

 

Gambar 9. “Desaku”, nilai 80, Setyaningsih 

 Lukisan tersebut sebagai media pembelajaran dengan TPP: Mengenal desaku”. Nilai 

pedagogisnya adalah: mengenalkan suasana desaku kepada Anak anak TK. Tampak ada dua 

anak yang sedang bermain bola  dengan suasana yang sepi, disertai dua  rumah  sederhana  dan   

berbagai   pepohonan   yang   terhampar   di   halamannya. Indikator komunikatif dan artistik 

juga telah terpenuhi, karena suasana pedesaan telah terwujud dan prinsip seni keharmonisan, 

keseluruhan, irama, serta keseimbangan muncul secara serentak sehingga termasuk kategori 

lukisan yang sangat baik. 

 Berikut adalah lukisan Siti Khuzaimah, nilai 81,70 kategori sangat baik. 

 

Gambar 10. “Rumahku”, nilai 81,70  Siti Khuzaimah 

 Lukisan tersebut sebagai media pembelajaran dengan TPP: Pengenalan keadaan 

rumahku. Indikator kumunikatif dan artistik telah terpenuhi, karena lukisan   tersebut   

menunjukkan  adanya  situasi  di  sekitar  rumah.   Tampak  ada  dua rumah yang sangat 

sederhana berdampingan dengan sebuah pohon. Tampak di atas rumah beberapa burung yang 
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sangat lucu bentuknya, serta matahari yang ceria, dua awan putih dan satu awan biru. Tampak 

pula adanya sebuah pesawat yang dinaiki beberapa orang, muncul diantara awan. Gradasi 

warna asturo dari hijau di bawah, putih dan ungu ke atas sangat mendukung suasana rumah 

yang sederhana.  

Secara teknik lukisan ini juga telah menunjukkan adanya prinsip seni kesatuan, 

keharmonisan, irama dan keseimbangan, sehingga termasuk kategori lukisan yang sangat baik. 

 

2. Simulasi 

 Simulasi oleh tiga orang guru TK, dengan lukisan yang mendapat nilai tinggi di TK ABA 

Mardi Putra Bantul di kelompok A, B1 dan B2 berjalan lancar. Simulasi  dievaluasi oleh teman 

sejawat yang lain masing-masing lima guru.  Lembar pengamatan simulasi dengan  indikator: 

(1) Tingkat  komunikatif media, (2) Penguasaan kelas, (3) Estetik – artistik lukisan,  

menggunakan skala 5 (Likert).   

Di dalam petunjuk lembar pengamatan simulasi dituliskan makna 1 = sangat kurang, 2= 

kurang, 3= cukup, 4= baik dan 5 = sangat baik, lihat lampiran. Simulator adalah Ibu Daroyah, 

dari TK Bhinneka I Klembon, lukisan berjudul “Lingkunganku” bernilai = 95. Evaluasi simulasi 

teman sejawat  di kelompok A dengan skor sebagai berikut. Sukarni = 4,33; Ema Puji Lestari=4, 

66; Paijem = 4,66; Hakimah = 5, Suryanti=5, Istri Wening = 5.  Jumlah skor total = 24,32, maka 

rerata skor evaluasi di Kelompok A adalah 24,32 : 5 = 48,64. Skor ini dikonversi ke sklala Likert: 

termasuk kategori baik.  

                Berikut adalah foto simulasi di kelompok B1 TK Mardi Putra Bantul. 

 

Gambar 11. Simulasi di kelompok B1 TK Mardi Putra Bantul 

Perhatikan Gambar 12, tampak ibu Haibah (guru TK ABA Among Putra Babadan Bantul)  

memegang lukis mixed media sebagai media pembelajaran, anak-anak asyik 

memperhatikannya. Lukisan tersebut bernilai 94. , berjudul “ Lingkunganku”. Hasil penilaian 

teman sejawat adalah sebagai berikut: Hakimah skor = 5, Siti Anisah skor = 3,60; Nur Hidayatai 

skor = 3,67; Siti Anisah skor = 4, Puryanti skor = 4. Jumlah skor total adalah = 20, 27. Maka 

rerata skor total adalah  sama dengan jumlah skor dibagi lima = 20,27 : 5 = 4, 54. Skor tersebut 

dikonversi ke skala Likert termasuk kategori baik. 

                  Berikut adalah simulasi Ibu Any Suryaningsih di kelompok B2 di TK ABA Mardi Putra 

Bantul. 
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Gambar 12. Simulasi di kelompok B2 TK ABA Mardi Putra Bantul 

  

Pada Gambar 13, tampak Ibu Any Suryaningsih (dari TK ABA Among Putro Kadirojo) 

sedang simulasi dan tampak situasi yang pedagogis dengan media lukisan mixed media berjudul 

“Alam semesta” yang dipegangnya. Anak – anak asyik memperhatikannya. Lukisan  tersebut  

bernilai 93, 33  kategori  sangat  baik. 

Dari hasil evaluasi teman sejawat menunjukkan skor sebagai berikut. Jumiyati skor = 

4,33; Sukinah skor = 4,33; Sarbini skor = 4, Siti Khuzaimah skor = 4,6; Rojiatun skor = 4,33. 

Maka rerata skor adalah sama dengan jumlah skor dibagi lima = 21, 59 : 5 = 4, 31. Skor tersebut 

dikonversi ke skala Likert termasuk kategori baik. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan 

bahwa simulasi menggunakan media pembelajaran lukis mixed media  tersebut berhasil baik. 

 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

PPM Unggulan berjudul PEMBINAAN KREATIVITAS LUKIS MIXED MEDIA SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN DI TAMAN KANAK-KANAK dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Teknik pembuatan   lukis  mixed  media  sebagai media pembelajaran yang  kreatif,  adalah 

berdasarkan  Kurikulum TK 2010, mecari ide dan menemukan judul, membuat gambar 

skets, menentukan berbagai media yang digunakan, disusun dan ditempelkan pada gambar 

skets, maka terselesaikan sejumlah 38 lukis mixed media guru TK Kecamatan Bantul dalam 

kategori kreaif  yang memenuhi syarat sebagai media pembelajaran di TK: komunikatif, 

artistik, dan didukung oleh penguasaan teknis. 

2. Dengan terselenggaranya simulasi oleh tiga guru TK di TK ABA Mardi Putra Bantul pada 

kelompokA, B1 dan B2, dengan lancar, dan dievaluasi oleh teman sejawat dengan kategori 

baik, berarti meningkatkan kompetensi professional guru TK kecamatan Bantul. 

B. Saran 

1. Kepada IGTK-PGRI kecamatan Bantul disarankan selalu mengajukan surat permohonan 

jenis kebutuhan guna peningkatan kompetensi profesionalnya ke LPPM UNY, pada setiap 

dibutuhkannya. 

2. Kepada dosen – dosen UNY yang berkepentingan dengan pembinaan  kreativitas  guru – 

guru TK, dapat mengusulkan PPM dengan jenis yang lain ini pada tahun mendatang. 
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ABSTRACT 

            This paper outlines the results of a survey which was carried out, to identify 
students’ motivation and attitudes towards English learning especially speaking. 
Teaching English, especially speaking at Class XI IPA 1, SMA N 7 Yogyakarta, is very 
challenging. However, the writer as the teacher found some problems in learning 
process at the early school year. To have an effective learning process she had to 
manage the class into active and motivated classes, hence, a daunting task in terms 
of designing an activity that would serve to develop the students' speaking skills 
emerged. The atmosphere that was not conducive in the classes consisting of 
students derived from different previous classes. They were commonly unable to 
get along well and tend to be silent and passive. This had led the writer to make an 
effort to find an effective learning strategy to be implemented in her speaking class. 
The researcher performed a research entitled “Building Student’s Motivation 
Using Focus Group Discussion (FGD) as a Learning Strategy to Enhance 
Students’ Speaking Competence at SMA Negeri 7 Yogyakarta”.  This research 
was aiming at describing the effectiveness of FGD as the learning strategy to 
enhance the students’ motivation; describing how it could enhance speaking 
capability among the students of SMA N 7 Yogyakarta.  

The study was done in two cycles. In the first cycles, the result was still unsatisfied. 
To improve the result of the implementation, the second cycle was done. Some 
valuable findings were found. There was a significant improvement in the student’s 
motivation. They were creating conducive class. They were getting better gradually 
in developing and organizing idea. All students were supposed to get opportunity to 
be involved in active class participation; as a result, the class lived up. This learning 
strategy could guide students to become motivated, autonomous, and confident 
students. To top all, “FGD” was proven to be an effective technique to solve the 
problems of lack motivation at Class XI IPA 1, SMAN 7 Yogyakarta and to enhance 
the students ’ competence of speaking. 

Key words: Focus Group Discussion(FGD), motivation, speaking competence, to 
enhance, learning strategy 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

Motivation is one of the key to success in language learning. Maintaining a high level of 

motivation during a period of language learning is one of the best ways to make the whole 
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process more successful. In learning English as a foreign language learning strategies are always 

attached to students’ motivation. The higher motivation they gain, the better the process of 

learning and the better result they gain. It is such a crucial element in learning process, the 

choice of suitable strategies to assist English class should be focused as it will affect students’ 

motivation in acquiring English lesson.  

At the first weeks of school, the writer as an English teacher found that the eleventh 

graders at SMA Negeri 7 Yogyakarta were very not active. The writer tried to find the reasons 

why the atmosphere of the class was not conducive for the learning process. Using observation 

and interview it was found that they couldn’t get along well because they were in the new class 

and they were derived from different previous classes. They tended to make activities and 

socialized with their friends from the same previous classes, therefore the communication in 

class didn’t run well. This situation made the class atmosphere not conducive, as a result 

students were not motivated to take part actively in the learning process. In fact, the students 

tended to make groups based on the previous class. Hence, there were several groups in the 

class that couldn’t dissolve into one. This situation gave a bad effect to the atmosphere of the 

class. The students were passive and not motivated.  

Based on the situation above, the writer as an English teacher decided to find a learning 

strategy to create a conducive class using having Focus Group Discussion (FGD). The writer was 

sure that the more conducive the class, the higher motivation the students had. The situation 

and the importance of motivation in learning English and the back ground above made the 

writer decide to implement a learning strategy to make the class conducive and to enhance 

students’ motivation. The writer tried a learning strategy using FGD to solve the problem in 

class XI IPA 1. To find the effectiveness of the strategy the writer made an action research on 

“Building Students’ Motivation Using Focus Group Discussion(FGD) as a Learning Strategy 

to Enhance Speaking Competence among the Students at SMA Negeri 7 Yogyakarta.”  

The problem formulations are 1) How effective is FGD as a learning strategy to build 

students’ motivation to enhance the competence of speaking among the students at SMA Negeri 

7 Yogyakarta? 2) How can FGD as a learning strategy build students’ motivation to enhance the 

competence of speaking among the students at SMA Negeri 7 Yogyakarta? 

The objectives of the study are 1) to determine the effectiveness of FGD as a learning 

strategy to enhance students’ motivation in English learning at SMA Negeri 7 Yogyakarta, 2) to 

describe how can FGD as a learning strategy enhance students’ motivation to enhance the 

competence of speaking among the students at SMA Negeri 7 Yogyakarta? 

This study can serve as an introduction to English learning strategy and give positive 

contribution to provide some new insight for English teachers. It is also beneficial means to 

make English teachers empower the potential role of class in teaching-learning process. It is 

expected to enhance the motivation among students. In broader scope, it promotes the quality 

of learning strategy used by English teachers to accelerate the national English education 

development. It is also expected that FGD as a learning strategy could enhance students’ 

motivation and improve students’ competence of organizing idea, exploring a topic and 

developing critical thinking. This strategy would also be able to enhance students’ self-

confidence.  For writer herself this research would develop her mind in creating a qualified 

learning process using the problem-solving process and be a valuable experience related to her 
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knowledge in research on education and her life and experience. Hence, it would improve 

professionalism of the writer herself. 

Motivation is a force used within the educational system to encourage student learning 

and understanding. In the educational setting, motivation is either an internal force or external 

force. There are different theories of motivation in the educational setting, including those that 

state that student behavior is dictated due to either external or internal factors. This discussion 

concerns the effects of intrinsic and extrinsic motivations and their effect on student learning 

and success within an educational setting. 

According to humanistic theories set forth by Carl Rogers, motivation might come from 

within an individual without any thought to the external reward (intrinsic motivation). 

Students receive their own internal reward using an increase in self-esteem and sense of 

achievement when they reach their desired goal. This drive is called internal or intrinsic 

motivation, which means there are no outside forces that dictate whether an individual will 

ultimately achieve his goal.  

Students who need reinforcement to succeed are operating under the behaviorist theories 

set forth by B.F. Skinner, who suggests a punishment and reward system as a motivational tool. 

The external motivation that is required to drive the individual's positive behavior is offered 

in the form of a system that reinforces the desired behavior or negates undesirable actions.  

Characteristics of Motivated Students (Marten &Carey,2000): 1) Self-Belief : 

Motivated students are usually confident in their ability to do well in their schoolwork. 

Confidence is really important to give energy and to drive them to learn. 2) Value of Schooling: Students 

are more motivated  when they believe that what they learn at school is useful, important 

and relevant to them or the world in general, 3) Learning Focus: Motivated students are 

focused on learning, solving problems and developing their skills, 4) Persistence: A 

motivated  student is also able to keep working on his or her schoolwork even when that 

work is difficult or challenging – they are persistent, 5) Planning and Monitoring: Motivated 

students tend to plan their assignments and schoolwork or study. They also keep track of 

their progress as they do their work. Unmotivated will probably not be persistent when they 

encounter difficulty. Instead, they are likely to see it as too hard and give up. 6) Study 

Management :Motivated students utilise their study time well, organise an effective study 

timetable  and choose and arrange where they study so that they are most able to 

concentrate and work effectively. Develop an effective study timetable, manage time more 

effectively and prioritise their work. 

Characteristics of Unmotivated Students (Marten &Carey: 2000):  

1) Anxiety: Anxiety refers to the worrying thoughts students have about school and the 

nervous feeling they get when they think about school, 2) Low Control: Motivation is reduced 

when students are unsure about how to do well or how to avoid doing poorly, 3) Failure 

Avoidance: Students lack motivation when they are simply completing their schoolwork to 

avoid doing poorly, disappointing parents or teachers, 4) Self-Sabotage: Students who lack 

motivation may do things that seem to undermine their success at school. They may put off 

doing their homework or assignment, waste time when they are meant to be studying, not 
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study at all or clown around in class. The reason why students self-sabotage is because they 

fear failure.  

Irwanto (2006: 1-2) defines the FGD is a process of data collection and systematic 

information about a very specific issues using group discussion. As the name implies, the notion 

of Focus Group Discussion containing three key words: a. Discussion (not an interview or chat) 

b. Group (not individual); c. Focused (on certain topic). Many people argue that the FGD 

conducted to find solutions or solve problems. This means that discussions aimed at reaching 

agreement on a particular issue faced by the participants. Based on the back ground of this 

study, FGD is the best way to dig the reason why the class is not conducive and to get the 

solution to the problems. 

Focus Group Discussion will play role as stimuli for the student to be encouraged to 

express their ideas and to have critical thinking. It is hoped that the students experience the 

interactions in a good circumstance that they are getting closer and better in the cooperation to 

solve the problem together. The reflection done after the action in cycle 1 will be determined to 

make the next steps in cycle 2. In cycle 2, it is expected that students will have been motivated 

and encouraged to express their ideas more freely and automatically. The responses from the 

peer as audience will really cheer up the process of learning using FGD. As a result, the 

outcomes are students will be more motivated, the class will be conducive, and the speaking 

result will be satisfied.  

Chart 1. Thinking Framework 

 

 

RESEARCH METHOD 

The type of research is an action research. The reseacher will start to implement  “FGD” as 

a learning strategy in the first cycle. Reviewing the result of the first cycle which may give a 

positive or even negative sign, she will continue to do the implementation in cycle two. The 

analyzing data will be based on qualitative data. The data is used to determine the effectiveness 

of the professional development experiences. The research took place from July – October 2012, 

from planning to analyzing data. 
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 The scenario of cycle 1 and 2 are almost the same. The difference is that in the planning 

stage of cycle 2 there is no grouping step anymore. In this research, data or information 

collecting is done using several techniques as follow: 1) Observation, 2) Documentation, 3) 

Notes,  4) Interview.  

To know the progress of students’ motivation the writer will compare the condition 

before and after the action (Kemmis, S., & Taggart, 1990). The criteria of success are set as 

follows: 1) There is a significant progress of students’ motivation.  2) The achievement of 

speaking test is satisfied or at least reach the minimum passing grade that is 76 score. 

 

RESEARCH FINDINGS AND DISCUSSION 

Research Findings 

The target of the research was the improvement of learning process and students’ 

motivation. The learning strategy used by the researcher was the implementation of FGD. This 

strategy was taken to answer the problem the researcher encountered in her classes.  

At the first weeks of school, the researcher as an English teacher found that the students 

were very silent and not active. The researcher tried to find the reasons why the atmosphere of 

the class was not conducive for the learning process. Using observation and interview it was 

found that they couldn’t get along well because they were in the new class and they were 

derived from different previous classes. They tended to make activities with their friends from 

the same previous classes, therefore the communication in class didn’t run well. This situation 

made the class atmosphere not conducive, as a result students were not motivated to take part 

actively in the learning process.  

In identifying the students’ problem the researcher held a pre-research by having friendly 

conversation. This questionnaire was given during the learning process by giving check list. 

Based on the check list the researcher then held conversation on the most difficult skill. The 

communication happened so naturally that the students didn’t realize if the researcher was 

actually making a pre-research. The result of the pre-research was the most difficult skill 

according to the students of XI IPA 1 is listening. There were 12 students thought that listening 

is the difficult skill, 9 students chose speaking, 2 students chose reading and 2 students chose 

writing. When the researcher asked the 12 students whether they often got listening exercise, 

they told that they got listening practice so often but still they found it the most difficult among 

others. The researcher tried to dig further opinion about the most important skill of English for 

their future. Surprisingly, the data showed that speaking is the most important to 52% of the 

class. Although most of the students thought listening was the most difficult, the data showed 

that listening was the second most important skill. Writing and reading were the third position. 

The most surprising data the researcher got was that speaking was the most interesting 

skill to the students. 84% of the class answered surely that speaking were interested in 

speaking, however, they found difficulty in expressing their idea in English. They had an 

ambition to be good at English speaking since it would help them in their future career. Seeing 

that the interest on speaking among student was high, the researcher did a pre-test on speaking. 

The result gave the clear description that students were not prepared to use the language. 
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Students were not provided with the situation and chances to apply the language in the real life. 

The students’ proficiency in speaking was still very low, with only some students who were able 

to communicate in English. Most of the students did not have ability to speak English well. The 

following table shows the scores of speaking pretest taken in class XI IPA 1. 

Planning of cycle 1 was done by the teacher and the students in July, 2012. Regarding the 

problem was lack of motivation and the class was not conducive, the teacher made an effort to 

explain step by step about the planning of having a FGD. After telling about the back ground of 

the study, the teacher explained about the Standard Competence, Basic Competence, the 

Objectives of Learning, and Indicators of Learning. The teacher tried to give the right for the 

students to express their opinion about the planning and in fact the class agreed to do the 

planning.  

The discussion was held to decide the topic of the FGD, that is “How to Make our Class 

Conducive.” This topic was really matched with the problem. Grouping was done randomly. 

Students were asked to stand up and make a line than saying number 1 up to 6. After the 

students finished counting, they were supposed to find their friends with the same number. 

Then the teacher explained that the result of grouping would be used as group work in the 

coming FGD. By grouping in this way it was expected that the students got the new cooperative 

group. One who never discussed or made close friendship finally got the opportunity to work 

and discuss together in friendly situation. 

Chart 2. Scenario of Grouping and Setting of Class 

 

 

 

Preparation of equipment was prepared by students in charge of property, with a staff of 

cameraman were supposed to prepare the equipment: camera, handy camera, laptop, LCD, and 

to set the table and chair. 

 

Implementation of Cycle 1 

The First Meeting 
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Activity 
 Committee and Presenter Students as 

Audience 
Teacher 

1  MC opened the activity by greeting 
and introduced the activity. 

She/He cheered the up to 
encourage them taking 

participation in the activity. 

 She/He announced the groups 
which will make presentation.  

 She/He then let the moderator to 
handle the running of the FGD. 

Listen and pay 
attention to. 

Giving support 
by appraising 

and applausing. 
 
 
 
 

Observe and take 
some notes 

 

2  Moderator started the FGD by 
inviting the presenters to go on the 

floor. 
 She/He introduced the topic . 

 She/He introduced the presenters. 
 She/He announced the time of the 

presentation. 
 She/He invited the presenters to 

performed the FGD. 

Listen and pay 
attention to 

Observe and take 
some notes 

3  The presenters in turn presented 
their material 

 The presenters made the time 
available 

Listen and pay 
attention to 
Make some 

notes 

Observe and take 
some notes 

Make the score of 
everyone 

performance 

4  The moderator managed the time, 
if the time is almost up she/ he 

reminded the presenters. 
 She/He told the presenters if the 

time was up. 

Listen and pay 
attention to 
Make some 

notes 

Observe and take 
some notes 

5  The moderator opened question 
and answered session 

 The presenters answered the 
question 

Ask question 
and listen to the 

discussion 

Observe and take 
some notes 

6  The moderator closed question 
and answer session and gave the 

time back to the MC 
 The MC closed the activity, inviting 

the audience to give applause. 
 The MC announced the next 

agenda in the next session. 

Give applause Observe and take 
some notes 

7 At the last, the teacher made a review and oral adjudication about the presentation.  

 

The Meeting of Cycle 1 occurred in the first and second week of August, 2012. As the job 

division, the groups making presentation were group 1, 2, and 3. The MC was Anira and the 

Moderator was Ana Ulfa. It took several minutes for the presenters to be ready before the MC 

opened the activity by greeting and introduce the activity. She announced that there were three 

group of presenters that day. Each group had time to deliver the material for 15 minutes. The 

following activity was question and answer session for 10 minutes each group. The MC then 

gave the time to the moderator to handle the FGD. The MC introduced the presenters and also 

introduced the topic. She also invited the audience to be pay attention on the presentation and 
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prepare question. The opening of the FGD by MC and moderator ran quite well, however, they 

look little bit nervous in handling the activity. 

Group 1 presented the material with title “The Way to Make the Class Better”. Albany  

opened the presentation, he was really ready and self-confident explaining their ideas. This 

group offered very good and interesting ideas to make the class better: 1) Open your mind, 2) 

Make a good relationship to work together, 3) Make class be more interesting, 4) Respect 

others, 5) Don’t be shy to other people, 6) Be on time. Their ideas were poured into beautiful 

and interesting slides. The  points in slide 1-3 they created were really great ideas. Albany 

explained the first three ideas. He explained smartly and interestingly “make good 

relationship to work together” by referring the saying from Ryunosuke Satoro “Individually 

we are one drop, together we are an ocean”.   

To make the class conducive Albany suggested the students to make the class alive by 

having joke and friendly situation. He also persuaded the class to be positive thinking because a 

positive thinking would get them happiness and comfort in class. Hanggara took turn to explain 

about “be positive thinking” and  “respect other”. He explained that if we respected others, 

the gain was other people would respect us. “You give, You get” was very good saying the 

introduced to the class. 

Yunanto got his turn to explain about “don’t be shy to other people” and “be on time”, 

but he couldn’t express his idea in English. He was really shy and got tongue tied. It seemed he 

had big problem in speaking English because he was not self-confident. The animation on slide 6 

was not suitable and even disturbed the class focus on the topic. When the question session 

happened, there were three students asked question: Anira, Dewy, and Shabira. The questions 

were good and they spoke fluent enough. Albany took domination in answering the questions 

because his friend only took very little part. But in short the presentation from this group was 

really meaningful since the ideas they presented were very good and received by the class. 

Group 2 made presentation with the title “How to Make Eleven One Science to be 

Better”. The first slide showing the topic, it was interesting and creative work. Looking at the 

photograph on the slide, the teacher felt happy and sure that the group was a solid group 

although the week before they had just started to be in one group. The four girls looked more 

serious than the first group. All of them were active in the presentation. They divided the job 

well. They underlined three points: Our Rules, Our Class, Our Laughs, and Our Wishes.  

Larasati opened the presentation by introducing the topic. Then she explained their idea 

by giving persuasive argumentation about discipline and keep the environment. Servin offered 

brilliant suggestion to make a moving seat so that everyone would have a new desk mate. The 

students were asked to take a lottery each time they arrived in the class. In the lottery they 

would get seat number. Nuril added that the idea of moving seat was proposed to force students 

make friend with all member of the class. She also invited all students to make commitment to 

be open minded, to care each other, to be tolerant, to take participation in class activity, and to 

avoid bullying. Hany showed a photograph of her class that was not clean and tidy; she 

explained that this was not comfortable to study and live in. Class is the second home for the 

students, that’s why, all members should keep cleanliness. Finally, Hany presented her idea 

create a conducive class atmosphere by doing class activities together and keep smiling. 
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The presentation of group 2 was very good. All presenters could take part  as active 

presenters. Unfortunately, the class were nor active. In the question and answer session only 

one student, Hangara, who actively asked several questions. The teacher did interference by 

inviting more students to ask questions, then one student, Anira. Brilliantly, Hany and Larasati 

response the questions by giving good and clear explanation. 

Group 3 presented their topic about “How to make Our Class Better”. They presented a 

slogan: “Smiling, Greeting, Communication” to make the class warm. Then similar to the idea of 

group 2, this group also proposed idea random seatmate. Clean and tidy were also the issue 

appeared. They suggested “no grouping” but “group work”, it meant that no gap in the class. The 

group division was to finish the work but not making the gap.       This group invited all students 

to keep clean and tidy.. 

 

The Second Meeting 

Group 4 presentation, begin with the explanation that their class was not merely a place 

of study but also a home to live in and a family to love. Milade tried to explain that the members 

of the class should realize how important the class was. Almost everyday, they were in the class. 

Class was really meaningful. They had to keep the class comfortable to study and to live in. She 

reminded that there were 24 students in the class, off course there could happen some 

problems and happiness, therefore, the class should hand in hand to solve the problem. Keep 

the unity by understanding and love each other. They also suggested if they didn’t understand 

the material, they should keep optimistic and consult to the teacher. 

The Result of the Action in Cycle 1 

Using this cycle, the students got experiences working in groups. They became closer and 

could cooperate in completing their job. Both the presenters and audience got the first 

experience having FGD in English. The improvement could be seen in the process of learning. 

Those who were very silent the week before became better by trying to speak and making 

question. The moderator and MC were patiently tried to handle the activity. Some weaknesses 

found in this cycle  

Reflection of Cycle 1 

In Cycle 1 the FGD ran well enough but it was not optimal. The presenters prepared the 

material very well. The content of values was very useful, meaningful, and worthy to solve the 

problem in the class. However, due to the limited vocabulary of the presenters, they couldn’t 

express their ideas fluently. Some of them were not confident. Some students took class 

participation actively but some of students became listener and silent audience. The critical 

thinking should be developed among students. The academic culture to ask question, to give 

response, to express argument should be created in the class. The students needed to be 

supported to be more self-confident. Anyway, there was a good progress of the class situation. 

There was no gap among students anymore. They looked enjoying the activities. They became 

closer than before and the cooperation among students emerged.  
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In the reflection teacher also let students make reflections. Then the leaders of the groups 

reported orally about their reflection of the FGD in Cycle 1. Based on these reports and 

observation the teacher made record and reflection. 

Here is the note of the report from each group : 

Group Note 
1 The running of the presentation did well enough but two students were still not active. 

They said that they had many ideas in their mind but they couldn’t express them in 
English. They admitted that their vocabulary was very poor. The leader of this group, 

Albany, was very good and could manage the activity well. However, since it was a new 
experience for them they still felt difficulty in their performance. They also admitted that 

their pronunciation was still very poor. To sum up their report they said that they enjoyed 
having lesson in this way but they needed to enrich their vocabulary.  

2  This was the best group in cycle 1. The leader was an active and cooperative.  All the 
members were girls. They were motivated to discuss and make performance using 

English. They all knew the rule very quickly. However, they had decided some difficult 
ideas so that the speakers couldn’t develop their ideas easily.  

3 This group was good enough, the material presented on power point slides were very 
interesting. Unfortunately, their expression during presentation was not so interesting. 

They didn’t use eye contact in communication because they often looked at screen. They 
also depended on their note. In short their performance needed to be improved.  

4 The report of this group was almost the same as other groups. They thought that the 
difficulty of their performance was because of they had bad vocabulary. They felt that 

their grammar was also bad but thanked that the teacher didn’t overemphasize on 
grammar. They wanted to make more practice. Some of them were still shy and not 

confident to speak English but actually they enjoyed that activity. They suggested that the 
teacher give enrichment on vocabulary to improve their performance in the next cycle.  

5 The leader reported that it was difficult to handle the group since they were not serious. 
Most of them were under-time. They spoke less than 3 minutes. They were less motivated 

compared with other groups. In the report, the leader wanted the member of group 
should be mixed evenly both female and male. 

6 This group admitted that they didn’t divide the job well before presentation so that they  
couldn’t answer the question quickly. They also admitted that they learned a lot from the 

previous presentation  

 

Implementation of Cycle 2 

1) Planning of Cycle 2 

Planning of cycle 2 was done by the teacher and the students to make betterment of FGD 

process in Cycle 2. Regarding the problem was lack of audience participation, the class 

encouraged all students to take part actively in question and answer session. The discussion 

was held to decide the topic of the FGD, that is “How to Reach Our Ambition.” This topic was 

selected to improve students’ motivation to get their future. 

2) The Process of Cycle 2 

In this meeting the class decided Milade as Master of Ceremony and Nastiti as Moderator. 

Both of them succeeded to handle the activity very well. In this meeting Hany, Larasati, Nuril, 

and Servin perfomed better than theirs in the first cycle. They explained six suggestions to 

manage time very clearly. Hany suggested the class to be organized, for example by using a 

study time table, listing all activities each day, and make a week plan. She added that the class 
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should make a plan ahead by determining how long their task would take and break down the 

big activities into smaller tasks to make schedule easily. Servin suggested to prioritize their 

tasks by putting the first thing at the first priority. She also reminded the class not to post pone 

what they could do and focused on the goal they have set and followed the top priorities. 

Larasati offered a good suggestion to avoid being overload. She said that the managing 

time should include time for rest, relaxation, sleeping, eating, exercise, and socializing. They 

should take a good time to have recess, however, they should try to reach the target. Nuril with 

her nice style offered some good ways to get better achievement.  They had to find an 

appropriate environment, to reading because it was very important to widen their knowledge. 

He added that book was better source than internet. 

In this session the audience seemed to be more encouraged to give responses. Several 

students asked questions, and fortunately the speaker could give good responses. The discussed 

among the members of the group quickly and answered the questions in turn. 

Indeed, this was very good improvement. 

The Second Meeting 

Albany opened the presentation by giving suggestion to make commitment. He said that 

goals required commitment and dedication. There’s no other way around it. “If we are 

struggling with committing to a specific goal, go back and start the process over. You may not 

have identified the goal just right, or you may be lacking the necessary motivation to see it 

though”. Albany was really confident and fluent. 

Then he added “It’s important to put all of our goals down on paper, it’s equally important 

to track your progress. You can do this with a goal tracking worksheet, a goal management tool 

or a method of your own. The key is to regularly check-in on your goal progress and take note of 

where you are and where you need to go before your next check-in. 

Hanggara explained that Indonesian people thought that ambitious was something 

negative but actually it’s good to have big and very ambitious goals, but many times, we should 

make them more attainable and realistic by breaking them down. “You may need external 

support to accomplish your goals, or maybe you are struggling with the commitment factor and 

need someone to hold you accountable. While your goals may be personal to you, that doesn’t 

mean you have to do it alone. If you need help, support or just a cheerleader, ask someone your 

trust.” Hanggara added.Rezky, the third speaker, said that consistency and routine could play an 

important role in reaching their goals. He suggested to be consistent. The more routine they 

could make the process, the easier it would be to keep going. Hanif closed the presentation by 

adding a wise solution to make them successful. “Positive thinking can empower you to reach 

success. If you consistently think negatively, you may be sabotaging your entire goal process. 

Positive thinking and self-affirming really can get you using the most challenging parts of 

reaching your goals.” 

3) The Result of the Action 

Using this learning strategy, the students got experiences working in groups more 

effectively. They became closer and could cooperate in completing their job. Both the presenters 
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and audience got more experience having FGD in English. The improvement could be seen in the 

process of question and answer session. Those who were very silent the week before became 

better by trying to speak and making question. The moderator and MC were successfully 

handling the activity.  The class became warm and conducive. At the end of the FGD they made 

commitment together by not only talking but taking action to follow the class regulation to 

make the class conducive. This event was really like a historic event since they decided to take  

class photographs. With joy and happiness they shaking hands to symbolize the unity of the 

class. 

4) Reflection of Cycle 2 

In Cycle 2 the FGD very ran well enough but it was not optimal. The presenters prepared 

the material very well. The content of values was very useful, meaningful, and worthy to solve 

the problem in the class.  Fortunately, the vocabularies of the presenters were improved, they 

could express their ideas fluently. They seemed more self-confident. Most of students took class 

participation actively. The critical thinking was developed among students step by step. The 

academic culture to ask question, to give response, to express argument was also bee in the 

class. Anyway, the students still needed to be supported to be more self-confident. 

In short, there was a good progress of the class situation. There was no gap among 

students anymore. They looked enjoying the activities. They became closer than before and the 

cooperation among students emerged. In the reflection teacher also let students make 

reflections. Then the leaders of the groups reported orally about their reflection of the FGD in 

Cycle 1 and 2.  

Based on these reports and observation the teacher made record and reflection. 

Here is the note of the report from each group : 

1 The running of the presentation did well enough. Two students who  were not  active in the 
first cycle got improved.  They couldn’t express their idea in English. They admitted that 
their grammar was still very poor.  However, they also admitted that their pronunciation 

was still very poor.  They were satisfied with their performance since they could response 
the questions well. To sum up, their performance was very good.  

2 This group was always active. They were motivated to discuss and make performance 
using English. They could divide their job effectively.  

3 This group was good enough with the material presented on power point slides were very 
interesting. They were brave enough to use their eye contact in communication because 

they often looked at screen. They didn’t depend on their note anymore. In short their 
performance had been improved. 

4 This group was good enough They still thought that the difficulty of their performance was 
because of they had bad vocabulary, however, their self-confidence had helped them to 

dare to speak. They admitted that they enjoyed their activity . 

5 Most of them were under-time at the first cycle but in this cycle they improved.  They were 
more motivated than before. 

6 This group made a good improvement. They divided the job well before presentation so 
that they could answer the question quickly.  
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Discussion 

The application of FGD gave contribution to enhance students’ motivation and speaking 

competence in class XI IPA 1 SMA Negeri 7 Yogyakarta. The data analysis and the finding gave 

the proofs that students could enhance their motivation and as a result their competence in 

speaking also improved significantly after the learning and teaching process in the class 

implement FGD as a learning strategy. The students could be involved in using the language and 

they experience various stimulations which triggered them to use the target language in 

learning. The data analysis was the result of the questionnaires and interviews, and the 

students’ scores in speaking tests . The findings of the research could be seen on the following 

chart. 

Chart 3 . Students’ Response about Motivation 

 

 

The result of question can portray the improvement of students’ motivation. Comparing 

the condition of before the action, after cycle 1 and after cycle 2, the result gives significant 

improvement. The data was taken from the questionnaire. 

The biggest problem among the students before the action was “self-believe”, the low 

degree of self-belief caused them be silent students. Before the action, the degree of “value of 

schooling” was still very low. The negative idea that schooling was a burden for them was a big 

matter. Their “learning focus” was also not satisfied. They were not persistent so that they 

often complained with the assignment given to them. They study management, they had 

planning, but they didn’t commit to follow. All the weakness happened before the action was 

solved partly in the first cycle, and finally was really changed in the second cycle.  

The result of this questionnaire was also compared with the result of interview. Many 

students admitted that he could get the benefit of the FGD; they learned how to have a good 

public speaking, learned about cooperation or team work, learned to handle a good FGD, and 

learned to be a good person and also made the class to be better. Some students said that FGD 

could make all students in the class active and focus with one object. Beside that FGD could 

make every student show his/her talent or his/her opinion about the problems they were 
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discussing.   They got many interesting ideas which made the class more conducive and 

comfortable. They also  got the spirit to learn and also kept them motivated to study seriously. 

By cross-checking the observation, questionnaire result, the interview, and the speaking test it 

can be concluded that they have significant relevance. As a result, the writer sum up that the 

implementation of FGD as a learning strategy could improve students’ motivation and enhance 

speaking competence among the students of SMA Negeri 7 Yogyakarta. 

Chart 4. Students Motivation in Before Action, Cycle1, Cycle 2 

 

Using the implementation in two cycles, the students got experiences working in groups. 

They became closer and could cooperate in completing their job. Both the presenters and 

audience got the first experience having FGD in English. The improvement could be seen in the 

process of learning. Those who were very silent the week before became better by trying to 

speak and making question. The moderator and MC were patiently tried to handle the activity.     

The application of FGD gave contribution to enhance students’ motivation and speaking 

competence in class XI IPA 1 SMA Negeri 7 Yogyakarta. The data analysis and the finding gave 

the proofs that students could enhance their motivation and as a result their competence in 

speaking also improved significantly after the learning and teaching process in the class 

implement class FGD as a learning strategy. The students could be involved in using the 

language and they experience various stimulations which triggered them to use the target 

language in learning. The data analysis was the result of the questionnaires and interviews, and 

the students’ scores in speaking tests.  

The result of questionnaire done in two cycles gave the proof of the significant motivation 

progress among students. Using triangulation method the writer found the correlation between 

questionnaire result and observation result. The students, in fact, discovered and built their 

own knowledge by discussion during preparation and presentation in the FGD. They could focus 

on making connections between facts and fostering new understanding in students. They could 

response and encourage themselves to analyze, interpret, and predict information.  With a well-

planned classroom environment, the students learn how to learn. 

Based on the observation the process in two cycles and the result of questionnaire, it 

could be proven that the students were getting motivated and they appreciated the value of 

classroom activities. Their self-belief improved because applied reasonable effort. They also had 
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willingness to do their job since the felt the meaning of integrity or their own right to make 

opinion and creation. Using their presentation in FGD they were empowered to think critically; 

they were provided with the opportunities to collaborate. The collaboration among students 

guided them to reach their success based on their good thinking and effort. The opportunities to 

express their opinion gave good implication; they felt being respected and recognized in their 

journey to learn and grow. 

CONCLUSION AND SUGGESTION 

Conclusion 

FGD is found to be an effective learning strategy to build students’ motivation to enhance 

the competence of speaking among the students at SMA Negeri 7 Yogyakarta. FGD as a learning 

strategy could build students’ motivation to enhance the competence of speaking among the 

students at SMA Negeri 7 Yogyakarta . 

Implication 

FGD as a learning strategy give a positive implication. The students could focus on making 

connections between facts and fostering new understanding. They could response and be 

encouraged to analyze, interpret, and predict information. They could construct understanding 

themselves. The right or opportunity to express their opinion and to solve the problem 

collaboratively put them to be critical thinker. They also enjoy doing the task, how hard it is, 

since they feel the meaning of integrity. They are encouraged to be active in real world problem 

solving to create more knowledge and then to reflect on and talk about what they do and how 

they understand and change.  

FGD could enhance students’ motivation since they are empowered to be self-belief. They 

also recognized the important of class participation; they understand the school-vale. The hard 

process they should undergo in FGD make them to be persistent. Their task can be done 

successfully when they have a good planning and preparation. The task they get put them to 

focus on their studying. As a result, they become responsible and persistent. 

Suggestion 

FGD as a learning strategy could give good implication to the learning process as long as 

teacher: 1) engages quality planning and preparation, 2) prepares a positive environment, 3) 

sets well-planned instructional techniques, and 4) exhibit professional behavior. 
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DISEMINASI HASIL STANDARDISASI PENILAIAN BERBASIS SEKOLAH KEPADA 
WIDYAISWARA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 

 

Bambang Subali dan Pujiati Suyata  

Universitas negeri Yogyakarta 
 

ABSTRAK 

Setelah berhasil dikembangkan panduan  standardisasi penilaian hasil belajar 
berbasis sekolah, kasus pada mata pelajaran Biologi dan Bahasa Indonesia di SMA, 
penelitian tahun ketiga hibah strategis nasional ini ditujukan untuk 
mendesiminasikan panduan yang telah dikembangkan kepada para widyaiswara di 
tujuh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dari seluruh LPMP yang ada di 
Indonesia. 

Panduan yang didesiminasikan yaitu (a) Panduan Penyusunan Item Tes Pola 
Konvergen dan Divergen yang di dalamnya memuat learning continuum Biologi dan 
bahasa Indonesia sebagai acuan pengembangan item tes dan (b) Panduan Analisis 
Data Pengukuran Pendidikan menggunakan Program Quest dengan menggunakan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk memperoleh bukti empirik 
kesahihan.  

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa para widyaiswara di tujuh LPMP yaitu  
LPMP Provinsi DIY, Jateng, Ba-Bel, Kalbar, Kalsel, Sulsel, dan NTB dapat memahami 
panduan yang telah dikembangkan dan menggunakannya sebagai acuan untuk 
menganalisis data simulasi yang tersedia, baik menggunakan penskalaan politomus 
maupun dikhotomus beserta kombinasinya.   

Kata Kunci: Standardisasi penilaian, learning continuum hasil belajar,  
penskalaan politomus, penskalaan dikhotomus 

 

 

PENDAHULUAN 

Meskipun penilaian alternatif dituntut dalam Peraturan Meteri Pendidikan Nasional 

Permendiknas) Nomor 20 Tahun 2007 (Depdiknas, 2007). Namun, tidak berarti bahwa ujian 

tulis tidak diperlukan. Ujian tulis masih diterapkan dalam ujian nasional dan ujian distrik di AS 

(Hargreaves &  Schmidt, 2002: 69-95). Dalam hal penggunaan tes tertulis, pengenalan penulisan 

item dengan pola konvergen dalam bentuk item/butir soal bentuk pilihan dan isian terbatas 

sudah banyak diperoleh para guru, baik melakui bimbingan teknis (Bimtek) tingkat nasional, 

regional, maupun inhose traning. Demikian pula analisis item menggunakan pendekatan teori 

klasik atau classical test theory (CTT)  serta dengan pendekatan teori respons item atau item 

response theory (IRT). Namun, pengenalan item pola divergen beserta teknik analisisnya, baik 

menggunakan CTT maupun IRT hampir tidak pernah dilakukan. Boleh jadi itu sebagai efek 

pemakaian soal bentuk pilihan ganda (PG) yang digunakan dalam UN. Hasil wawancara 

pendahuluan dengan sebagian besar mewancarai guru Biologi SMA di Kota Yogyakarta dan guru 

SMA unggulan di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa memang sebagian guru hampir tidak 

pernah menggunakan soal uraian. 
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Menyongsong perkembangan asesmen nasional di negara lain yang juga mengujikan soal 

bentuk uraian (Gorin, 2006: 21-36), dan bagaimana upaya untuk mengontrol kualitas hasil ujian 

(Allalouf, 2007: 36-43) beserta permasalahan yang dihadapinya (Brennan, 2001: 6-18), juga 

rendahnya prestasi siswa dalam mengerjakan soal TIMMS (IEA. (2003), Hasil penelitian 

Bambang Subali (2009: 203) menunjukkan penguasaan siswa Biologi SMA terhadap 

keterampilan proses sains pola divergen dengan model PCM-1PL tiga kategori tergolong 

rendah. Bahkan bila diskala dengan skala dikotomus ada yang tidak memiliki kemampuan 

berpikir divergen menurut model Rash-1PL.  Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk 

meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan penilaian.  

Kelemahan guru dalam mengembangkan penilaian antara lain pada pengembangan  

learning continuum hasil belajar sesuai dengan konsep pengukuran. Learning continuum hasil 

tersebut merupakan abstract continuum yang terbentang dari -∞ sampai dengan -∞. Bentangan 

tingkat kesukaran dan tingkat kemampuan peserta didik tersebut berada pada satu garis 

sehingga akan dapat diketahui posisi setiap subjek terhadap tingkat kesulitan item yang 

dikerjakan. Tingkat kemampuan testi maupun tingkat kesukaran item dalam Rasch Model (RM) 

diekspresikan pada satu garis berupa absis pada grafik dengan satuan berupa logit atau logg-

odd unit (Keeves & Alagumalai, 1999: 27).   Proporsi varians total dari estimasi skala untuk 

person sebesar βn yang berasosiasi dengan varians parameter, ditentukan oleh besarnya indeks 

separasi person sebesar S. Indeks sparasi person itulah yang dianggap sama dengan koefisien 

reliabilitas tes (Wright & Masters: 1982: 106). Namun, tetap harus diperhatikan bahwa 

perhitungan besarnya error pengukuran pada indeks sparasi person berbeda dengan 

perhitungan error varians pada CTT (Keeves & Masters, 1999: 275-276).   

Item tes dalam bentuk uraian nonobjektif menghasilkan jawaban yang diberikan testi 

yang luas dan komprehensif (Roid & Haladyna, 1982: 58-62). Hal ini sangat cocok dengan 

pengukuran keterampilan berpikir divergen yang menyebar dari satu titik (Arthenton, 2005: 1). 

Dengan demikian akan ada variasi jawaban benar dari testi. Namun demikian banyak 

kelemahan guru dalam mengonstruksi item tes (Jehlen, 2007, (29-34), terlebih jika dikaitkan 

dengan pemenuhan validitas konstruk suatu pengukuran (Edward & Bagozzi, 2000: 155-173; 

Gorin, 2006: 21-35). 

Penskalaan atau penskoran politomus diberikan kepada respons tes uraian karena 

respons yang muncul dapat diberi poin nilai dengan kisaran performansi yang terendah (nol) 

hingga lebih dari satu level di atasnya (misalnya 2, 3, atau n). Model yang dapat dipakai untuk 

mencari karakteristik informasi item yang terkait dengan penskalaan respons yang muncul 

cukup banyak. Keragaman model tersebut terdapat baik pada penskalaan politomus maupun 

dikhotomus (Han & Hambleton, 2007: 15-20; Theissen et. al., 2001: 295-325). Namun, jika 

diinginkan menggunakan penskalaan dikotomus, soal bentuk uraian dikoreksi hanya dengan 

kriteria salah (skor 0) atau benar (skor 1).  

Ukuran sampel untuk pengujian fit item dengan model bervariasi sesuai dengan banyak 

parameter dan model yang digunakan. Ukuran sampel untuk data politomus menggunakan 

Graded Model (GM) yang merupakan model 2-PL sekitar 250 dapat diterima untuk aplikasi 

dalam penelitian, sedangkan 500 sampai 1000 untuk penggunaan operasional (Muraki & Bock, 

1998: 35).   Untuk keperluan penelitian dapat menggunakan sampel yang kecil (Crocker & 
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Algina, 1986: 322). Ukuran sampel  untuk model 1-PL berupa Rasch Model (RM) antara 30 

sampai 300 dengan batas INFIT t sebesar -2 sampai +2 (Bond & Fox, 2007: 43). 

Dalam penelitian ini digunakan model 1-Pl dari RM dan PCL dari program Quest. Elemen 

sentral program Quest adalah IRT dengan  Rasch Model (RM).  Program Quest dalam melakukan 

estimasi parameter, baik untuk item maupun testi (case/person/) menggunakan unconditional 

(UCON) atau joint maximum likelihood (Adam & Khoo, 1996: 89). Permasalahannya adalah 

tidak tersedia petunjuk manual pemakaian program Quest dengan pengantar bahasa Indonesia. 

Panduan Program Quest yang berbahasa Inggris pun sulit tidak mudah dipahami  bagi pengguna 

awam. Oleh karena itu, pada riset ini ingi tperoleh panduan penilaian yang komprehensif, mulai 

dari pengembangan learning continuum, pembuatan kisi-kisi, penulisan item/butir soal pola 

konvergen dan divergen,  telaah antarguru sejawat, sampai dengan pemakaian program Quest 

untuk mencari bukti empirik bahwa item yang disusun fit dengan model 1-PL baik dengan 

penskalaan politomus, dikotomus, ataupun kombinasinya.   

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan model research and development. Riset ditujukan untuk 

menyusun model buku panduan komprehensif tentang standardisasi penilaian hasil belajar pola 

konvergen dan divergen, yang tersusun atas cara pengembangan learning continuum, 

penyusunan kisi-kisi, penulisan item pola konvergen, dan divergen, telaah guru sejawat, dan 

analisis empirik menggunakan program Quest untuk mengetahui fit setiap item dengan model 

1-PL. Tahun pertama menggunakan model uji coba terpakai, dalam arti panduan digunakan oleh 

peserta dan disempurnakan selama pemakaian berlangsung dengan memperhatikan masukan 

dari peserta. Model penskoran juda menggunakan model uji coba terpakai  sehingga item yang 

tidak fit dengan model dikeluarkan (tidak diperhitungkan) saat menentukan skor siswa. Pada 

tahun kedua dilakukan sosialisasi dan diseminasi di tiga provinsi yang dijadikan demplot, yakni 

Provinsi DIY, Kalimantan Barat (Kalbar), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).  Tahun ketiga 

dilakukan sosialisasi dan diseminasi di tujuh provinsi yang dijadikan demplot, yakni Provinsi 

DIY, Jateng, Ba-Bel, Kalbar, Kalsel, Sulsel, dan NTB dengan subjek berupa widyaiswara di LPMP 

setempat. Hasil tahun pertama dan kedua telah disakjikan dalam seminar nasional Biologi dan 

pendidikannya pada tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Jurusan pendidikan Biologi FMIPA 

UNY.  

 Kegiatan diseminasi pada tahun ketiga diawali dengan kegiatan sosialisasi buku 

panduan yang sudah disusun yakni (a) “Panduan Penyusunan Item Tes Pola Konvergen dan 

Divergen yang di dalamnya memuat learning continuum Biologi dan bahasa Indonesia sebagai 

acuan pengembangan item tes” dan (b) “Panduan Analisis Data Pengukuran Pendidikan 

menggunakan Program Quest untuk Memperoleh Bukti Empirik dengan Menggunakan Bahasa 

Indonesia Sebagai Bahasa Pengantar untuk Mencari Bukti Empirik Kesahihan“. Pada hari 

pertama dilakukan sosialisasi buku panduan yang pertama. Peserta diminta membaca isi buku 

tanpa penjelasan, dilanjutkan dengan mengisi angket untuk mengetahui tingkat pemahaman 

para widyaiswara. Setelah selesai mengisi angket dilanjutkan dengan focus grup discussion 

(FGD) dengan menggali baik tingkat pemahaman maupun aplikasinya bagi widyaiswara sebagai 

tenaga penjamin mutu pendidikan. Selesai kegiatan diskusi dilanjutkan dengan pengisian 

angket kembali untuk mengetahui peningkatan pemahamannya setelah dilakukan FGD. Hal 
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yang sama dilakukan untuk buku panduan yang kedua. Setelah selesai membaca juga langsung 

dilanjutkan dengan mengisi angket untuk mengetahui tingkat pemahaman para widyaiswara 

terhadap buku panduan yang kedua. Setelah selesai mengisi angket dilanjutkan dengan focus 

grup discussion (FGD) dengan menggali baik tingkat pemahaman maupun aplikasinya bagi 

widyaiswara sebagai tenaga penjamin mutu pendidikan dalam melakukan pemantuan 

mengenai kualitas item tes yang digunakan pada satuan pendidikan, baik yang digunakan oleh 

guru dalam Ulangan Akhir Semester maupun Ulangan Kenaikan Kelas, terlebih yang berkaitan 

dengan kualitas item yang digunakan untuk ujian sekolah. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan tahun ketiga dengan melakukan sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian sudah 

dapat dilaksanakan di tujuh  provinsi yaitu diawali dengan pelaksanaan di Provinsi Kalsel, 

kemudian Provinsi Ba-Bel, dilanjutkan ke Provinsi Sulsel, NTB, DIY, Kalbar, dan terakhir Jateng. 

Namun, proses pemberian tugas sedangkan dalam persiapan untuk disampaikan secara 

serempak kepada seluruh peserta untuk kemudian dinilai hasilnya. Provinsi DIY, Kalbar, dan 

NTB. 

Hasil kegiatan sosialisasi dan diseminasi menunjukkan, khususnya untuk memahami 

pengembangan instrumen tes pola konvergen dan divergen tidak ada kendala yang berarti. Para 

peserta dengan mudah dapat memahami konsep yang mendasarinya. Sementara dalam 

pemakaian program QUEST, pada akhir kegiatan hari kedua ada tiga peserta yang sudah sangat 

lancar mengaplikasikannya. Diharapkan dapat menjadi mentor bagi peserta lain sebelum para 

peserta ditugasi mengerjakan tugas.  

Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi di LPMP Bangka-Belitung juga dapat berjalan 

lancar.  Hasil kegiatan sosialisasi dan diseminasi menunjukkan, khususnya untuk memahami 

pengembangan instrumen tes pola konvergen dan divergen tidak ada kendala yang berarti. Para 

peserta dengan mudah dapat memahami konsep yang mendasarinya. Sementara dalam 

pemakaian program QUEST, pada akhir kegiatan hari kedua juga ada tiga peserta yang sudah 

sangat lancar mengaplikasikannya. Dengan demikian,  diharapkan dapat menjadi mentor bagi 

peserta lain sebelum para peserta ditugasi mengerjakan tugas.  

Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi berikutnya adalah di LPMP Sulsel. Hasil kegiatan 

sosialisasi dan diseminasi menunjukkan, khususnya untuk memahami pengembangan 

instrumen tes pola konvergen dan divergen tidak ada kendala yang berarti. Para peserta dengan 

mudah dapat memahami konsep yang mendasarinya. Sementara dalam pemakaian program 

QUEST, pada akhir kegiatan hari kedua ada tiga peserta yang sudah sangat lancar 

mengaplikasikannya. Dengan demikian,   diharapkan dapat menjadi mentor bagi peserta lain 

sebelum para peserta ditugasi mengerjakan tugas.  

Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi di LPMP NTB dilaksanakan sesudah pelaksanaan 

di LPMP Sulsel. Hasil kegiatan sosialisasi dan diseminasi menunjukkan, khususnya untuk 

memahami pengembangan instrumen tes pola konvergen dan divergen tidak ada kendala yang 

berarti. Para peserta dengan mudah dapat memahami konsep yang mendasarinya. Sementara 

dalam pemakaian program QUEST, pada akhir kegiatan hari kedua ada dua peserta yang sudah 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
65 

sangat lancar mengaplikasikannya. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi mentor bagi 

peserta lain sebelum para peserta ditugasi mengerjakan tugas.  

Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi selanjutnya adalah di LPMP DIY. Pelaksanaan 

kurang berjalan lancar dari segi waktu karena dalam situasi bulan puasa.   Hasil kegiatan 

sosialisasi dan diseminasi menunjukkan, khususnya untuk memahami pengembangan 

instrumen tes pola konvergen dan divergen tidak ada kendala yang berarti. Para peserta dengan 

mudah dapat memahami konsep yang mendasarinya. Sementara dalam pemakaian program 

QUEST, pada akhir kegiatan hari kedua ada dua peserta yang sudah sangat lancar 

mengaplikasikannya, sehingga diharapkan dapat menjadi mentor bagi peserta lain sebelum 

para peserta ditugasi mengerjakan tugas.  

Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi di LPMP Kalbar dilaksanakan sesudah hari raya 

Ied.  Hasil kegiatan sosialisasi dan diseminasi menunjukkan, khususnya untuk memahami 

pengembangan instrumen tes pola konvergen dan divergen tidak ada kendala yang berarti. Para 

peserta dengan mudah dapat memahami konsep yang mendasarinya. Sementara dalam 

pemakaian program QUEST, pada akhir kegiatan hari kedua ada tiga peserta yang sudah sangat 

lancar mengaplikasikannya. Dengan demikian,   diharapkan dapat menjadi mentor bagi peserta 

lain sebelum para peserta ditugasi mengerjakan tugas.  

Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi terakhir di LPMP Jateng. Hasil kegiatan sosialisasi 

dan diseminasi menunjukkan, khususnya untuk pengembangan instrumen tes pola konvergen 

dan divergen tidak ada kendala yang berarti. Para peserta dengan mudah dapat memahami 

konsep yang mendasarinya. Sementara dalam pemakaian program QUEST, pada akhir kegiatan 

hari kedua ada tiga peserta yang sudah sangat lancar mengaplikasikannya, sehingga diharapkan 

dapat menjadi mentor bagi peserta lain sebelum para peserta ditugasi mengerjakan tugas.  

 Hal yang sangat mendukung kegiatan penelitian adalah respons Kepala LPMP dari tujuh 

provinsi yang sangat kondusif untuk menerima tim peneliti melaksanakan program sosialisasi 

dan diseminasi dalam rangka penelitian stranas ini. Hal tersebut didukung oleh peran LPMP 

dalam kegiatan monitoring dan evaluasi penjelenggaraan ujian sekolah dan ujian yang 

terselenggara di provinsi yang bersangkutan dalam upaya mengetahui kualitas instrumen tes 

yang digunakan. Sebagian widya iswara sudah berijazah S-2 dan ada pula yang berasal dari 

bidang TI sehingga dapat dengan cepat memahami operasi program QUEST.  

 Hal yang dirasakan menghambat karena sebagian widya iswara ada yang kurang 

menguasai penggunaan komputer dalam melakukan operasi prigram QUE#ST menjadi kurang 

lancar. Kedua, banyaknya kegiatan para widya iswara di LPMP yang sudah terikat dengan 

skedul waktu/jadwal untuk kegiatan internal LPMP menjadikan sebagian tidak dapat 

mengukuti kegiatan secara penuh. Namun, dengan adanya peserta yang dengan cepat menjadi 

sangat lancar mengoperasikan program QUEST hambatan tersebut akan dapat diatasi. Ketiga, 

akibat adanya bulan puasa maka pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi khususnya di LPMP DIY 

tidak dapat optimal sebagaimana pelaksanaan di LPMP lainnya, namun hal tersebut bukan 

menjadi masalah yang berarti.  

Diperolehnya masukan untuk penyempurnaan panduan  untuk penulisan item/butir soal 

pola konvergen dan divergen serta panduan untuk analisis menggunakan program QUEST yang 

dipakai untuk acuan praktisi di lapangan.  Selain itu telah ada kesepakatan dengan para widya 
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iswara untuk menyelesaikan tugas dalam upaya memperdalam pengoperasian program QUEST 

mulai dari Penyiapan file perintah, eksekusi, dan penafsiran hasil analisis. Direncanakan setelah 

hasil tiap sekolah dapat diperoleh hasil penilaian tugas bagi para widya iswara akan dilanjutkan 

dengan penyempurnaan panduan serta penyusunan laporan penelitian. Direncanakan kegiatan 

analisis data dan penulisan laporan akhir dapat dilakukan selama 2 minggu di minggu I dan II 

bulan Oktober  2012. Namun, karena adanya berbagai tugas yang harus dikerjakan para widya 

iswara, akhirnya ada pula widya iswara yang tidak mengirimkan tugas karena acara mereka 

yang penuh melakukan kegiatan Uji Kompetensi Guru beserta tindak lanjutnya.  

Hasil yang menggembirakan adalah ada dua LPMP yang para widya iswaranya 

mengirimkan semua tugas, yaitu LPMP Bangka-Belitung dan LPMP Kalbar. Sementara itu, LPMP 

lain hanya sebagian widya iswaranya yang mengirimkan tugas.   

Dari persepsi seluruh peserta dari tujuh LPMP dijadikan satu, dalam hal tingkat 

pemahaman dari hasil membaca tanpa penjelasan dibandingkan dengan setelah memperoleh 

penjelasan adalah sebagai berikut. Untuk pemahaman Panduan Penyusunan Item Konvergen 

dan Divergen sekior rata-rata sebelum penjelasan sebesar 2,11 dan sesudah memperoleh 

penjelasan sebesar 2,899 untuk kisaran dengan skala 1 sampai 3. Untuk pemahaman buku 

panduan penggunaan program Quest diperoleh rata-rata sebelum penjelasan 1,899 dan sesudah 

penjelasan sebesar 2,794 dari kisaran skala 1 sampai 3. Data tersebut menunjukkan bahwa 

untuk  “Panduan  Penulisan Item/Butir Soal Pola Konvergen dan Divergen” semua peserta dari 

tujuh LPMP menyatakan  kurang memahami dengan baik sebelum memperoleh penjelasan dari 

tim peneliti dan  dapat memahami dengan baik setelah memperoleh penjelasan.  Untuk 

“Panduan Analisis Menggunakan Program QUEST: dengan Penskalaan Dikotomus, Politomus, 

dan Kombinasinya” dalam kondisi sesudah membaca namun kurang memahaminya sebelum 

memperoleh penjelasan tim peneliti. Untuk butir-butir yang berkait yang berkaitan dengan 

teori yang mendasari sebagian besar menyatakan kurang memahami. Meskipun sudah 

memperoleh penjelasan, mereka kurang puas ingin memahami secara teoretiknya. Akan tetapi  

hal-hal yang berkaitan dengan yang teknis sebagian  widya iswara dapat memahami dengan 

baik. Oleh karena itu, ketika praktik ada sebagian yang masih mengalami kesulitan.  

 Dengan adanya kenyataan bahwa pada akhir kegiatan hari kedua diseminasi  hanya 

berkisar  dua sampai tiga widya iswara yang terampil menerapkan mengoperasikan program 

QUEST maka langkah pertama mengingatkan para widya iswara untuk berlatih dengan dibantu  

para widya iswara yang sudah terampil. Permasalahan umum kurangnya terampil membuat file 

perintah harus diatasi dengan cara banyak membaca.  Kedua, memantau pelaksanaan 

penyelesaian tugas bagi tiap peserta dengan melakukan komunikasi melalui HP dan/ataupun 

email.    

Hal yang menggembirakan bahwa berkait dengan tugas LPMP sebagai Lembaga penjamin 

mutu pendidikan, keterampilan menganalisis item secara empiris menggunakan program 

QUEST dapat diterapkan untuk memantau kualitas Ujian Sekolah di wilayahnya, dan dapat 

memberi masukan atas bukti empiris tentang kualitas item yang digunakan di sekolah.  

Meskipun selama ini belum mereka lakukan namun di waktu mendatang dalam upaya 

peningkatan kualitas ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan utamanya 

terhadap mata pelajaran yang diujinasionalkan maupun mata pelajaran lain yang tidak 

diujinasionalkan tetap akan bermanfaat bagi satuan pendidikan yang dipantau.   
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Kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian peserta masih mengalami 

kesulitan memahami penjelasan secara teoretik aplikasi QUEST memang wajar karena butuh 

waktu yang cukup untuk belajar teori respons butir. Adapun adanya sebagian  besar widya 

iswara yang belum dapat memahami dengan baik hanya dengan membaca tanpa penjelasan 

wajar karena waktu yang tersedia sangat singkat ditambah lagi dengan kondisi bahwa sebagian 

besar peserta ikut kegiatan keluar masuk karena ada kegiatan lain yang sudah terjadwal 

terlebih dahulu. Akibatnya, ketika praktik ada sebagian yang masih mengalami kesulitan juga 

masih wajar karena waktu yang digunakan untuk praktik relatif singkat yaitu hanya dua hari. 

Namun, setelah memperoleh waktu yang cukup dari dua LPMP semuanya mengirimkan kembali 

tugas dan benar semua, menunjukkan bahwa perlu waktu yang cukup untuk membaca dan 

mencoba. Setelah panduan Diunduh di dalam web, ada beberapa mahasiswa yang tertarik 

menulis sekripsi yang berkaitan dengan analisis item. Setelah diberi programnya ternyata tidak 

ada yang mengalami kesulitan memahami dan mempraktikkannya. Beberapa mahasiswa juga 

berasal dari Fakultas tarbiah UIN yang tertarik mempelajari untuk menyusun sekripsi tidak ada 

yang kesulitan mengoperasikan dan menginterpretasi hasil yang diperolehnya.  

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dapat ditarik simpulan sebagai berikut.  

1. Panduan Penyusunan Item Tes Pola Konvergen dan Divergen yang sudah dapat dipahami 

olweh para widyaiswara. Pemahaman menjadi ameningkat setelah ada penjelasan. Faktor 

beragamnya pengetahuan dan bidang ikut melatarbelakangi kondisi tersebut.  

2. Panduan Analisis Data Pengukuran Pendidikan untuk Memperoleh Bukti Empirik Kesahihan 

Menggunakan Program QUEST dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

pengantar untuk pencarian bukti epirik kesahihan sudah dipahami meskipunbanyaknya 

widyaiswara yang memahami pada dua hari pelatihan persentasinya kecil. Namun ada 

kemuan peserta untuk berkomunikasi via email dengana mengerjakan tugas secara 

sukarela.  

 Dari hasil penelitian dan simpulan dapat ditarik beberapa saran. Pertama bahwa 

pengalaman yang diperoleh para widyaiswara dapat dikembangkan dan disebarluaskan melalui 

jaringan LPMP seluruh Indonesia mengingat kerjasama antar LPMP sudah terbanghun dengan 

sangat baik. Oleh karena itu, hasil penelitian tahun III dengan sasaran para widya iswara di 

tujuh LPMP dapat ditindaklanjuti kerja sama antara UNY dan para widya iswara di tujuh 

provinsi untuk mensosialisasikan ke LPMP yang lain. Terakhir bahwa laporan hasil penelitian 

yang nantinya akan dibukukan yang termasuk di dalamnya panduan akan dapat menjadi ajang 

untuk penyebarluasan lebih lanjut.     
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ABSTRAK 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperoleh model 
pemecahan masalah yang terverifikasi, serta untuk mengetahui keefektifan 
implementasi model pemecahan masalah yang telah dirancang dalam meningkatkan 
kualitas pendidikan di wilayah kabupaten Banyumas dan Cilacap, sesuai dengan 
luaran yang telah ditargetkan.  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kabupaten Banyumas dan 
Cilacap, yang meliputi 6 (enam) SMA, yaitu: SMA Negeri 2 Purwokerto, SMA 
Muhammadiyah Tambak-Banyumas, SMA Ma’arif  NU Sokaraja-Banyumas, SMA 
Negeri 1 Cilacap, SMA Negeri 1 Majenang-Cilacap, dan SMAN Kampunglaut-Cilacap. 
Model intervensi yang dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah 
social action yang meliputi Focus Group Discussion (FGD), penyusunan modul dan 
Lesson Study. FGD difokuskan pada pembahasan permasalahan yang ditemukan dari 
hasil penelitian PM-PMP tahun 2011, program yang dipandang penting untuk 
segera ditangani oleh para stakeholder, dan untuk memperoleh kesepahaman 
terhadap program PM-PMP. Pengembangan modul dilakukan untuk kompetensi 
dasar (KD) atau materi-materi UN yang dianggap sulit. Modul  disusun untuk 
sembilan mata pelajaran UN baik untuk kelompok IPA maupun IPS, yang meliputi: 
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, 
Geografi, dan Sosiologi. Sedangkan kegiatan Lesson Study dilakukan untuk 
meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam pembelajaran pada sejumlah KD 
yang sudah dipersiapkan modulnya. 

Hasil yang telah dicapai dari kegiatan penerapan model ini adalah: (1) 
terselenggaranya FGD yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan komitmen 
kelembagaan terkait dengan upaya peningkatan kinerja  guru SMA, terutama untuk 
mengatasi permasalahan rendahnya penguasaan kompetensi siswa pada 
kompetensi dasar (KD) tertentu dari mata pelajaran UN SMA, (2) tersusunnya  
modul pembelajaran untuk 9 mata pelajaran UN SMA, khususnya untuk KD -KD sulit, 
yang melputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, 
Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi, (3) terselenggaranya kegiatan Lesson Study, yang 
mencakup tahapan Plan, Do, See, yang dilakukan dalam dua sesi untuk 3 mata 
pelajaran, yaitu: Matematika, Fisika, dan Kimia, (4) Guru dengan dukungan kepala 
sekolah terbukti sangat antusias untuk melaksanakan LS, dan (5) efektivitas 
penerapan model dapat diobservasi dari pelaksanaan LS, yang berkesimpulan: (a) 
guru model termotivasi untuk tampil yang terbaik sehingga dia mempersiapkan diri 
dengan baik; (2) guru menjadi terbuka untuk saling belajar; (3) pembelajaran yang 
dilakukan melalui LS menunjukkan pembelajaran yang efektif, baik menurut 
penilaian guru observer maupun siswa sebagai subyek belajar.  

 

Kata kunci: Model Pengembangan Mutu Pendidikan. 
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PENDAHULUAN 

Ujian nasional pada dasarnya merupakan salah satu  instrumen manajemen mutu, yakni 

menerapkan seperangkat standar yang berlaku secara nasional, untuk menghasilkan informasi 

yang dapat dipakai dalam pembuatan keputusan,  mengenai seberapa  pendidikan sudah 

memenuhi standar,  termasuk seberapa para peserta didik memenuhi standar mutu yang 

berlaku pada jenjang/jenis pendidikan yang ditempuh.  

Di wilayah kabupaten Cilacap dan Banyumas, provinsi Jawa Tengah juga menghadapi 

permasalahan yang sama. UN masih menjadi momok yang cukup menakutkan karena kualitas 

pendidikan suatu satuan pendidikan selalu dikaitkan dengan hasil UN-nya. Setiap satuan 

pendidikan selalu menempatkan upaya peningkatan hasil UN sebagai prioritas utama dalam 

proses penyelenggaraan pendidikan.  

Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, kedua wilayah tersebut 

telah mencanangkan berbagai macam program dalam upaya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan, baik oleh pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan maupun pihak sekolah. 

Walaupun sudah ada berbagai upaya dalam peningkatan mutu pendidikan, namun hasilnya 

masih perlu dievaluasi.  

Berdasarkan hasil penelitian PM-PMP tahun 2011 diperoleh bahwa: (1) peta kesulitan 

penguasaan kompetensi pada ujian nasional terjadi pada semua mata pelajaran UN, yaitu: 

Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, Geografi, dan 

Sosiologi; (2) penyebab rendahnya penguasaan kompetesi peserta didik antara lain: (a) karena 

keterbatasan waktu untuk pelaksanaan pembelajaran, termasuk untuk pelaksanaan asesmen, 

maupun untuk menindaklanjuti hasil asesmen, (b) sumber kesulitan pada mata ujian bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris, karena kurangnya kebiasaan membaca/kurang latihan dan 

rendahnya kecakapan membaca untuk penguasaan kompetensi kebahasaan yang bersifat 

reseptif, (c) sumber kesulitan dalam penguasaan kompetensi matematika adalah kurangnya 

kemampuan melakukan abstraksi dan imajinasi, dan kebiasaan belajar yang lebih banyak 

menghafal pola pemecahan masalah daripada pemahaman, (d) sumber kesulitan pada mata 

ujian sains terutama karena penguasaan kompetensi yang tidak tuntas,  dan cara jalan pintas 

berupa latihan kecekatan pengerjaan soal pilihan, (e) sumber kesulitan pada mata ujian 

ekonomi, antara lain karena alokasi materi di kelas XI yang terlalu padat, pemadatan materi di 

kelas XII, ketidaktertarikan siswa pada salah satu materi ekonomi, dan minimnya media serta 

laboratorium, (f)  sumber kesulitan pada mata ujian Geografi, antara lain:  soal UN tentang peta 

cetakannya tidak baik, dan guru kurang menguasai pada materi tertentu, misal Geografi fisik, 

(g) sumber kesulitan pada mata ujian sosiologi, antara lain: tidak semua buku pelajaran 

sosiologi menjelaskan materi dan konsep secara lengkap, contoh-contoh yang diberikan kurang 

aktual, dan kurang kontekstual; (3) solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan di 

atas, antara lain: (a) peningkatan kompetensi guru, baik dalam penguasaan bahan ajar maupun 

mengelola kelas, serta asesmen, yang dilakukan melalui: pendampingan terhadap guru, mulai 

dari bedah SKL, perencanaan pembelajaran, implementasi pembelajaran, pelaksanaan asesmen 

pembelajaran, serta tindak lanjut hasil asesmen; pemberdayaan forum MGMP, baik internal 

sekolah maupun antar sekolah; (b) perbaikan manajemen sekolah, melalui lesson learnt dan 

pemberdayaan forum MKKS; (c) arah kebijakan mutu yang jelas dan konsisten dari Dinas 

Pendidikan, dan peningkatan fungsi pengawasan, baik akademik maupun manajerial. 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
72 

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, yang telah mendapatkan konfirmasi dari lapangan, 

serta gagasan lapangan untuk penyelesaian masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan 

mitra terutama dalam hubungannya dengan  kualitas dan keefektifan layanan pembelajaran 

yang mendidik di SMA.  

Berkaitan dengan fokus kegiatan PPM di atas, maka rumusan permasalahannya adalah: 

Sejauhmana keefektifan model peningkatan mutu pendidikan yang telah dirancang dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah kabupaten Banyumas dan Cilacap, sesuai dengan 

luaran yang telah ditargetkan ?  

Untuk itu, fokus dan tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk 

menerapkan model peningkatan mutu pendidikan yang telah dirancang yang meliputi Focus 

Group Discussion (FGD), penyusunan modul pembelajaran untuk materi sulit, dan pelaksanaan 

Lesson Study, dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah kabupaten Banyumas dan 

Cilacap, provinsi Jawa Tengah.  

Secara rinci, tujuan kegiatan PPM ini adalah sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan FGD, dimaksudkan untuk membangun kesadaran dan komitmen kelembagaan 

terkait dengan peningkatan kinerja guru SMA.  

2. Penyusunan modul, dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya subject 

matter pedagogy, melalui pembuatan modul dalam kompetensi dasar (KD) yang 

teridentifikasi sulit dikuasai oleh siswa. 

3. Lesson study, bertujuan meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam pembelajaran 

pada sejumlah KD sulit yang sudah dipersiapkan modulnya. 

 

 

METODE PEMECAHAN MASALAH 

1. Program yang Ditawarkan 

Program yang ditawarkan dalam menyelesaikan berbagai problem di atas adalah 

penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kinerja guru SMA. Hal ini dimaksudkan 

bahwa peningkatan kinerja guru SMA sebagai tindak lanjut temuan penelitian PPMP-2011, akan 

lebih efektif apabila mendapatkan support kelembagaan dari sekolah, dinas pendidikan, forum 

profesi (MGMP dan MKKS), serta LPMP. Oleh karena itulah dirancang kegiatan penguatan 

kapasitas kelembagaan, dengan target akan memberikan support terhadap upaya peningkatan 

kinerja guru; dan mengupayakan kontinyuitas atau keberlanjutan atas apa yang sudah dirintis 

oleh para guru. 

Pendekatan yang digunakan dalam program ini menggunakan pendekatan social action 

ini senada dengan yang sudah banyak dikenal pada tingkat kelas dengan sebutan Classroom 

Action Research (CAR); di mana karakteristik utamanya adalah: partisipatif, kolaboratif, siklis, 

reflektif, fleksibel, dan yang jelas menghasilkan manfaat langsung dan nyata. Kalau sasaran CAR  

adalah kelas;  sasaran  social action  adalah satuan sosial atau organisasi/institusi, yang dalam 
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hal ini terutama adalah sekolah SMA; adapun dinas, MGMP, dan  MKKS, merupakan satuan-

satuan pendukung.  

 

2. Rencana Kegiatan 

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi 

adalah sebagai berikut: 

a. FGD/Workshop 

Tujuan: membangun kesadaran dan komitmen kelembagaan terkait dengan peningkatan 

kinerja guru SMA. 

 
b. Penulisan Modul 

Tujuan: meningkatkan kompetensi guru, khususnya subject matter pedagogy, melalui 

pembuatan modul dalam kompetensi dasar (KD) yang teridentifikasi sulit dikuasai oleh 

siswa. 

 
c. Lesson Study 

Tujuan: meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam pembelajaran pada sejumlah KD 

sulit yang sudah dipersiapkan modulnya. 

Hasil yang diharapkan: peningkatan keberhasilan guru dalam pembelajaran mata pelajaran 

bidang keahliannya, dengan sampel KD terpilih yang menurut temuan sulit dikuasai siswa. 

 

3. Refleksi dan Tindak Lanjut 

Di akhir kegiatan dilakukan pertemuan bersama untuk melakukan diskusi refleksi atas 

pengalaman melaksanakan pembelajaran lesson study dengan bantuan modul yang telah 

dihasilkan. Berdasarkan hasil refleksi tersebut disusun rencana tindak lanjut, yang akan 

dilaksanakan oleh guru, sekolah, MGMP, MKKS, dan Dinas Pendidikan; sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi masing-masing.  

 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Lokasi Kegiatan 

Kegiatan PM-PMP ini diselenggarakan di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, 

provinsi Jawa Tengah. Jarak lokasi dengan perguruan tinggi penyelenggara masing-masing 

adalah sejauh 180 km. Jumlah sekolah yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah sebanyak 6 

SMA (3 SMA di kabupaten Banyumas dan 3 SMA di kabupaten Cilacap), dengan kategori: 

SMA kategori tinggi, sedang, dan rendah. 
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2. Pihak yang Terlibat 

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan PM-PMP meliputi: 

a. LPPM UNY 

b. Tim Pelaksana PM-PMP UNY (8 orang dosen, dan 1 orang tenaga administrasi) 

c. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan kabupaten Cilacap (2 orang kepala dinas) 

d. LPMP Jawa Tengah (1 orang) 

e. Kepala SMA sekaligus mewakili MKKS (6 orang yang meliputi Kepala SMA Negeri 2 

Purwokerto, SMA Muhammadiyah Tambak-Banyumas, SMA Ma’arif  NU Sokaraja-

Banyumas, SMA Negeri 1 Cilacap, SMA Negeri 1 Majenang-Cilacap, dan SMAN 

Kampunglaut-Cilacap). 

f. Guru Mata Pelajaran yang di-UN-kan, terdiri dari 18 orang guru dengan rincian: guru 

Matematika (6 orang), Fisika (6 orang), dan Kimia, masing-masing 1 orang dari 6 

sekolah di Kabupaten Cilacap dan 6 sekolah di kabupaten Banyumas) 

g. Pengawas di Kabupaten Cilacap dan Banyumas (2 orang) 

h. Siswa SMA Negeri 2 Purwokerto, sebanyak 3 rombel (72 orang), dan siswa SMA Negeri 

1 Cilacap, sebanyak 3 rombel (72 orang). 

i. Dosen, di luar tim peneliti (sebanyak 9 orang). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Focus Group Discussion 

1. Tujuan FGD membangun kesadaran dan komitmen kelembagaan terkait dengan upaya 

peningkatan kinerja  guru SMA, terutama untuk mengatasi permasalahan rendahnya 

penguasaan kompetensi siswa pada kompetensi dasar (KD) tertentu dari mata pelajaran 

UN SMA. 

2. Diskusi kelompok terfokus (FGD) ini dilaksanakan di kantor Dinas Pendidikan 

kabupaten Banyumas, pada tanggal 29 Oktober 2012, dengan melibatkan unsur-unsur 

kelembagaan terkait, yaitu: kepala sekolah, MKKS, MGMP, wakil Dinas Pendidikan 

kabupaten Banyumas dan Cilacap, termasuk  pengawas SMA. 

3. Sebelum pelaksaaan FGD, terlebih dahulu telah dipaparkan hasil penelitian PM-PMP di 

kabupaten Banyumas dan Cilacap tahun 2011, dan solusi program yang ditawarkan 

untuk melakukan refleksi awal secara kolektif, yang dilanjutkan dengan workshop 

untuk memantapkan komitmen dukungan  kelembagaan terhadap para guru yang akan 

dibantu untuk meningkatkan kompetensi siswa SMA dan kinerjanya  untuk mengatasi 

masalah kesulitan siswa SMA untuk menguasai kompetensi tertentu. 
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4. Hasil FGD menunjukkan bahwa secara kelembagaan Dinas Pendidikan kabupaten 

Banyumas dan Cilacap mengapreasi hasil kerja tim PM-PMP UNY dan menyambut baik 

hasil penelitian PM-PMP tahun 2011 serta solusi program peningkatan mjutu yang 

ditawarkan. Kedua lembaga tersebut berkomitmen untuk mendukung secara penuh dan 

mengijinkan kepala sekolah dan guru-guru dari sekolah mitra untuk terlibat dalam 

program penerapan model PMP tahun 2012 yang digagas oleh tim PM-PMP UNY. 

 

B. Penyusunan Modul 

Untuk mengatasi permasalahan rendahnya penguasaan kompetensi siswa pada mata 

pelajaran UN untuk KD-KD tertentu, maka salah satu solusi yang ditempuh adalah dengan 

penyusunan modul pembelajaran untuk mata pelajaran-mata pelajaran yang di-UN-kan, 

khususnya untuk KD-KD  yang dirasa sulit dikuasai oleh siswa. Hasil yang ditargetkan dari 

kegiatan ini adalah tersusunnya (tersedianya) modul pembelajaran untuk 9 mata pelajaran UN 

SMA, khususnya untuk KD-KD sulit, yang melputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 

Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi. 

Penyusunan modul terutama dilakukan oleh dosen UNY yang memiliki latar belakang 

keahlian sesuai modul mata pelajaran UN yang disusun. Setiap modul mencakup pembahasan 

untuk 8 KD sulit, yang selanjutnya modul tersebut dilakukan review oleh guru yang keahliannya 

sesuai. Mengingat setiap modul tersebut hanya berisi 8 KD sulit yang terpilih, maka untuk 

penyusunan modul untuk KD-KD sulit lainnya dapat dilakukan oleh guru melalui pendampingan 

teknis oleh tim PM-PMP UNY yang memiliki keahlian yang relevan dengan modul yang 

dikembangkan. 

Tindak lanjut penyusunan modul pembelajaran dengan melibatkan guru mata pelajaran 

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya subject matter pedagogy, yang 

berdasarkan hasil penelitian PM-PMP tahun 2011 juga diketahui masih rendah. Dengan 

pelibatan guru dalam penyusunan modul untuk KD-KD sulit lainnya tersebut, maka diharapkan 

akan dapat mengatasi permasalahan rendahnya kompetensi guru pada mata pelajaran UN 

untuk KD-KD sulit tertentu. Selain itu, pelibatan guru dalam tindak lanjut penyusunan modul 

juga bertujuan untuk memenuhi bahan ajar (modul) sesuai kebutuhan lapangan. 

Penyusunan modul pembelajaran mata pelajaran UN untuk KD-KD sulit oleh dosen UNY 

dilakukan dengan cara workshop yang dilaksanakan pada minggu II dan III bulan Oktober 2012, 

sedangkan review modul oleh guru mata pelajaran yang relevan dilaksanakan pada minggu IV 

bulan Oktober 2012. 

Hasil yang diperoleh dari kegiatan penyusunan modul ini adalah sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan, yaitu telah berhasil tersusun 9 modul pembelajaran untuk mata pelajaran 

UN, yaitu: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, 

Geografi, dan Sosiologi. Masing-masing modul berisi pembahasan mengenai materi untuk 8 KD 

yang dirasa sulit dikuasai oleh siswa. Modul tersebut saat ini telah direview oleh guru SMA yang 

mengampu mata pelajaran tersebut. 
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C. Kegiatan Lesson Study  

Lesson Study, merupakan suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian 

pembelajaran secara kolaboratif,  dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas 

dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Lesson Study bukan metode atau 

strategi pembelajaran tetapi kegiatan Lesson Study dapat menerapkan berbagai metode/strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi guru di 

dalam pembelajaran. 

Implementasi Lesson Study menerapkan tiga langkah, yaitu Plan, merencanakan 

pembelajaran dengan penggalian akademis pada topik dan alat-alat pembelajaran yang 

digunakan. Do, melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada rencana pembelajaran yang 

telah dirancang, dan alat-alat yang disediakan, serta mengundang rekan-rekan sejawat untuk 

mengamati, serta See, melaksanakan refleksi melalui berbagai pendapat/tanggapan dan diskusi 

bersama pengamat/observer (rekan-rekan sejawat) pasca presentasi mengajar. 

Tahapan kegiatan Lesson Study dilaksanakan sebagai berikut. 

 
1. Sosialisasi/Pengenalan Lesson Study 

Meskipun Lesson Study (LS) sebagai model pembinaan profesionalisme guru telah 

beberapa tahun disosialisasikan dan diujicobakan di Indonesia melalui bantuan dari JICA 

Jepang, akan tetapi bagi guru-guru SMA di kabupaten Banyumas dan Cilacap ternyata LS belum 

dipahami dengan baik. Mereka pada umumnya memang pernah mendengar tentang LS, namun 

mereka belum paham benar tentang apa itu LS, sehingga tentu saja belum pernah 

menerapkannya. 

 

2. Tahap Perencanaan (Plan) 

Pada kegiatan Plan sesi I: ditentukan guru model, tempat dan waktu pelaksanaan LS (Do dan 

See), serta materi yang perlu disiapkan oleh guru model dalam RPP. 

Pada kegiatan Plan sesi I tersebut berhasil disepakati bahwa: 

a. Tempat pelaksanaan (Do dan See LS sesi I) adalah di SMAN 2 Purwokerto, yang 

disepakati dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2012. 

b. Berkaitan dengan tempat pelaksanaan LS (Do dan See sesi I) tersebut, maka telah 

disepakati pula bahwa yang menjadi guru model adalah guru mata pelajaran 

Matematika, Fisika dan Kimia dari SMAN 2 Purwokerto. 

c. Pada kegiatan Plan LS sesi I tersebut guru model (guru Matematika, Fisika, dan Kimia 

dari SMAN 2 Purwokerto) menyusun RPP, yang selanjutnya dilakukan pembahasan 

sebelum RPP tersebut diterapkan di dalam LS. 

Pada kegiatan Plan sesi I tersebut, sekaligus juga telah disepakati bahwa: 
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1) Tempat pelaksanaan (Do dan See LS sesi II) adalah di SMAN 1 Cilacap, yang disepakati 

dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2012. 

2) Berkaitan dengan tempat pelaksanaan LS (Do dan See sesi II) tersebut, maka telah 

disepakati pula bahwa yang menjadi guru model adalah guru mata pelajaran 

Matematika, Fisika dan Kimia dari SMAN 1 Cilacap. 

3) Pada kegiatan Plan LS sesi II tersebut guru model (guru Matematika, Fisika, dan Kimia 

dari SMAN 1 Cilacap) menyusun RPP, yang selanjutnya dilakukan pembahasan sebelum 

RPP tersebut diterapkan di dalam LS. 

3. Tahap Pelaksanaan (Do) 

a. Sesuai kesepakatan yang dibuat pada saat Plan sesi I, maka tempat pelaksanaan (Do dan 

See LS sesi I) adalah di SMAN 2 Purwokerto, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 

10 November 2012. 

b. Dalam hal ini, guru Matematika, Fisika, dan Kimia dari SMAN 2 Purwokerto bertindak 

sebagai guru model, sedangkan 5 guru sebidang lainnya dan dosen pendamping 

berperan sebagai observer, yang melakukan pengamatan terhadap kegiatan belajar dan 

partisipasi siswa di dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Catatan dan rekaman kegiatan belajar siswa selama berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran yang menerapkan LS, selanjutnya sebagai bahan diskusi antara observer 

dengan guru model untuk diambil pelajaran bersama. 

 

4. Tahap Refleksi (See) 

Di akhir kegiatan LS dilakukan pertemuan bersama untuk melakukan diskusi refleksi 

atas pengalaman melaksanakan pembelajaran lesson study. Berdasarkan hasil refleksi tersebut 

akan dapat disusun rencana tindak lanjut, yang akan dilaksanakan oleh guru (baik guru model 

maupun guru pengamat), dan dapat dijadikan acuan oleh sekolah dalam melaksanakan 

perbaikan  pembelajaran.  

 

5. Hasil yang dicapai 

Hasil yang telah dicapai dari kegiatah LS yang telah dilaksanakan dalam dua sesi adalah: 

(1) guru dan pimpinan sekolah sangat apresiatif dan bersemangat untuk mengimplementasikan 

kegiatan LS di sekolah masng-masing, (2) guru model dan guru observer memperoleh pelajaran 

yang berharga dari penerapan LS, yang bermanfaat untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa 

di dalam pembelajaran, (3) guru bersikap lebih terbuka terhadap masukan yang bermanfaat 

untuk perbaikan praktik pembelajaran yang dilakukannya.  

Selain itu, dari hasil penerapan model peningkatan mutu pendidikan di SMA kabupaten 

Banyumas dan Cilacap, yang salah satunya dilakukan melalui penerapan Lesson Study, dapat 

dungkap mengenai keefektifan dari kegiatan LS tersebut dalam mencapai tujuan utamanya 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
78 

yaitu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Keefektifan 

pelaksanaan LS ini diungkap dengan melalui teknik observasi perilaku siswa dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru observer, dan angket terhadap siswa yang menjadi 

subyek belajar. Hasil observasi oleh guru observer dan angket siswa untuk kegiatan LS di SMA 

kabupaten Banyumas dan Cilacap disajikan dalam tabel berikut. 

 
Angket Guru Skor Rerata (skala 1 - 4) 

Kab Kabupaten Banyumas 

Map Mata pelajaran Matematika Fisika Kimia 

1 Melakukan apersepsi 3.17 3.00 4.00 

2 Strategi sesuai RPP 3.17 3.00 4.00 

3 Menerapkan langkah pembelajaran 3.17 3.00 3.67 

4 Menggunakan sumber belajar 2.80 3.00 4.00 

5 Menggunakan media 3.50 3.00 4.00 

6 Menumbuhkan partisipasi 3.40 2.00 3.67 

7 Memperhatikan potensi 3.17 2.00 3.67 

8 Merespon positif 3.50 2.00 3.67 

9 Memperhatikan kesulitan siswa 3.17 2.00 4.00 

10 
Menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme 3.17 2.00 3.67 

11 Memberikan arahan 3.33 3.00 3.67 

12 Menerapkan teknik penilaian 3.00 3.00 4.00 

13 Keseluruhan 3.21 2.58 3.83 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan 

penilaian oleh guru observer terhadap kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru model 

untuk mata pelajaran Matematika di SMA kabupaten Banyumas secara umum sudah baik, 

kecuali dalam hal penggunaan sumber belajar yang skornya masih di bawah 3,0. Namun 

demikian, pada mata pelajaran Fisika ternyata kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

model dengan menerapkan LS masih termasuk kategori sedang, karena masih banyak aspek 

pembelajaran yang skornya masih di bawah 3,0, yaitu: (a) menumbuhkan partisipasi, (b) 

memperhatikan potensi yang dimiliki peserta didik, (c) merespon positif setiap partisipasi 

siswa, (d) memperhatikan kesulitan belajar siswa, dan (e) menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme pada siswa. Informasi secara kualitatif mengenai perilaku siswa dalam belajar dapat 

ditafsirkan berdasarkan hasil rekaman video. Sedangkan penilaian oleh guru observer terhadap 

kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru model untuk mata pelajaran Kimia di SMA 

kabupaten Banyumas secara keseluruhan sudah baik, karena semua skornya di atas 3,0 dengan 

skor rata-rata untuk 18 aspek sebesar 3,40. 
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Sementara itu, hasil observasi oleh guru observer terhadap pembelajaran LS yang 

dilakukan oleh guru model SMA di kabupaten Cilacap, dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

 
Angket Guru Rerata (skala 1 - 4) 

 
Kab Kabupaten Cilacap 

Map Mata Pelajaran Matematika Fisika Kimia 

1 Melakukan apersepsi 3.00 1.86 3.60 

2 Strategi sesuai RPP 2.33 2.29 3.60 

3 Menerapkan langkah pembelajaran 2.33 2.43 3.40 

4 Menggunakan sumber belajar 3.00 3.00 3.60 

5 Menggunakan media 2.33 3.14 3.60 

6 Menumbuhkan partisipasi 3.00 2.57 3.60 

7 Memperhatikan potensi 3.00 2.29 3.00 

8 Merespon positif 3.33 3.14 3.40 

9 Memperhatikan kesulitan siswa 2.67 2.71 3.00 

10 
Menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme 3.00 2.71 3.40 

11 Memberikan arahan 3.00 3.00 3.60 

12 Menerapkan teknik penilaian 3.00 2.57 3.40 

13 Keseluruhan 2.83 2.64 3.43 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan 

penilaian oleh guru observer terhadap kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru model 

untuk mata pelajaran Matematika di SMA kabupaten Cilacap secara umum dalam kategori 

sedang, karena masih ada 4 aspek pembelajaran yang skornya masih di bawah 3,0 yaitu:  

kesesuaian strategi pembelajaran yang diterapkan dengan strategi pembelajaran yang 

direncanakan dalam RPP, kesesuaian langkah pembelajaran yang diterapkan dengan yang 

direncanakan di dalam RPP, penggunaan media pembelajaran, empati guru terhadap kesulitan 

belajar siswanya. Sementara itu, pada mata pelajaran Fisika ternyata kualitas pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru model dengan menerapkan LS juga masih termasuk kategori sedang, 

karena hanya ada 4 aspek pembelajaran yang skornya di atas 3,0, yaitu: (a) penggunaan sumber 

balajar, (b) penggunaan media pembelajaran, (c) merespon positif setiap partisipasi siswa, dan 

(d) memberikan arahan positif terhadap siswa. Bahkan ada satu aspek yang skornya sangat 

rendah (1,86) yaitu pada aspek guru memberikan apersepsi pada awal pembelajaran. Informasi 

secara kualitatif mengenai perilaku siswa dalam belajar dapat ditafsirkan berdasarkan hasil 

rekaman video. Sedangkan penilaian oleh guru observer terhadap kualitas pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru model untuk mata pelajaran Kimia di SMA kabupaten Cilacap secara 

keseluruhan sudah baik, karena semua skornya di atas 3,0 dengan skor rata-rata untuk 18 

aspek sebesar 3,43. 
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Sementara itu, hasil penilaian siswa terhadap kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru model untuk kegiatan LS di SMA kabupaten Banyumas dan Cilacap disajikan dalam tabel 

berikut. 

 

Angket Siswa Persentase yang menjawab YA 

Kab Kabupaten Banyumas Banyumas Banyumas 

Map Mata Pelajaran Matematika Fisika Kimia 

1 
Menyampaikan pentingnya 
materi 100.00 100.00 100.00 

2 Penerapan 96.55 85.71 96.55 

3 Penyajian runtut 89.66 90.48 100.00 

4 Perhatian ke siswa 68.97 95.24 48.28 

5 Sumber belajar bervariasi 72.41 76.19 93.10 

6 Mudah dipahami 75.86 80.95 89.66 

7 Cara mengajar Menarik 58.62 90.48 93.10 

8 Memotivasi siswa 82.76 95.24 100.00 

9 Media yang digunakan efektif 65.52 95.24 100.00 

10 Mengajukan pertanyaan 100.00 95.24 100.00 

11 Merespon pertanyaan 93.10 100.00 96.55 

12 Memperhatikan kesulitan siswa 86.21 90.48 86.21 

13 
Menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme 72.41 85.71 96.55 

14 Bahasa lisan jelas 96.55 80.95 89.66 

15 Merangkum melibatkan siswa 55.17 90.48 79.31 

16 Memberikan arahan 93.10 95.24 96.55 

17 Menggunakan hasil penilaian 93.10 80.95 86.21 

18 
Memberi kesempatan 
berinteraksi 100.00 100.00 96.55 

 
 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan 

penilaian oleh siswa sebagai subyek belajar terhadap kualitas pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru model untuk mata pelajaran Matematika di SMA kabupaten Banyumas secara umum 

dalam kategori cukup baik, meskipun masih ada empat aspek pembelajaran yang persentasenya 

< 70%, yaitu: (a) aspek perhatian terhadap siswa, (b) cara mengajar yang kurang menarik, (c) 

penggunaan media pembelajaran yang belum efektif, dan (d) kurangnya pelibatan siswa dalam 

membuat rangkuman pembelajaran.  
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Pada mata pelajaran Fisika ternyata kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

model dengan menerapkan LS termasuk dalam kategori sangat baik, dan hanya ada 1 aspek 

pembelajaran yang skornya masih di bawah 80%, yaitu: pemanfaatan sumber belajar yang 

bervariasi, yang skornya baru mencapai 76 %. 

Sementara itu, penilaian oleh siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

model untuk mata pelajaran Kimia di SMA kabupaten Cilacap secara keseluruhan sudah baik, 

meskipun ada dua aspek yang persentasenya < 80%, yaitu pada aspek perhatian terhadap 

kesulitan siswa, dengan pencapaian yang sangat rendah (48%), dan pelibatan siswa dalam 

membuat rangkuman materi pembelajaran. 

 
Angket Siswa Persentase yang menjawab YA 

Kab Kabupaten Cilacap 

Map Mata Pelajaran Matematika Fisika Kimia 

1 Menyampaikan pentingnya materi 100.00 90.63 100.00 

2 Penerapan dlm kehidupan siswa 56.25 100.00 96.30 

3 Penyajian runtut 93.75 87.50 96.30 

4 Perhatian ke siswa 93.75 81.25 100.00 

5 Sumber belajar bervariasi 84.38 87.50 88.89 

6 Mudah dipahami 96.88 65.63 100.00 

7 Cara mengajar Menarik 96.88 62.50 96.30 

8 Memotivasi siswa 90.63 84.38 92.59 

9 Media yang digunakan efektif 65.63 93.75 92.59 

10 Mengajukan pertanyaan 93.75 96.88 100.00 

11 Merespon pertanyaan 100.00 100.00 96.30 

12 Memperhatikan kesulitan siswa 100.00 90.63 92.59 

13 
Menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme 96.88 96.88 100.00 

14 Bahasa lisan jelas 96.88 90.63 100.00 

15 Merangkum melibatkan siswa 59.38 65.63 74.07 

16 Memberikan arahan 100.00 87.50 100.00 

17 Menggunakan hasil penilaian 90.63 87.50 85.19 

18 Memberi kesempatan berinteraksi 100.00 87.50 100.00 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan 

penilaian oleh siswa sebagai subyek belajar terhadap kualitas pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru model untuk mata pelajaran Matematika di SMA kabupaten Cilacap secara umum 

dalam kategori baik, meskipun masih ada tiga aspek pembelajaran yang persentasenya < 70%, 

yaitu: (a) penjelasan guru mengenai penerapan materi dalam kehidupan siswa, (b) penggunaan 

media pembelajaran yang belum efektif, dan (d) kurangnya pelibatan siswa dalam membuat 

rangkuman pembelajaran.  
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Pada mata pelajaran Fisika ternyata kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

model dengan menerapkan LS termasuk dalam kategori baik, dan ada 3 aspek pembelajaran 

yang skornya masih di bawah 70%, yaitu: penyajian materi oleh guru yang masih sulit dipahami 

siswa, cara mengajar guru yang kurang menarik, dan kurangnya pelibatan siswa dalam 

membuat rangkuman pembelajaran.  

Sementara itu, penilaian oleh siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

model untuk mata pelajaran Kimia di SMA kabupaten Cilacap secara keseluruhan sudah sangat 

baik, meskipun ada satu aspek yang persentasenya < 80%, yaitu pada aspek pelibatan siswa 

dalam membuat rangkuman materi pembelajaran. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penerapan model peningkatan mutu pendidikan di SMA kabupaten 

Banyumas dan Cilacap sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Modul pembelajaran untuk 9 (sembilan) mata pelajaran yang telah disusun merupakan 

materi pengayaan, yang dapat dipakai oleh guru mata pelajaran. Setiap modul mencakup 8 

(delapan) KD sulit matapelajaran UN. 

2. Guru dengan dukungan kepala sekolah terbukti sangat antusias untuk melaksanakan LS. 

Hasil observasi terhadap pelaksanaan LS dapat ditarik kesimpulan: (1) guru dan pimpinan 

sekolah sangat apresiatif dan bersemangat dalam mengimplementasikan kegiatan LS di 

sekolah masing-masing, (2) guru model dan guru observer memperoleh pelajaran yang 

berharga dari penerapan LS, yang bermanfaat untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa di 

dalam pembelajaran, (3) guru bersikap terbuka terhadap masukan yang bermanfaat untuk 

perbaikan praktik pembelajaran yang dilakukannya. 

3. Hasil refleksi tentang pelaksanaan LS: (1) guru model termotivasi untuk tampil yang terbaik 

sehingga dia mempersiapkan diri dengan baik; (2) guru menjadi terbuka untuk saling 

belajar; (3) pembelajaran yang dilakukan melalui LS menunjukkan pembelajaran yang 

efektif, baik menurut penilaian guru observer maupun siswa sebagai subyek belajar. 

4. Penerapan model peningkatan mutu pendidikan di SMA kabupaten Banyumas dan Cilacap 

terbukti: (a) cukup efektif untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa di dalam 

pembelajaran, (b) cukup efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan (c) cukup 

efektif untuk mendorong guru untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran. 
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2. Saran-saran: 

Berdasarkan paparan hasil penerapan model di atas, diajukan rekomendasi sebagai 

berikut. 

1. Bagi Guru: (a) perlu memanfaatkan pengalaman LS sebagai salah satu jalan meningkatkan 

kualitas layanan pembelajaran, (b) perlu menindak-lanjuti penerapan LS pada kompetensi 

dasar lainnya, (c) perlu memanfaatkan modul untuk memberikan pengayaan, (d) perlu 

belajar dari kegiatan LS, yaitu meningkatkan kepekaan terhadap kebutuhan belajar siswa, 

sehingga dapat melayani siswa secara tepat. 

2. Bagi Kepala Sekolah: (a) perlu memberikan dukungan kepada guru untuk meningkatkan 

profesionalitasnya, yang salah satunya dilakukan melalui LS, (b) menerapkan manajemen 

mutu berkelanjutan, yang salah satunya dilakukan melalui penerapan LS untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran, dan (c) meningkatkan akuntabilitas manajemen mutu. 

3. Bagi Dinas Pendidikan: (a) menerapkan kebijakan yang sejalan dengan upaya peningkatan 

mutu pendidikan yang dilakukan oleh sekolah, (b) memberikan dukungan, dorongan, 

pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan peningkatan dan penjaminan mutu yang 

dilakukan oleh guru dan sekolah. 
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AND DEVELOPMENT (OECD)  
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e-mail: prodjosantoso@yahoo.com 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan kurikulum kimia yang berupa silabus 
dan RPP untuk R SMA BI melalui adaptasi dan/atau adopsi kurikulum kimia dari 
negara Singapura, dan mengetahui keterlaksanaannya. 

Penelitian ini temasuk dalam jenis penelitian Research and Development (R&D) yang 
dilakukan dengan mengacu pada model 4-D dengan tahapan Define, Design, 
Development, dan Dissemination.  Namun demikian penelitian ini hanya 
dilaksanakan sampai pada tahap Development. Subjek coba pada penelitian ini 
adalah peserta didik SMA Negeri 7 Purworejo sejumlah 36 orang dengan rincian: 8 
peserta didik untuk uji kelompok kecil dan 28 peserta didik untuk uji lapangan. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, tes (post-test), dan 
lembar jawaban peserta didik. Masukan terhadap silabus dan RPP hasil 
pengembangan pada tahap penilaian oleh ahli materi kimia, ahli pembelajaran, peer 
reviewer, guru kimia dan pada tahap uji kelompok kecil digunakan sebagai dasar 
untuk perbaikan silabus dan RPP.  

Penelitian ini memberikan hasil sebagai berikut: (1) pengembangan silabus dan 
RPP hasil pengembangan kurikulum kimia menggunakan kurikulum rujukan dari 
Singapura ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengembangan kurikulum; (2) 
silabus dan RPP secara keseluruhan berkualitas sangat baik dan layak digunakan 
dalam pembelajaran kimia di SMAN 7 Purworejo; dan (3) Keterlaksanaan silabus 
dan RPP hasil adaptasi dan/atau adopsi terhadap kurikulum kimia dari negara 
Singapura dapat terlaksana dengan baik.   

Kata Kunci:  Silabus, RPP, adaptasi, adopsi. 

 

PENDAHULUAN 

Sekolah bertaraf internasional merupakan perwujudan dari usaha untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  menjadi  landasan bagi pemerintah dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia agar dapat bersaing di tingkat  internasional. Usaha 

pemerintah meningkatkan pendidikan di Indonesia khususnya bidang sains direalisasikan 

dengan peran aktif Indonesia dalam Programme for International Student Asses (PISA). Hasil 

studi PISA tahun 2009 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-60 dari 65 

negara peserta dengan skor 383 untuk bidang Sains yang mencakup Fisika, Kimia dan Biologi. 

Peringkat Indonesia berada jauh di bawah Singapura yang berada pada peringkat ke-4 dengan 

skor 542, Australia peringkat ke-10 dengan skor 527, dan China (Shanghai) pada peringkat 

teratas dengan skor 575 (OECD, 2010). Indonesia bahkan berada cukup jauh di bawah Thailand 
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yang menempati peringkat ke-49 dengan skor 425. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas 

pendidikan Sains di Indonesia masih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga. 

Kurikulum R SMA BI harus memenuhi Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, serta 

menerapkan KTSP dan Sistem Kredit Semester, diperkaya dengan mangacu pada Kurikulum 

sekolah yang setara dari salah satu negara anggota Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu 

dalam bidang pendidikan, sehingga memiliki daya saing di forum internasional (Depdiknas, 

2009: 62). Negara-negara maju yang dapat dijadikan sebagai rujukan kurikulum (benchmarking 

curriculum) ini diantaranya Australia, Amerika, Singapura, Jepang, Turki, Kanada, dan Finlandia.  

Selain mengadaptasi dan atau mengadopsi kurikulum dari salah satu negara OECD, R SMA BI 

juga disarankan untuk menjalin hubungan sister school dengan suatu sekolah bertaraf 

internasional di luar negeri yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.  

Penyelenggaraan R SMA BI yang berkualitas diharapkan mampu menghasilkan lulusan 

(SDM) yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Kualitas lulusan dapat dilihat 

dari prestasi yang dicapai lulusan. Dalam hal ini, prestasi merupakan kemampuan, 

keterampilan, dan sikap lulusan dalam menyelesaikan suatu tugas. Prestasi belajar peserta didik 

dapat diketahui setelah melalui serangkaian proses belajar dan evaluasi hasil belajar. Prestasi 

belajar peserta didik yang menjadi indikator kualitas pendidikan tidak dapat terlepas dari 

kualitas proses pembelajaran. 

Hasil penelitian Mariati (2007) terhadap profil sekolah bertaraf internasional  

menunjukkan bahwa definisi dan karakteristik SBI dipahami secara variatif. Umumnya terdapat 

anggapan bahwa proses pembelajaran di R SMA BI dilakukan dengan bahasa Inggris yang 

didukung sarana prasarana yang memadai dengan harapan mampu menghasilkan lulusan yang 

dapat bersaing secara global.  Penyelenggaraan kelas SBI masih terlihat seperti kelas regular 

berbahasa Inggris dan membentuk eksklusivisme. 

Penelitian tentang implementasi program RSBI sebagai upaya peningkatan kualitas 

pendidikan di SMA Negeri 1 Kebumen oleh Kamid Priyanto (2009) menemukan beberapa 

kendala antara lain: (1) penguasaan kemampuan TIK dan bahasa Inggris SDM guru dan staf 

masih tergolong rendah; (2) dukungan dana untuk memenuhi kebutuhan sarana/prasarana 

yang berstandar internasional belum sesuai yang diharapkan; (3) siswa belum semuanya dapat 

mengikuti tes berstandar internasional, dan (4) kualifikasi akademik guru S-2 dan tenaga 

Administrasi (minimal SMA) masih belum sesuai ketentuan. Sedangkan hasil penelitian Beta 

Achromi (2010) megungkapkan bahwa: kemampuan Bahasa Inggris guru kimia R SMA BI masih 

kurang dan pegelolaan kelas yang belum optimal, sehingga mempengaruhi pelaksaan 

pembelajaran.  

Pada R SMA BI  umumnya guru sudah menggunakan bahasa Inggris dalam proses 

pembelajaran tetapi belum maksimal, penggunaan bahasa Inggris cenderung mengurangi 

kefektifan dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran minds on activity maupun hands 

on activity (Mariati, 2007; Endah Wienda Asmara, 2009; Susilowati, 2009). 

Untuk mendukung keterlaksanaan pembelajaran kimia di R SMA BI diperlukan kurikulum 

kimia yang memadai. Pada penelitian ini akan dikembangkan kurikulum kimia R SMA BI melalui 

adaptasi dan/atau adopsi terhadap kurikulum kimia Singapura. Model pengembangan 
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kurikulum kimia menggunakan model model 4-D hasil pengembangan Thiangarajan, Semmel, & 

Semmel (1974) yang dimodifikasi. Dalam penelitian ini hanya dilakukan proses 3-D yaitu define 

(definisi), design (perancangan), dan develop (pengembangan). 

  

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini temasuk dalam jenis penelitian Research and Development (R&D) yang 

dilakukan dengan mengacu pada model 4-D dengan tahapan Define, Design, Development, dan 

Dissemination.  Namun demikian penelitian ini hanya dilaksanakan sampai pada tahap 

Development (Gambar 1). Subjek coba pada penelitian ini adalah peserta didik SMA Negeri 7 

Purworejo sejumlah 36 orang dengan rincian: 8 peserta didik untuk uji kelompok kecil dan 28 

peserta didik untuk uji lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, 

tes (post-test), dan lembar jawaban peserta didik pada lembar diskusi. Masukan terhadap 

silabus dan RPP hasil pengembangan pada tahap penilaian oleh ahli materi kimia, ahli 

pembelajaran, peer reviewer, guru kimia R SMA BI dan tahap uji kelompok kecil digunakan 

sebagai dasar untuk perbaikan silabus dan RPP pada ujicoba tahap berikutnya.  

 

Gambar 1. Desain penelitian pengembangan kurikulum Kimia R SMA BI menggunakan 
kurikulum acuan dari Singapura. 
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HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN  

Pengembangan kurikulum kimia R SMA BI menggunakan kurikulum acuan dari 

Singapura, yang meliputi tiga tahap utama yaitu tahap define (pendefinisian), design 

(perancangan), dan develop (pengembangan).  Pada tahap define dilakukan analisis terhadap 

keunggulan lokal dalam kurikulum dari SMAN 7 Purworejo dan keunggulan pendidikan di 

Singapura.  Keunggulan lokal kurikulum SMAN 7 Purworejo adalah bidang budaya dan 

lingkungan, yang potensial untuk dikembangkan dalam Kompetensi Dasar (KD). Bidang 

pertanian, kelautan dan wirausaha merupakan keunggulan tersendiri untuk daerah Purworejo, 

oleh karena itu dalam pengembangan silabus hal ini juga perlu diperhatikan. Keunggulan lokal 

SMAN 7 Purworejo berbeda dengan visi dan misi, serta kompetensi lulusan SMA di Singapura 

yang berorientasi pada bidang industri. Pada proses pengayaan kurikulum, keunggulan dan 

kelemahan dari kedua kurikulum ini sangat diperhatikan. 

Pada tahap perancangan dihasilkan silabus kimia SMA kelas X, XI, dan XII serta RPP untuk 

satu Kompetensi Dasar (KD). RPP tersebut dilengkapi dengan strategi pembelajaran, media 

pembelajaran, handout dan juga penilaiannya. Adapun KD yang dikembangkan adalah KD 4.3 

yaitu Describing the properties of buffer solutions and the function of buffer solutions in the human 

body.  Pertimbangan dalam pemilihan KD tentang larutan penyangga (buffer) adalah karena 

dalam pembelajarannya bisa menggunakan metode eksperimen, dan larutan penyangga ini 

penting karena terkait dengan tubuh manusia yaitu darah dan sistem pencernaan (ludah). 

Komponen larutan penyangga H2CO3/HCO3– mampu menjaga pH darah meskipun terdapat 

makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia baik yang bersifat asam maupun basa.  

 Kompetensi dasar yang dikembangkan dijabarkan menjadi 4 indikator yaitu: (a) analyze 

a buffer and non buffer solutions through an experiment; (b) calculate the pH or pOH of buffers; 

(c) calculate the pH of buffer solution after acid or base addition or dilution, dan (d) Describe 

and explain the uses of buffers, including the role of H2CO3/HCO3– in controlling pH in blood.  

Dalam penelitian ini disiapkan empat RPP untuk empat kali tatap muka.  Setiap RPP memuat 

satu indikator.  Hasil penilaian menunjukkan bahwa silabus dan RPP yang dikembangkan 

berkualitas sangat baik (Gambar 2 dan 3). 

 

Gambar 2. Rerata Hasil Penilaian Kualitas Silabus oleh Ahli Materi, Ahli Media, Guru Kima 
R SMA BI, dan Teman Sejawat 
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Gambar 3. Rerata Hasil Penilaian Kualitas RPP oleh Ahli Materi, Ahli Media, Guru Kima R 
SMA BI, dan Teman Sejawat 

Pada tahap pengembangan dilakukan validasi silabus dan RPP oleh ahli materi, ahli 

kurikulum dan pembelajaran, teman sejawat, guru kimia R SMA BI; uji kelompok kecil, dan uji 

lapangan. Validasi dari ahli dilakukan untuk mengevaluasi silabus dan RPP hasil adaptasi/dan 

atau adopsi dari Singapura yang dikembangkan yaitu berupa penilaian, saran ataupun masukan. 

Penilaian dan masukan yang diperoleh dari ahli materi, ahli kurikulum dan pembelajaran, 

teman sejawat, dan guru kimia R SMA BI dijadikan sebagai pedoman untuk merevisi produk 

awal silabus dan RPP, sebelum diujicobakan pada peserta didik dalam kelompok kecil. Uji coba 

kelompok kecil dilakukan pada 8 peserta didik kelas XI IPA 1 SMAN 7 Purworejo yang dipilih 

secara acak.  

Setelah uji coba kelompok kecil, produk direvisi kembali berdasarkan kelemahan-

kelemahan yang ditemukan saat uji coba kelompok kecil (Gambar 4).  Uji coba lapangan yaitu uji 

coba pada kelas sesungguhnya dilakukan setelah dilakukan revisi yang mendasarkan pada uji 

coba kelompok kecil. Uji coba lapangan dilakukan di kelas XI IPA 2. Hasil uji coba lapangan ini 

berupa data keterlakasanaan RPP hasil adaptasi dilihat dari kreativitas dan kemandirian belajar 

serta tingkat pemahaman konsep peserta didik SMAN 7 Purworejo khususnya kelas XI IPA 2 

(Gambar 5).  

 

 

Gambar  4. Diagram Keterlaksanaan RPP pada Setiap Pembelajaran pada Uji Coba 
Terbatas (Kelompok Kecil) 
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Gambar 5. Diagram keterlaksanaan RPP pada uji coba lapangan. 
 

Hasil penelitian terhadap kemampuan kognitif peserta didik menunjukkan bahwa 

sebagian peserta didik sudah mencapai ketuntasan belajar (>75). Rata-rata tingkat pemahaman 

konsep peserta didik pada materi larutan penyangga setelah mengikuti rangkaian pembelajaran 

menggunakan perangkat hasil pengembangan tersaji dalam Tabel 1.  

Tabel 1. 

Deskripsi data pemahaman konsep peserta didik pada materi larutan penyangga. 

Deskripsi  Pemahaman Konsep Peserta Didik  
Mean  81,58 
Median 85,94 
Standar deviasi 1,20 
Varians 142,92 
Nilai Maksimum 96,88 
Nilai Minimum 54,69 

 

Berdasarkan Tabel 1 tersebut diketahui bahwa rata-rata tingkat pemahaman peserta 

didik terhadap konsep pada materi larutan penyangga sebesar 81,58; artinya ketercapaian 

pemahaman konsep peserta didik pada materi larutan penyangga tersebut dalam kategori 

“baik”. RPP hasil pengembangan dinyatakan terlaksana apabila memberikan ketercapaian 

pemahaman konsep peserta didik minimal dalam kategori “cukup”. Nilai rendah yang diperoleh 

peserta didik bisa terjadi karena peserta didik belum paham keywords untuk mengerjakan soal 

dalam Bahasa Inggris, sehingga peserta didik tidak paham dengan maksud soal dan bingung 

menjawab pertanyaan tersebut. 

Perbedaan kreativitas dan kemandirian belajar kimia peserta didik sebelum dan sesudah 

pembelajaran menggunakan perangkat hasil pengembangan digunakan untuk mengetahui 

keterlaksanaan RPP hasil pengembangan yang disertai dengan handout untuk materi larutan 

penyangga. Sebelum dan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran dengan perangkat 

tersebut, peserta didik diminta mengisi angket kreativitas dan kemandirian belajar kimia. Data 

rerata skor kreativitas dan kemandirian belajar kimia sebelum dan sesudah proses 

pembelajaran dianalisis dengan Paired Samples T-Tes yang dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0 

for windows dengan taraf signifikansi α = 0,05. Hasil uji t untuk kreativitas belajar kimia 

sebelum dan sesudah pembelajaran dengan perangkat hasil pengembangan memperlihatkan 

bahwa kreativitas belajar kimia peserta didik sesudah proses pembelajaran lebih besar dari 
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pada kreativitas belajar kimia peserta didik sebelum proses pembelajaran dengan 

menggunakan perangkat hasil pengembangan.  Uji t menunjukkan bahwa kemandirian belajar 

kimia peserta didik sesudah proses pembelajaran lebih besar dari pada kemandirian belajar 

kimia peserta didik sebelum proses pembelajaran dengan menggunakan perangkat hasil 

pengembangan. 

Berdasarkan hasil perbedaan kreativitas dan kemandirian belajar kimia peserta didik 

sebelum dan sesudah pembelajaran dengan menggunakan perangkat hasil pengembangan ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa RPP hasil pengembangan ini terlaksana dengan baik. Pada 

dasarnya pengukuran kreativitas dan kemandirian belajar kimia peserta didik tidak dapat 

instan dengan hanya melakukan empat kali proses pembelajaran, karena kreativitas dan 

kemandirian belajar merupakan sikap yang tidak berubah secara drastis. Akan tetapi hal ini 

telah sejalan dengan tuntutan untuk R SMA BI bahwa pendidik harus mengembangkan proses 

pembelajaran yang dapat membangun pengalaman belajar peserta didik melalui kegiatan 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi yang efektif dan efisien. Proses pembelajaran yang 

berlangsung diatur sedemikian rupa agar interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang 

sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif. Selain itu dalam 

proses pembelajaran juga diberikan ruang bagi prakarsa dan kreativitas yang sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

 
SIMPULAN  

1. Kurikulum kimia hasil pengembangan dengan meggunakan kurikulum rujukan dari 

Singapura tertuang dalam produk yang berupa silabus dan RPP yang dikembangkan dengan 

menggunakan model 4-D, yaitu melalui tahap define, design, develop, dan disseminate.  

2. Kualitas silabus dan RPP adalah sangat baik dan layak digunakan.  

3. Keterlaksanaan silabus dan RPP kimia kelas XI semester II R SMA BI hasil adaptasi dan/atau 

adopsi kurikulum kimia R SMA BI terhadap kurikulum kimia dari negara Singapura ditinjau 

dari uji coba terhadap peserta didik adalah baik.  
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk: (a) mengembangkan model asesmen karakter siswa 
dalam pembelajaran IPS yang berbasis pendekatan pemecahan masalah; (b) 
mengetahui pengaruh proses pembelajaran IPS terhadap karakter siswa kelas V SD 
Negeri Karangl o Cilongok Kabupaten Banyumas. 

Penelitian ini menggunakan model penelitian pengembangan (research and 
development/R&D). Prosedur utama dalam penelitian ini adalah melakukan analisis 
terhadap proses pembelajaran IPS yang berbasis pendekatan pemecahan masalah 
dengan kompetensi dasar ‘Menghargai perjuangan para tokoh dalam 
mempertahankan kemerdekaan’, menyusun langkah-langkah implementasi 
pendekatan pembelajaran pemecahan masalah (IPM) dan instrumen asesmen 
karakter, validasi, implementasi dalam pembelajaran dan revisi langkah-langkah 
IPM . Metode penelitian selanjutnya menggunakan eksperimen kuasi untuk melihat 
keefektifan pembelajaran IPM terhadap karakter siswa. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas V A dan V B SD Negeri Karangl o Cilongok di kabupaten Banyumas.  

Penelitian ini menghasilkan model asesmen untuk karakter siswa dalam  
pembelajaran IPS. Model asesmen karakter memadukan  asesmen unjuk kerja dan 
penilaian teman sejawat. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi, 
wawancara, angket, tes dan observasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 
deskripti f kuantitatif (dengan teknik uji t) dan kualitati f.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model asesmen karakter siswa dalam 
pembelajaran IPS yang berbasis pendekatan pemecahan masalah dengan 
menggunakan asesmen unjuk kerja dan asesmen penilaian teman sejawat. Ada 
pengaruh proses pembelajaran IPS terhadap karakter siswa kelas V SD Negeri 
Karanglo Cilongok Kabupaten Banyumas yang ditunjukkkan oleh uji t hasill uji t 
sebesar 8,608 dengan probabilitas signifikansi 0,000 <0,05, maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan pendekatan 
pembelajaran pemecahan masalah dan pembelajaran yang menggunakan 
pendekatan pembelajaran konvensional terhadap karakter siswa.  

Mendasarkan pada hasil penelitian, maka disarankan bagi guru untuk menerapkan 
pendekatan pembelajaran pemecahan masalah, sehingga karakter siswa dapat 
terbentuk. 

Kata Kunci: Model Asesmen Karakter, Proses pembelajaran IPS, karakter, 
pengetahuan IPS  
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (UU Sisdiknas)  menegaskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. Pengembangan potensi peserta didik tersebut dilakukan melalui pembelajaran mata 

pelajaran di sekolah.  Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran SD yang salah 

satu tujuannya  agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global 

(Permendiknas No. 22 Tahun 2006). Komunikasi, kerja sama dan kompetisi dalam masyarakat 

merupakan karakter yang hendak dicapai. Penerapan pendidikan karakter ini melalui 

pengembangan karakter individu peserta didik yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan 

sosial dan budaya peserta didik. (Syawal Gultom, 2012). Artinya bahwa pengembangan karakter 

peserta didik ini dapat dilakukan melalui proses pembelajaran di kelas,  dengan demikian 

peserta didik tidak lepas dari lingkungan sosial di kelasnya, budaya masyarakat yang ada di 

dalam kelas. Penerapan  pendidikan karakter ini dilakukan melalui pembelajaran mata 

pelajaran, seperti melalui pembelajaran mata pelajaran IPS.  

Pencapaian pembentukan karakter siswa yang dicapai melalui pembelajaran di kelas, 

menuntut guru untuk berkreatif dalam mendesain pembelajarannya, misalnya melalui 

pendekatan pembelajaran pemecahan masalah. Pendekatan ini berfokus pada keaktifan peserta 

didik untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang nampak melalui 

pengalaman hidupnya.   

Pembelajaran IPS siswa kelas V SD Negeri Karanglo Cilongok Banyumas merupakan salah 

satu sekolah yang menerapkan Managemen Berbasis Sekolah (MBS). Sekolah ini sering 

mendapat  kunjungan dari sekolah-sekolah lain di Indonesia, bahkan Perguruan Tinggi pun juga 

banyak yang mengunjungi sekolah ini untuk studi banding. Pembelajaran IPS siswa Kelas V SD 

Negeri ini telah menunjukkan pembelajaran yang aktif, hal ini nampak pada kesiiapan guru 

kelas dalam mengajar. Guru kelas selalu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dengan skenario pembelajaran yang berpusat pada siswa. Metode pembelajaran yang paling 

sering dipergunakan adalah metode diskusi kelompok. Tempat duduk yang ada, di tata 

posisinya. Kadang berposisi sejajar, bentuk U, setengah lingkaran. Pengaturan tempat duduk 

dilakukan oleh siswa. Ketika guru tidak ada di dalam kelas, siswa tetap melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Pada saat 

diskusi, antara siswa dapat melakukan diskusi dengan baik dan lancar, meskipun terjadi beda 

pendapat. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi yang berbentuk tes, sedangkan non tes 

jarang sekali dilakukan. Hasil belajar siswa tuntas seluruh siswa. Pendekatan  dan model 

pembelajaran yang diberikan tidak nampak.  Keaktifan siswa tertuju pada kegiatan diskusi 

kelompok saja. Sedangkan karakter yang dibentuk, tidak pernah dilakukan penilaian secara 

detil. Penilaian yang dilakukan bersifat menyeluruh dan umum, tanpa memegang indikator 

penilaian yang jelas. Padahal standar kompetensi IPS untuk kelas V SD pada semester 2 adalah 
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Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankaan kemerdekaan Indonesia. Kompetensi menghargai dapat dicapai melalui 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara terpadu tidak pernah terpikirkkan oleh guru, 

sehingga penilaian yang dilakukan selalu monoton melalui tes. Oleh karena itulah penelitian 

tentang pembelajaran IPS untuk membentuk karakter siswa perlu dilakukan penilaian. 

Rumusan Masalah 

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1.  bagaimanakah model asesmen karakter siswa dalam pembelajaran IPS yang berbasis 

pendekatan pemecahan masalah;  

2. adakah pengaruh proses pembelajaran IPS terhadap karakter siswa kelas V SD Negeri 

Karanglo Cilongok Kabupaten Banyumas. 

Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk:  

1. mengembangkan model asesmen karakter siswa dalam pembelajaran IPS yang berbasis 

pendekatan pemecahan masalah;  

2. mengetahui pengaruh proses pembelajaran IPS terhadap karakter siswa kelas V SD Negeri 

Karanglo Cilongok Kabupaten Banyumas. 

 

Manfaat 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk: 

1. menerapkan model asesmen karakter siswa dalam pembelajaran IPS yang berbasis 

pendekatan pemecahan masalah 

2. mengetahui pengaruh proses pembelajaran IPS terhadap karakter siswa kelas V SD Negeri 

Karanglo Cilongok Kabupaten Banyumas. 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan model penelitian pengembangan (research and 

development/R&D) yang dilakukan di SD Negeri Karanglo Cilongok Kabupaten Banyumas pada 

semester 2 tahun 2011/2012. Prosedur utama dalam penelitian ini adalah melakukan analisis 

terhadap proses pembelajaran IPS yang berbasis pendekatan pemecahan masalah dengan 

kompetensi dasar ‘Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan’, 

menyusun langkah-langkah implementasi pendekatan pembelajaran pemecahan masalah (IPM) 

dan instrumen asesmen karakter, validasi, implementasi dalam pembelajaran dan revisi 

langkah-langkah IPM . Metode penelitian selanjutnya menggunakan eksperimen kuasi untuk 

melihat keefektifan pembelajaran IPM terhadap karakter siswa. Teknik analisis data 

menggunakan teknik deskriptif kuantitatif (dengan teknik uji t) dan kualitatif. Subjek penelitian 
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adalah siswa kelas V A dan V B SD Negeri Karanglo Cilongok di kabupaten Banyumas. Variabel 

penelitian ini adalah: 

1.  pendekatan pemecahan masalah yakni pembelajaran yang dilakukan melalui langkah-

langkah merumuskan masalah, mencari penyebab masalah, merumuskan alternatif dan 

pemecahannya, menerapkan strategi pemecahan masalah dan mengevaluasi keberhasilan 

strategi yang dicapai. 

2. Karakter adalah sikap dan perilaku siswa kelas V dalam berkomunikasi yang diukur melalui 

rasa senang berbicara dan bekerja sama dengan teman sekelompoknya belajar tentang 

penghargaan terhadap prestasi para pejuang 

3. Model asesmen adalah model penilaian melalui unjuk kerja dan penilaian teman sejawat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Standar kompetensi mata pelajaran IPS siswa kelas V SD pada semester 2 adalah 

‘Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankaan kemerdekaan Indonesia’. Standar kompetensi ini dirinci ke dalam 4 

kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama mendeskripsikan perjuangan para tokoh 

pejuang pada masa  penjajahan  Belanda dan Jepang, yang kedua menghargai jasa dan peranan 

tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, ketiga menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan dan ke empat  menghargai perjuangan 

para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan’,. Kompetensi dasar (KD) yang pertama, 

menekankan pada kegiatan deskripsi dan KD 2 menekankan pada kegiatan menghargai. Dalam 

penelitian ini menggunakan KD yang menekankan pada kegiatan ke 2 yakni kompetensi 

menghargai pada KD 4 menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan. 

Penerapan pembelajaran KD 4 ini untuk mengukur besarnya karakter yang dimiliki 

siswa. Pengukuran karakter melalui aktivitas pembelajaran yang menggunakan pendekatan 

pembelajaran pemecahan masalah dan dilakukan secara kelompok. Langkah pertama 

pembelajaran tentang kompetensi menghargai perjuangan para tokoh mempertahankan 

kemerdekaan adalah merumuskan masalah penghargaan perjuangan para tokoh. Perumusan 

masalah ini dilakukan secara kelompok, sehingga ada komunikasi antar siswa. Dalam 

komunikasi ini diobservasi kesenangan siswa dalam berbicara dan kerjasama dalam 

merumuskan masalah. Dalam aktivitas ini, guru melakukan penilaian (observasi) unjuk kerja 

siswa melalui rubrik penilaian. Hasil penilaian dalam penelitian ini untuk  langkah merumuskan 

masalah disajikan melalui tabel 1 berikut ini. 
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Tabel1. Distribusi Frekuensi Skor  Karakter berbicara dan bekerjasama 

Skor Berbicara Bekerjasama 
Kelas A Kelas B Kelas A Kelas B 

Fre % Fre % Fre % Fre % 
4  25 62,5 25 62,5 20 50 20 50 

3 10 25 15 37,5 15 37,5 20 50 
2 5 12,5   5 12,5   
∑ 40 100 40 100 40 100 40 100 

Keterangan skor: 

Berbicara : lama berbicara (1= tidak berbicara, 2= < 1 menit, 3= 1-2 menit dan 4 =>2 menit). 

Bekerjasama (1=tidak ada kerjasama, 2= ada pembagian tugas yang tidak jelas, 3= ada pembagian tugas 

dengan jelas, 4= pembagian tugas jelas dan dilaksanakan). 

 

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa kelas A dan kelas B memiliki karakter (senang 

berbicara dan bekerjasama hampir sama, kedua kelas sama senang berbicara, namun berbeda 

lamanya berbicara, yakni pada berbicara kurang 1 menit masih dimiliki oleh satu kelompok di 

kelas A yakni sebesar 12,5 %, demikian juga dalam  bekerja sama kelas A masih ada yang 

kerjasamanya kurang jelas. Jadi kelas B lebih suka berbicara dan kerjassamanya lebih jelas.  

Langkah ke 2 adalah mencari penyebab masalah. Dalam aktivitas ini, guru melakukan 

penilaian (observasi) unjuk kerja siswa melalui rubrik penilaian. Hasil penilaian dalam 

penelitian ini disajikan melalui tabel 2 berikut ini 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Skor Karakter berbicara dan bekerjasama 

Skor Berbicara Bekerjasama 
Kelas A Kelas B Kelas A Kelas B 

Fre % Fre % Fre % Fre % 
4  20 50 15 37,5 20 50 10 25 
3 10 25 15 37,5 15 37,5 20 50 
2 10 25 10 25 5 12,5 10 25 

∑ 40 100 40 100 40 100 40 100 

Keterangan skor: 

Berbicara : lama berbicara (1= tidak berbicara, 2= < 1 menit, 3= 1-2 menit dan 4 =>2 menit). 

Bekerjasama (1=tidak ada kerjasama, 2= ada pembagian tugas yang tidak jelas, 3= ada pembagian tugas 

dengan jelas, 4= pembagian tugas jelas dan dilaksanakan). 

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa kelas A dan kelas B memiliki karakter (senang 

berbicara dan bekerjasama hampir sama, kedua kelas sama senang berbicara, namun berbeda 

lamanya berbicara. Kesenangan lamanya berbicara ada  di kelas A yakni sebesar 50 %,  

demikian juga dalam  bekerja sama kelas A mencapai 50 % sama dengan kelas B. Namun  di 

kelas A hanya 12,5 % saja yang lama berbicaranya kurang dari 1 menit.   

Langkah ke 3 merumuskan alternatif dan pemecahannya. Dalam aktivitas ini, guru 

melakukan penilaian (observasi) unjuk kerja siswa melalui rubrik penilaian. Hasil penilaian 

dalam penelitian ini disajikan melalui tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3.  Distribusi Frekuensi Skor Karakter berbicara dan bekerjasama 
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Skor Berbicara Bekerjasama 
Kelas A Kelas B Kelas A Kelas B 

Fre % Fre % Fre % Fre % 
4  20 50 15 37,5 20 50 20 50 
3 15 37,5 25 63,5 20 50 10 25 
2 5 12,5     10 25 

∑ 40 100 40 100 40 100 40 100 

Keterangan skor: 

Berbicara : lama berbicara (1= tidak berbicara, 2= < 1 menit, 3= 1-2 menit dan 4 =>2 menit). 

Bekerjasama (1=tidak ada kerjasama, 2= ada pembagian tugas yang tidak jelas, 3= ada pembagian tugas 

dengan jelas, 4= pembagian tugas jelas dan dilaksanakan). 

 

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa kelas A lebih lama berbicara daripada kelas B yakni 

mencapai 50 %. Begitu pula dalam bekerja sama untuk merumuskan alternatif pemecahan 

masalah menghargai perjuangan para tokoh, yakni mencapai 50 % demikian juga kelas B. 

Namun kelas B kekrjasama dalam pembagian tugas masih ada yang tidak jelas, hal ini perlu 

pendektan kepada siswa, apa yang menyebabkan itu.  

Langkah ke 4 menerapkan strategi pemecahan masalah. Dalam aktivitas ini, guru 

melakukan penilaian (observasi) unjuk kerja siswa melalui rubrik penilaian. Hasil penilaian 

dalam penelitian ini disajikan melalui tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4 . Distribusi Frekuensi Skor Karakter berbicara dan bekerjasama 

Skor Berbicara Bekerjasama 

Kelas A Kelas B Kelas A Kelas B 
Fre % Fre % Fre % Fre % 

4  25 62,5 25 62,5 20 50 20 50 

3 15 37,5 15 37,5 15 37,5 20 50 
2     5 12,5   
∑ 40 100 40 100 40 100 40 100 

Keterangan skor: 

Berbicara : lama berbicara (1= tidak berbicara, 2= < 1 menit, 3= 1-2 menit dan 4 =>2 menit). 

Bekerjasama (1=tidak ada kerjasama, 2= ada pembagian tugas yang tidak jelas, 3= ada pembagian tugas 

dengan jelas, 4= pembagian tugas jelas dan dilaksanakan). 

 

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa kelas A dan kelas B memiliki karakter (senang 

berbicara dan bekerjasama hampir sama, kedua kelas sama senang berbicara, yang sama 

lamanya berbicara, yakni pada berbicara lebih1 menit masih dimiliki oleh satu kelompok di 

kelas A yakni sebesar 12,5 %, demikian juga dalam  bekerja sama kelas A masih ada yang 

kerjasamanya kurang jelas. Jadi kelas B lebih suka berbicara dan kerjassamanya lebih jelas.  

Langkah ke 5 mengevaluasi keberhasilan strategi yang dicapai. Dalam aktivitas ini, guru 

melakukan penilaian (observasi) unjuk kerja siswa melalui rubrik penilaian. Hasil penilaian 

dalam penelitian ini disajikan melalui tabel 5 berikut ini 
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Tabel 5 .Distribusi Frekuensi Skor Karakter berbicara dan bekerjasama 

Skor Berbicara Bekerjasama 
Kelas A Kelas B Kelas A Kelas B 

Fre % Fre % Fre % Fre % 
4  25 62,5 25 62,5 20 50 10 25 
3 10 25 15 37,5 15 37,5 15 37,5 

2 5 12,5   5 12,5 15 37,5 
∑ 40 100 40 100 40 100 40 100 

Keterangan skor: 

Berbicara : lama berbicara (1= tidak berbicara, 2= < 1 menit, 3= 1-2 menit dan 4 =>2 menit). 

Bekerjasama (1=tidak ada kerjasama, 2= ada pembagian tugas yang tidak jelas, 3= ada pembagian tugas 

dengan jelas, 4= pembagian tugas jelas dan dilaksanakan). 

 

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa kelas A dan kelas B memiliki karakter (senang 

berbicara dan bekerjasama hampir sama, kedua kelas sama senang berbicara, namun berbeda 

lamanya berbicara, yakni pada berbicara kurang 1 menit masih dimiliki oleh satu kelompok di 

kelas A yakni sebesar 12,5 %, demikian juga dalam  bekerja sama kelas A dan B masih ada yang 

kerjasamanya kurang jelas.  

Jadi asesmen yang dipergunakan untuk mengukur karakter berbicara dan bekerja di atas 

menggunakan asesmen unjuk kerja. Asesmen penilaian teman sejawat dilakukan dengan 

menggunakan skala sikap. Dari skala sikap dapat ditunjukkan hasilnya seperti yang disajikan 

dalam tabel 6 berikut ini. 

Tabel 6 Hasil Penilaian Teman Sejawat 

Skor Berbicara Bekerjasama 

Kelas A Kelas B Kelas A Kelas B 
Fre % Fre % Fre % Fre % 

4  16 40 20 50 18 45 16 40 
3 10 25 15 37,5 14 35 16 40 

2 14 35 5 12,5 8 20 8 20 
∑ 40 100 40 100 40 100 40 100 

 

Hasil penilaian teman sejawat ditunjukkan oleh tabel 6 yang menggambarkkan bahwa 

karakter dimiliki oleh siswa , namun besarnya karakter yang dimiliki tidak sama untuk kelas A 

dan B. Namun perbedaan kepemilikan karakter tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

Pada karakter berbicara yang dalam hal ini menunjukkan komunikasi antara satu dengan 

lainnya, mencapai 22,5 % ini adalah bobot karakter yang rendah, namun dallam bobot karakter 

yang tinggi perbedaan terbesar adalah 12,5 %. Demikian juga dalam hal kerjasama, perbedaan 

terbesar mencapai 5 % saja. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelas memiliki karakter yang 

sama baik karakter ini dinilai oleh guru melalui unjuk kerja maupun dinilai oleh siswa melalui 

penilaian teman sejawat. Dengan demikian penilaian unjuk kerja dan penilaian teman sejawat 

dapat dilakukan untuk menilai karakter siswa terutama untuk aspek komunikasi dalam hal ini 

berbicara dan bekerja sama dalam hal ini membagi tugas.  
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Pengaruh pengaruh proses pembelajaran IPS terhadap karakter siswa kelas V SD Negeri 

Karanglo Cilongok Kabupaten Banyumas dilakukan dengan eksperimen quasi. 

 Langkah pertama untuk melakukan analisis uji t, adalah  menguji normalitas data dari 

skor tes 1 dan tes 2 kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Uji normalitas bertujuan 

untuk melihat normal atau tidaknya penyebaran data dari variabel penelitian. Uji normalitas 

variabel penggunaan pendekatan pemecahan masalah menggunakan teknik One sample 

Kolmogrov-Smirnov Test, perhitungan dilakukan dengan menggunakan SPSS 19.0.Uji normalitas 

data terdiri dari dari uji normalitas Skor tes. Hasil uji normalitas ditunjukkan melalui tabel 7 di 

bawah ini 

Tabel 4.7. Hasil Uji Normalitas Kelompok Eksperimen  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov  
 Skor 

N 34 
Normal Parametersa,b Mean 61,2353 

Std. Deviation 5,41635 
Most Extreme Differences Absolute ,128 

Positive ,128 
Negative -,128 

Kolmogorov-Smirnov Z ,749 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,629 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa hasil uji kolmogrov-smirnov Z untuk kelompok eksperimen 1 

distribusinya normal yaitu sebesar 0,749 dengan probabilitas signifikan 0,629. Hal ini 

menunjukkan bahwa distribusi skor tes 1 kelompok eksperimen mengikuti distribusinormal. 

Adapun hasil uji normalitas untuk kelompok komtrol disajikan dalam tabel 8 berikut ini. 

 

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas Kelompok Kontrol 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Skor Tes 1 
Kelompok 

Kontrol 

N 34 
Normal Parametersa,b Mean 60,7647 

Std. Deviation 5,63570 
Most Extreme Differences Absolute ,152 

Positive ,091 
Negative -,152 

Kolmogorov-Smirnov Z ,886 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,413 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Dari tabel 8 tampak bahwa hasil uji kolmogrov-smirnov Z untuk hasil tes 1 kelompok 

kontrol normal yaitu sebesar 0,886 dengan probabilitas signifikan 0,413. Hal ini menunjukkan 

bahwa distribusi pengukuran untuk tes 1 pada kelompok kontrol adalah normal.  

Uji homogenitas bertujuan untuk menguji apakah varians-varians tersebut homogen atau 

tidak. Kedua kelompok dikatakan homogen jika skor signifikansi > 0.05. Kaidah uji homogenitas, 

jika  F hitung < F tabel dan p> 0,05 ( 5 %) maka hubungan kedua variabel dinyatakan homogen, 

sebaliknya jika F hitung > F tabel dan p< 0,05 ( 5%) maka tidak homogen. 

Uji homogenitas menggunakan bantuan SPSS 19.0. Metode pengambilan keputusan pada 

uji homogenitas menurut Duwi Priyatno (2010:99) yaitu jika signifikansi > 0,05 maka H0 

diterima (varian sama) dan jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak (varian berbeda). Hasil uji 

homogenitas antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dapat dilihat pada tabel 9 

Tabel 9. asil Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 
Skor Tes  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,610 1 66 ,111 

 

Pengaruh pendekatan pemecahan masalah terhadap karakter diketahui melalui uji beda 

uji t. Setelah dipastikan data dalam keadaan berdistribusi normal dan homogen maka dapat 

dilakukan uji beda. Untuk menguji signifikansi perbedaan mean antar kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol, analisis data yang digunakan adalah uji t-test. Di bawah ini disajikan 

tabel hasil uji t-test skor tes 2 kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Tabel 10.  Hasil Uji Beda Skor Tes 2  Kelompok Eksperimen Dan Kelompok Kontrol 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differenc

e 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Skor 
Tes 2 

Equal 
variances 
assumed 

2,610 ,111 8,608 66 ,000 6,05882 ,70387 4,65349 7,46415 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  

8,608 59,729 ,000 6,05882 ,70387 4,65073 7,46691 

 

Berdasarkan tabel 10, dapat dilihat hasil F hitung levene test sebesar 2,610 dengan 

probabilitas 0,111 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel memiliki varian sama 

atau dengan kata lain kedua kelompok homogen. Dengan demikian analisis uji beda t-test harus 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
102 

menggunakan asumsi equal variance assumed. Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil uji t 

sebesar 8,608 dengan probabilitas signifikansi 0,000 <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan pendekatan pembelajaran pemecahan masalah 

dan pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional terhadap 

karakter siswa. 

Dengan demikian, maka  ada pengaruh yang positif signifikan penggunaan pendekatan 

pembelajaran pemecahan masalah  terhadap karakter siswa kelas V SD Negeri Karanglo 

Cilongok Banyumas pada Semester 2 Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

KESIMPULAN  DAN SARAN 

Kesimpulan  

Mendasarkan pada hasil dan pembahasan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkkan 

sebagai berikut: 

1. model asesmen karakter siswa dalam pembelajaran IPS yang berbasis pendekatan 

pemecahan masalah dengan menggunakan asesmen unjuk kerja dan asesmen penilaian 

teman sejawat 

2. ada pengaruh proses pembelajaran IPS terhadap karakter siswa kelas V SD Negeri Karanglo 

Cilongok Kabupaten Banyumas yang ditunjukkkan oleh uji t hasill uji t sebesar 8,608 dengan 

probabilitas signifikansi 0,000 <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan penggunaan pendekatan pembelajaran pemecahan masalah dan 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional terhadap 

karakter siswa 
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ABSTRAK 

Penelitian pada tahun 1 bertujuan mengembangkan model pendidikan nilai bagi 
siswa tingkat sekolah dasar penyelenggara inklusi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Inklusi sebagai model penyelenggaraan pendidikan yang mengakomodasi 
keberagaman siswa, khususnya siswa-siswa berkebutuhan khusus. Metode 
penelitian yang digunakan tahap di tahun I dengan survey untuk mengidentifikasi 
dan analisis kebutuhan guru tentang pendidikan nilai. Selanjutnya, hasil dari 
identifikasi dan analisis kebutuhan guru tentang pendidikan nilai itu digunakan 
untuk mengembangkan model dengan menyusun sebuah modul. Hasil penyusunan 
modul divalidasi dengan kelompok diskusi fokus (fokus group discussion). Model 
yang dikembangkan yaitu sebuah modul yang berisi model contoh dari tokoh-tokoh 
ceritera dan model permainan. Kedua model tersebut sebagai pertimbangan siswa 
untuk merasakan dan mencontoh perilaku yang berisi nilai saling menghargai, 
toleransi, dan kepedulian. Model berceritera digunakan sebagai pertimbangan 
tentang contoh-contoh perilaku dari para tokoh personafikasi ceritera, dan 
permainan sebagai pertimbangan jika suasana dan kondisi sosial yang beragam.  

Kata kunci: model pendidikan nilai pelaksanaan inklusi. 

 

PENDAHULUAN 

      Pembinaan karakter bagi siswa sekolah dasar penyelenggara inklusi merupakan suatu 

implikatur dari kondisi yang harus diciptakan untuk saling menerima, saling menghargai, dan 

kepedulian terhadap sesama teman yang memiliki kekurangan atau kecacatan. Penciptaan 

kondisi tersebut sebagai sebuah keharusan, karena pelaksanaan inklusi sebagai kewajiban 

dalam “pendidikan untuk semua”. Dukungan suasana sekolah yang siswa-siswanya memiliki 

karakter dengan perilaku atas nilai saling menerima, saling menghargai, dan kepedulian adalah 

iklim sosial yang perlu diciptakan. Karakter itu perlu dilakukan pembinaan agar supaya siswa-

siswa di sekolah penyelenggara inklusi sebagai komponen sekolah yang menciptakan iklim 

sosial yang mendukung pembelajaran di sekolah penyelenggara inklusif. 

      Pembelajaran di sekolah inklusif harus terdukung oleh karakter siswa dengan nilai 

saling menghargai, toleransi, dan kepedulian. Ketiga nilai itu urgen, sebab di sekolah inklusif 

akan diketemukan keberagaman dari siswa dengan segala aspeknya. Masalah yang muncul 

adalah cara di dalam pembentukan karakter yang dimplementasikan melalui model. Model 

harus sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa sekolah dasar dan kebutuhan untuk 

mengarahkan iklim kolaborasi yang dibutuhkan dalam pembelajaran di sekolah inklusif. Hal ini 

dikemukakan oleh Thompson, 1993 (Hallahan & Kauffman, 2003: 57-58) bahwa keberagaman 

siswa di pelaksanaan inklusi mengharuskan menggunakan kurikulum yang beragam. 
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Keberagaman kurikulum itu dibutuhkan pembelajaran mediasi tutor sebaya, karena pencapaian 

dalam penggunaan kurikulum yang berbeda di antara siswa dimediasi saling berbagi dan 

memberi tutor di antara siswa itu sendiri. Siswa yang kuat pada bidang tertentu melakukan 

tutor kepada teman yang lemah di bidang lainnya, sebaliknya jika di antara siswa itu lemah di 

aspek tertentu namun memiliki kekuatan di bidang lainnya bergantian juga bertindak sebagai 

tutor bagi teman yang membutuhkan. 

     Kondisi untuk saling berbagi dan bergantian untuk menjadi tutor dapat berlangsung, 

jika di antara siswa tumbuh perilaku atas dasar nilai saling menghargai, toleransi, dan 

kepedulian. Makna nilai adalah suatu bobot/kualitas perbuatan kebaikan yang terdapat dalam 

berbagai hal yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga, berguna, dan memiliki manfaat. Hal 

itu juga ditandaskan Berns (2004: 439) “value are qualities or beliefs that are viewed as desirable 

or important”. Keyakinan yang dipandang berharga itu mendorong seseorang yang menghayati 

sebagai pedoman dalam tingkah lakunya. Keyakinan itu menjadi pedoman tingkah laku individu 

dikarenakan nilai yang diyakini oleh individu dalam komunitas tertentu memberi manfaat 

dalam kehidupan bersama.  

      Nilai terbentuk pada seseorang melalui proses pendidikan.Pendidikan adalah sebuah 

proses usaha yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membantu individu yang belum dewasa 

menuju kedewasaan sesuai dengan budayanya. Dewasa sesuai dengan kebudayaannya, karena 

individu hidup dalam habitus kemanusiaannya di antaranya berada dalam budayanya. 

Demikian dikemukakan oleh Tilaar (2005: 110) bahwa pendidikan “Proses-menjadi-manusia 

terjadi di dalam habitus kemanusiaan”. Habitus itu meliputi  alam sekitarnya, keanggotaan di 

dalam  keluarga yang melahirkan, di lingkungan masyarakat lokal, negara, dan umat manusia 

yang berbudaya, serta habitus sukunya yang  mempunyai adat-istiadat. Salah satunya habitus 

yang dijadikan tujuan kehidupan dewasa adalah masyarakat yang berbudaya. Budaya 

didefinisikan Marvin Harris(Spradley, 1997: 5) “kebudayaan ditampakkan dalam berbagai pola 

tingkah laku yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti 

‘adat’(custom), atau ‘cara hidup’ masyarakat”. Pola tingkah laku dalam kelompok masyarakat 

didasari oleh suatu nilai sebagai pedoman saling berinteraksi di antara masyarakat itu sendiri. 

Nilai sebagai unsur kebudayaan karena pendidikan basisnya kultural, seperti halnya mengacu 

Mochtar Buchori (1996:6) bahwa perkembangan pendidikan basisnya kepada kesadaran 

kultural.  

     Pendidikan nilai adalah dalam perbuatan-perbuatan kita selalu diarahkan untuk 

berbuat atas dasar nilai, demikian dalam mengarahkan peserta didik untuk belajar merespon 

sekelilingnya atas dasar nilai. Sastrapratedja (EM.K.Kaswardi, Ed., 1993: 3-4) tanggung jawab 

pendidik untuk mengarahkan peserta didik terkait nilai dalam kehidupan meliputi: (1) 

mengembangkan implikasi nilai etik bagi kehidupan peserta didik; (2) membantu untuk 

berkembangnya nilai-nilai dalam diri seseorang; (3) membantu peserta didik mengambil sikap 

dan keputusan dalam merencanakan kehidupan yang berarti. Perbuatan kita sebagai fenomena 

pendidikan adalah medium nilai yang diarahkan untuk membantu peserta didik 

mengembangkan nilai dan berkembang dalam diri peserta didik untuk merencanakan 

kehidupan yang lebih berarti. Nilai yang telah berkembang pada peserta didik akan menjadikan 

ciri khusus atau karakter, sehingga pembentukan karakter berbasis nilai adalah ciri khusus 

individu dalam perbuatannya mengandung nilai tertentu sesuai yang diakui oleh komunitasnya.  
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       Paradigma inklusi saat ini merupakan sebuah kecenderungan (trend) dalam bidang 

pendidikan. Kecenderungan itu didorong oleh fenomena untuk menegakkan hak asasi manusia 

dan demokrasi, demikian juga tuntutan untuk memenuhi pendidikan yang multikultur, 

berkeadilan (equity), serta kesetaraan (equality). Semua tuntutan tersebut urgensinya bahwa 

pendidikan sekolah harus mampu mengakomodir belajar siswa dengan variasi level maupun 

kondisinya. Berns mengemukakan (2004: 227) bahwa inklusi sebuah filosofi pendidikan yang 

sudah mendunia, dan anak-anak berpartisipasi penuh di sekolah dan masyarakatnya adalah 

sebuah kenyataan. Untuk itu, paradigma inklusi sudah merupakan filosofi yang perlu 

dilaksanakan di pendidikan sekolah, dan inklusi sebuah kenyataan dunia tentang pendidikan 

yang sebenarnya. 

       Inklusi sebagai sebuah filosofi yang perlu dilaksanakan di pendidikan sekolah 

berimplikasi suasana sekolah terdapat siswa dengan kondisi beragam. Siswa yang beragam 

tersebut dalam proses belajar bersama-sama secara kolaborasi mediasi tutor sebaya. 

Pembelajaran dengan mediasi tutor sebaya (peer-mediated) tersebut membantu guru dalam 

mengantarkan perbedaan materi yang dipelajari siswa dalam pelaksanaan inklusi. Kondisi itu 

diperlukan pengaturan oleh guru agar supaya terjadi keterampilan sosial dalam kerja sama 

saling menjadi tutor di antara siswa. Pembelajaran dalam sekolah inklusi mengkondisikan siswa 

belajar sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing yang bervariasi, namun ketika dalam 

proses belajar terjadi saling kerja sama di antara siswa. 

      Kerja sama di antara siswa yang beragam membutuhkan suasana sosial saling 

berinteraksi atas dasar sifat-sifat khusus. Sifat itu didasari oleh nilai keberagaman, yaitu nilai 

yang membentuk peserta didik di sekolah inklusi untuk saling menghargai, saling menerima, 

toleransi, dan peduli terhadap kondisi temannya yang beragam. Nilai tersebut jika terbentuk di 

antara siswa-siswa di sekolah penyelenggara inklusi mendukung pelaksanaan pembelajaran, 

lebih jauh jika nilai itu digunakan pembelajaran secara kolaboratif. Untuk itu, sekolah 

penyelenggara inklusi perlu membina siswa-siswa bertingkah laku atas dasar nilai-nilai 

keberagaman sebagai karakter atau sifat-sifat khusus siswa sekolah inklusi. 

      Karakter adalah sifat-sifat khusus yang terdapat pada seseorang yang tercermin pada 

perilakunya. Karakter itu mencirikan sesorang dalam merespon situasi dan kondisi sosial yang 

dihadapi. Demikian juga, William Berkovitsz melalui Suyata (Darmiyati Zuchdi, Ed., 2011:14-15) 

bahwa karakter serangkaian ciri-ciri psikologis individu yang mempengaruhi kemampuan 

pribadi dan kecenderungan berfungsi secara moral. Pendapat itu melandasi bahwa individu 

dalam merespon situasi dan kondisi sosial menggunakan pertimbangan moral. Moral sebagai 

dasar pertimbangan (judgment) individu dalam bertingkah laku. Setiap individu untuk 

bertingkah laku dalam merespon situasi dan kondisi sosial mencerminkan sifat-sifat yang 

menetap. Sifat menetap lewat aktualisasi tingkah laku ini yang mencirikan karakter seseorang. 

Hal itu ditandaskan oleh Hamengku Buwono X (2012: 4) bahwa “karakter” dari kata Latin 

“kharakter” yang maknanya “alat untuk menandai” (tools for marking). Dengan demikian, 

karakter adalah ciri-ciri tingkah laku seseorang yang menandai individu berbeda dengan 

individu lainnya. Ciri-ciri tersebut tercermin moral yang dipedomani, dan “standard of conduct 

and morality develop out of the necessity for people to get with one another . Morality involves 

obeying society’s rules for daily living“ (Berns, 2004: 504-505). Jadi, karakter sebagai ciri 

seseorang yang merupakan standard/ukuran perilakunya dan berkembang sebagai kebutuhan 
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berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan itu bersumber dari aturan-aturan yang dipatuhi 

dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.  

Sumber aturan-aturan dalam kehidupan di masyarakat berkembang di individu ketika 

belajar tentang hal yang benar dan hal yang salah. Piaget’s theory of moral development (Bern, 

2004: 505) mendeskripsikan “As children develop, they begin to understand that things are not 

totally right or totally wrong. They gradually come to see things from other perspectives and to 

consider the intentionality of a given act when deciding whether it is right or wrong”. Menurut 

teori perkembangan moral Piaget itu bahwa anak dalam perkembangan moralnya dimulai 

memahami tentang yang salah atau benar itu tidak secara total. Mereka secara bertahap 

memandang dari pandangan lain dan mulai mempertimbangkan intensitas dari kegiatan yang 

diputuskan apakah benar atau salah. Piaget menteorikan bahwa perkembangan moral anak, 

khususnya anak yang usianya berada setaraf sekolah dasar masih taraf heteronomous (Bern, 

2004: 505). Untuk itu, pembentukan karakter siswa sekolah dasar penyelenggara inklusi 

bergantung kondisi eksternal siswa, dalam hal ini orang dewasa khususnya guru dari komunitas 

sekolah. Guru perlu mengkondisikan belajar dan memberikan teladan tentang perilaku bernilai 

bagi siswa-siswa di sekolah dasar inklusi. 

Pengkondisian belajar dan teladan yang dilakukan oleh guru dengan perilaku yang 

bernilai sebagai proses pembentukan karakter siswa sekolah dasar penyelenggara inklusi. Hal 

itu juga berdasarkan suatu asumsi bahwa fenomena pendidikan berada di medium sosio-

budaya perbuatan kita sehari-hari. Medium sosio budaya untuk pembentukan karakter tersebut 

berada di sekolah dasar penyelenggara inklusi. Medium sosio-budaya sekolah dasar 

penyelengara inklusi sebagai tempat belajar dan dorongan berperilaku muatan nilai, sehingga 

nilai-nilai itu menjadi bangunan karakter pada siswa-siswa sekolah dasar inklusi.  

Nilai-nilai itu bersumber dari aturan-aturan di sekolah atau teladan/contoh model 

perilaku guru. Sumber aturan dan model perilaku tersebut sebagai substansi nilai yang 

digunakan membina karakter siswa sekolah  dasar inklusi. Pembentukan karakter tersebut atas 

dasar nilai, di antaranya oleh Zamroni (Darmiyati Zuchdi, Ed., 2011:166-167) berujud: 

menghormati dan menghargai orang lain (respect); keterbukaan dan adil (fairness); serta 

kepedulian (caring). Orang yang telah terbentuk memiliki ciri khas dengan 3 nilai itu 

diaktualisasikan dalam perilaku berupa: menghormati dan menghargai orang lain tanpa 

memandang latar belakang yang menyertainya, menjunjung tinggi martabat dan kedaulatan 

orang lain, dan memiliki sikap toleransi yang tinggi, dan mudah menerima orang dengan tanpa 

memandang latar belakang; senantiasa mengedepankan  keadilan; serta kepedulian terhadap 

kondisi penderitaan orang lain dengan kasih sayang dan ikhlas mau membantu yang 

memerlukan. 

Tiga nilai respect, fairness, dan caring saling melengkapi dalam pembentukan karakter 

individu. Tiga nilai itu bersumber dari moral kesamaan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 

sehingga mendorong individu berperilaku saling menerima dan menghormati keberadaan 

orang lain dalam kondisi apapun. Untuk itu, tiga nilai itu perlu diinternalisasikan kepada siswa 

sekolah dasar yang menyelenggarakan inklusi. Pembinaan senantiasa mempertimbangkan 

bahwa perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang apa yang 

seharusnya dilakukan manusia dalam interaksinya dengan orang lain (Santrock, 2002: 286-

287). Atas dasar pertimbangan tersebut perlu sekolah dasar penyelenggara inklusi 
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mengkondisikan dengan iklim yang mengatur tumbuhnya tiga nilai respect, fairness, dan caring. 

Iklim sekolah dasar penyelenggara inklusi dikondisikan bahwa semua siswa dalam kondisi 

apapun berhak mengembangkan potensi unik yang dimiliki, di antara siswa saling membantu 

temannya yang memiliki kelemahan, serta saling menghargai bahwa dibalik kelemahan masing-

masing akan terdapat kelebihan potensi unik yang dapat untuk saling bekerja sama. 

       Iklim sekolah dasar yang mendorong tumbuhnya tiga nilai di atas sebagai dasar 

karakter siswa dengan berbagai aturan, anjuran, contoh atau model, serta model pembelajaran 

yang mengkondisikan kolaborasi di antara siswa. Kolaborasi dalam belajar adalah pembelajaran 

yang secara langsung dan konkrit menunjukkan kepada siswa tentang kehidupan yang 

sebenarnya. Pembelajaran itu memberi kesempatan implementasi nilai kepada setiap siswa di 

sekolah dasar inklusi. Kesempatan implementasi yang terus menerus sebagai pembudayaan 

yang membentuk perilaku siswa sekolah dasar inklusi. Jadi, pembentukan karakter siswa 

sekolah dasar inklusi melalui aktualisasi perilaku siswa sehari-hari di sekolah dalam 

pembudayaan implementasi nilai keberagaman. 

       Model pendidikan nilai moral di sekolah dasar penyelenggara inklusif didasari oleh 

beberapa pendekatan, antara lain dikemukakan oleh Sri Winarni (2011: 130) melalui 

pemodelan atau belajar observasional; dan sosial psikologis. C. Asri Budiningsih (2012: 14-17) 

mengemukakan bahwa model untuk pengembangan pendidikan moral menggunakan model 

Values Clarification Technique (VCT); model Moral Reasioning (MR), serta Consideration Model 

(CM). Model bagi peserta didik di tingkat sekolah dasar dipertimbangkan sesuai dengan 

perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Peserta didik yang sedang berada di sekolah 

dasar perkembangan kognitif berada di tahap operasional konkrit sesuai teori Piaget, dan 

perkembangan moral tahap heteronomous seperti yang dikemukakan juga Piaget (Arif Rohman, 

2007: 108-115). Untuk itu, model yang dapat dipergunakan perpaduan antara pemodelan dan 

consideration model. Implikasi model itu akan mewarnai di dalam materi dan cara penyajian 

modul. Adapun modul yang meliputi isi pesan, cara penyajian pesan, kejelasan dan contoh-

contohnya sebagai aktualisasi model yang akan digunakan. 

       Modul dipilih untuk memediasi model pembelajaran nilai, karena modul sebuah bahan 

ajar yang dikembangkan secara sistematis untuk belajar secara mandiri (Andi Prastowo, 2011: 

106). Penyusunan modul pada model pembelajaran nilai tahap penelitian ini masih bersifat 

untuk pegangan guru. Hal itu dimaksudkan agar guru memiliki pegangan sebagai contoh 

pembelajaran. Selanjutnya, guru dapat mengembangkan sendiri model pembelajaran nilai 

tersebut. Modul juga dapat digunakan pegangan guru ketika awal menggunakan model 

pembelajaran nilai. Alasan tersebut didasari oleh kelebihan dari sifat modul. Hal tersebut di 

antaranya disebut oleh Andi Prastowo (2011: 110) dirancang untuk sistem pembelajaran 

mandiri; merupakan program pembelajaran yang utuh dan sistematis; mengandung tujuan, 

bahan atau kegiatan, serta disajikan dengan bahasa komunikatif. Seolah perancang modul 

berkomunikasi bagi pengguna untuk mengajak belajar. Dalam hal ini peneliti mengajak kepada 

guru untuk mengembangkan model pembelajaran nilai. 
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METODE  PENELITIAN 

Rancangan penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan model Riset dan 

Pengembangan (R&D) Gall, Gall & Borg (2003: 569). Model itu diadaptasi dari bidang indusri 

ketika mendisain produk baru dan prosedur baru, yang dilakukan secara sistematis field-tested, 

evaluated, dan refined, sehingga ditemukan kriteria spesifik dari keefektifan, kualitas, atau 

standar. Selanjutnya, penelitian menggunakan pendekatan model R & D yang disesuaikan pada 

bidang pendidikan yang telah didisain oleh Dick & Carry (Gall, Gall & Borg, 2003: 570-571) 

dengan langkah-langkah: !).Tahap prasurvey untuk menggali kebutuhan-kebutuhan nilai-nilai 

yang perlu diinternalisasikan oleh guru kelas kepada siswa-siswa sekolah dasar yang 

mengimplementasikan pendidikan inklusi. Demikian juga, persoalan-persoalan yang  timbul di 

sekolah dasar penyelenggara inklusi dalam mengimplementasikan inklusi. 2).Mengkategorikan 

hasil-hasil survey tentang permasalahan yang dihadapi guru-guru sekolah dasar dalam 

mengimplementasikan pendidikan inklusif. 3)Mengkategorikan kebutuhan-kebutuhan nilai 

yang dapat digunakan pembentukan karakter siswa sekolah dasar yang memiliki kepedulian 

kepada temannya yang berkelainan atau memiliki kebutuhan khusus. 4)Menganalisis untuk 

identifikasi nilai yang dibutuhkan di sekolah dasar berserta model pembelajarannya. Analisis 

berdasarkan kebutuhan sekolah dan dikorespondensikan dengan teori kajian pendidikan nilai 

yang sesuai untuk taraf perkembangan siswa di sekolah dasar. 5).Hasil analisis digunakan 

sebagai dasar penyusunan draf modul. Modul itu kemudian dimintakan masukan dari guru-guru 

sekolah dasar yang menyelenggarakan inklusi melalui diskusi kelompok fokus (focus group 

discussion).  6).Masukan-masukan yang telah diperoleh dari diskusi kelompok fokus  (focus 

group discussion) digunakan untuk menentukan penyusunan modul. 7) Modul yang telah 

tersusun dengan model berceritera dan bermain dikemas terintegrasi pada bidang-bidang studi 

pembelajaran di sekolah dasar. Dan, 8) Tersusunnya draft modul pendidikan nilai dalam 

implementasi pendidikan inklusif dimintakan masukan-masukan dari para guru dalam upaya 

penyempurnaan modul. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian: 

Perilaku siswa sekolah dasar di sekolah dasar inklusif sangat bervariasi. Variasi itu 

muncul tergantung perspektif siswa dalam menghadapi temannya yang kondisinya jauh 

berbeda dengan dirinya. Hasil wawancara kepada beberapa guru di sekolah-sekolah inklusif 

diperoleh bahwa sebagian siswa sekolah dasar yang non berkebutuhan khusus belum dapat 

menerima temannya yang kategori anak berkebutuhan khusus, sehingga masih ada yang 

menunjukkan dengan perilaku mengejek, menjauhi, ada yang belum mau kerja sama dengan 

teman yang termasuk anak berkebutuhan khusus, namun sebaliknya ada di antara siswa 

sekolah dasar nonberkebutuhan khusus bersikap saling menyayangi dan tidak mengucilkan 

terhadap temannya yang menyandang kelainan.  

Variasi  munculnya berbagai macam perilaku tergantung masing-masing kondisi sekolah 

dan peranan guru dalam mengimplementasikan inklusi. Peranan guru untuk mengkondisikan 

iklim sosial yang mendorong terjadinya inklusif masih dominan. Hal itu ditunjukkan beberapa 

pernyataan bahwa strategi guru untuk memberikan pendidikan nilai melalui teladan atau 

contoh tingkah laku guru sendiri, senantiasa bergaul dengan murid-muridnya. Fokus peranan 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
109 

guru itu menunjukkan bahwa siswa-siswa sekolah dasar memiliki pedoman nilai dalam perilaku 

bergantung kondisi diluar dirinya yang mendorongnya. 

Pendidikan nilai di sekolah dasar yang mengimplementasikan pendidikan inklusif dari 

hasil survey di beberapa sekolah menunjukkan masih berpayung pada kegiatan pembelajaran 

atau kegiatan lainnya yang diadakan sekolah. Misalnya: di Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Sumberejo Kabupaten Gunungkidul menyatakan bahwa strategi guru dalam memberikan nilai 

dijawab lewat program pengajaran dan janji pelajar yang ducapkan setiap Senin, di luar jam 

(sebelum masuk anak diminta membaca surat-surat). Di pihak guru lainnya ada juga yang 

menyatakan dintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran, seperti mata pelajaran Pendidikan 

Keawarganegaraan (PKn), atau Bahasa Indonesia. Struktur pendidikan nilai yang perlu 

diintegrasikan pada berbagai kegiatan dan pembelajaran bidang-bidang pelajaran di sekolah 

menunjukkan bahwa pendidikan nilai dibutuhkan pada semua kegiatan di sekolah. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa bahwa pendidikan nilai bukan berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian 

yang tak terpisahkan pada semua kegiatan dari komunitas sekolah. 

Beberapa hasil survey tersebut menunjukkan dominasinya nilai yang dimediasi lewat 

contoh dan integrasi pada beberapa kegiatan di sekolah. Demikian juga, beberapa masukan dari 

kelompok diskusi kasus sepakat bahwa untuk modul dapat menggunakan ceritera dan 

permainan. Ceritera sebagai contoh  atau mencari teladan, sedangkan permainan mendorong 

siswa untuk menghayati secara langsung pada suasana keberagaman dan ketidaksempurnaan 

di antara teman-temannya. Berikut ini beberapa dari contoh-contoh ceritera yang diambil untuk 

memberikan contoh nilai: menghargai keberagaman, kepedulian, dan kerja sama, serta 

permainan pendukungnya: 

1. Menghargai keberagaman 

      Nilai tentang keberagaman ini mengajak kepada siswa bahwa hidup di dunia sosial ini 

selalu dijumpai aneka perilaku dan kemampuan seseorang. Kemampuan untuk berperilaku atas 

dasar nilai keberagaman akan mendorong saling menghargai dan keseimbangan dalam 

pergaulan dengan orang atau individu yang bervariasi. 

Contoh-contoh ceritera itu sebagai berikut: 

a. Perlombaan di hutan 

Tersebutlah sebuah kisah di hutan belantara yang lebat. Di sana akan diselenggarakan 

sebuah sekolah untuk para hewan yang ada di hutan. Adapun mata pelajaran pokok yang akan 

diajarkan adalah berlari, memanjat, terbang, dan berenang. Semua murid yang berprestasi 

diharapkan akan mampu menguasai keempat mata pelajaran pokok itu. 

Si Kucing Hutan ternyata amat pandai dalam hal mata pelajaran berlari dan memanjat. 

Namun, sayangnya ia mengalami kesulitan dalam mata pelajaran berenang karena sangat takut 

air, apalagi disuruh terbang. Berkali-kali si kucing hutan berusaha untuk mencoba melompat 

bagaikan seekor burung yang hendak terbang, e..e..e..berkali-kali pula jatuh terguling-guling di 

tanah dengan kesakitan karena kakinya terkilir. Akibatnya, si kucing hitam malah tidak mampu 

berlari dan memanjat lagi, keterampiulan yang semula dikuasai dengan baik. 

Lain halnya dengan si Bebek. Ia cukup mahir dalam hal mata pelajaran berenang. 

Terbangpun untuk jarak yang tidak terlampau jauh ia mampu. Namun, untuk berlari dengan 

cepat, ia mengalami kesulitan. Apalagi untuk memanjat pohon, sampai kakinya lecet-lecet dan 
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berdarah. Usahanya sia-sia. Bahkan, luka-luka yang dialami si Bebek menghambat untuk 

terbang dan berenang dengan lancar, yang semula amat dikuasai dengan baik. Sayang sekali, 

bukan? 

Dikutip dari Kak Seto (2000: 85) dari artikel Pendidikan dan masalah perkembangan anak, 

dalam: Membuka masa depan anak-anak kita. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.   

 

b. Contoh ceritera dengan versi yang sama 

Kisahnya adalah, suatu hari diadakan kongres binatang yang dipimpin oleh si raja hutan. 

Dalam kongres tersebut dilahirkan sebuah keputusan yakni bawa semua binatang minimal 

harus menguasai dua life skill, binatang apapun itu. Tak ada pengecualian, life skill tersebut 

adalah harus bisa berenang dan terbang. 

      Keputusan kongres tersebut mendapat tanggapan positif seluruh rakyat hutan. 

Akhirnya untuk menindaklanjuti kongres tersebut agar benar-benar terealisasi diadakanlah 

workshop para binatang tentang bagaimana cara terbang dan berenang. 

Karena hal tersebut sudah menjadi keputusan dan juga dipandang menarik oleh semua 

binatang, maka peserta workshop pun sangat banyak, bahkan semua penghuni hutan ikut. 

Pada sesi pertama dalam beberapa hari diisi dengan latihan tentang bagaimana bisa 

berenang, pada tahap ini semua peserta bisa melakukan dengan perjuangan keras, walaupun 

hasilnya berbeda. Ada yang benar-benar mahir, ada yang bisa sedikit-sedikit, ada yang bisa 

berenang tapi hanya beberapa detik saja.  

Pada sesi ini sudah nampak perdebatan, karena tidak bisa juga berenang dengan baik, ada 

yang mengatakan “masak saya binatang darat diwajibkan untuk bisa berenang, kayaknya ini 

keputusan yang salah”. Di sisi lain ada yang mengatakan “eh…ini keputusan yang bagus lho, lihat 

saya jadi bisa berenang tho sekarang”. 

Pada sesi yang kedua diisi dengan bagaimana untuk bisa terbang. Pada tahap inilah 

konflik antarbinatang akhirnya memuncak, bahkan sebagian binatang balik menentang hasil 

keputusan kongres. Gajah mengatakan: Ini namanya tidak berperikebinatangan, masak badan 

segede gini dipaksa untuk bisa terbang. 

Di sisi lain Jerapah juga mengatakan: wah ini ndak bener, badan udah besar, kepala 

panjang belum lagi kalo jalan nyangkut-nyangkut pohon, mana ndak punya sayap lagi, masak 

disuruh terbang. Pikiran dari mana itu? 

Sumber ceritera: Suara Merdeka, Selasa 20 April 2010, halaman 7. 

 

c. Makna pesan dan rangkuman ceritera: 

Bahwa semua makhluk Ciptaan Tuhan yang ada di alam ini adalah beragam dan memiliki 

keistimewaan sendiri-sendiri. Jangan setiap anak dipaksakan untuk belajar yang sama dan 

dipaksakan yang bukan kodratnya. Namun, kita harus saling menghargai bahwa di balik 

ketidakmampuan bidang tertentu, memiliki kelebihan di bidang lainnya, seperti bebek tidak 

dapat berlari kencang seperti kucing, tetapi pandai sekali berenang. Sebaliknya,kucing dapat 

berlari kencang, tetapi takut pada air dan tidak dapat berenang. 
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2. Nilai Kepedulian atau Tidak Mengejek yang lemah 

a. Si Kancil dan Si Siput 

Pada suatu hari si kancil nampak ngantuk sekali. Matanya serasa berat sekali untuk 

dibuka. “Aaa....rrrrgh”, si kancil nampak sesekali menguap. Karena hari itu cukup cerah, si kancil 

merasa rugi jika menyia-nyiakannya. Ia mulai berjalan-jalan menelusuri hutan untuk mengusir 

rasa kantuknya. Sampai di atas sebuah bukit, si Kancil berteriak dengan sombongnya, “Wahai 

penduduk hutan, akulah hewan yang paling cerdas, cerdik dan pintar di hutan ini. Tidak ada 

yang bisa menandingi kecerdasan dan kepintaranku”. 

Sambil membusungkan dadanya, si Kancil pun mulai berjalan menuruni bukit. Ketika 

sampai di sungai, ia bertemu dengan seekor siput. “Hai kancil !”, sapa si siput. “Kenapa kamu 

teriak-teriak? Apakah kamu sedang bergembira?”, tanya si siput. “Tidak, aku hanya ingin 

memberitahukan pada semua penghuni hutan kalau aku ini hewan yang paling cerdas, cerdik 

dan pintar”, jawab si kancil dengan sombongnya. 

“Sombong sekali kamu Kancil, akulah hewan yang paling cerdik 

di hutan ini”, kata si Siput. “Hahahaha......., mana mungkin” 

ledek Kancil. “Untuk membuktikannya, bagaimana kalau besok 

pagi kita lomba lari?”, tantang si Siput. “Baiklah, aku terima 

tantanganmu”, jawab si Kancil. Akhirnya mereka berdua setuju 

untuk mengadakan perlombaan lari besok pagi. 

Setelah si Kancil pergi, si siput segera mengumpulkan teman-

temannya. Ia meminta tolong agar teman-temannya berbaris dan bersembunyi di jalur 

perlombaan, dan menjawab kalau si kancil memanggil. 

Akhirnya hari yang dinanti sudah tiba, kancil dan siput pun sudah siap untuk lomba lari. 

“Apakah kau sudah siap untuk berlomba lari denganku”, tanya si kancil. “Tentu saja sudah, dan 

aku pasti menang”, jawab si siput. Kemudian si siput mempersilahkan kancil untuk berlari 

dahulu dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai mana si siput. 

Kancil berjalan dengan santai, dan merasa yakin kalau dia akan menang. Setelah beberapa 

langkah, si kancil mencoba untuk memanggil si siput. “Siput....sudah sampai mana kamu?”, 

teriak si kancil. “Aku ada di depanmu!”, teriak si siput. Kancil terheran-heran, dan segera 

mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil si siput lagi, dan si siput menjawab dengan 

kata yang sama.”Aku ada didepanmu!” 

Akhirnya si kancil berlari, tetapi tiap ia panggil si siput, ia selalu muncul dan berkata kalau 

dia ada depan kancil. Keringatnya bercucuran, kakinya terasa lemas dan nafasnya tersengal-

sengal. 

Kancil berlari terus, sampai akhirnya dia melihat garis finish. Wajah kancil sangat gembira 

sekali, karena waktu dia memanggil siput, sudah tidak ada jawaban lagi. Kancil merasa bahwa 

dialah pemenang dari perlombaan lari itu. 

Betapa terkejutnya si kancil, karena dia melihat si siput sudah duduk di batu dekat garis 

finish. “Hai kancil, kenapa kamu lama sekali? Aku sudah sampai dari tadi!”, teriak si siput. 

Dengan menundukkan kepala, si kancil menghampiri si siput dan mengakui kekalahannya. 
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“Makanya jangan sombong, kamu memang cerdik dan pandai, tetapi kamu bukanlah yang 

terpandai dan cerdik”, kata si siput. “Iya, maafkan aku siput, aku tidak akan sombong lagi”, kata 

si kancil. 

 Cerita anak ini diceritakan kembali oleh Kak Ghulam Pramudiana dari: 

(http://www.ceritaanak.org/index.php/kumpulan-cerita-dongeng-anak/46-cerita-

dongeng-anak-3) 

b.Makna pesan isi ceritera 

      Siput yang dipandang oleh kancil tidak memiliki kepandaian berlari dan terlihat hanya 

pelan-pelan gerakannya ternyata memiliki kecerdikan. Untuk itu, jangan meremehkan dan tidak 

menghargai orang lain yang terlihat lemah. 

 

3. Permainan pendukungnya untuk nilai menghargai keberagaman 

      Model permainan dengan menyanyi lagu “Pelangi-pelangi”. Saat menyanyi tersebut 

sambil mengucapkan hal-hal yang terjadi dengan adanya keanekaragaman. Suasana itu secara 

langsung dirasakan siswa tentang situasi yang beraneka ragam. 

 

a.Materi Permainan: 

1) Guru mengawali dengan menyanyikan lagu pelangi-pelangi. 

2) Setelah menyanyikan lagu pelangi, guru meminta siswa untuk menyebutkan dan 

menggambarkan pelangi di kertas papan tulis. 

3) Guru bertanya kepada siswa, ada berapa macam warna pelangi? 

4) Pelangi itu terdiri warna apa saja? 

5) Kalau ada salah satu saja pelangi yang hilang,apa yang terjadi? Bagaimana pelangi 

tersebut? 

6) Semua pertanyaan yang disampaikan oleh guru tersebut, guru sekaligus memberikan 

pengertian tentang nilai-nilai keberagaman. Bahwasannya setiap orang itu memiliki 

banyak perbedaan, seperti juga pelangi yang memilii warna yang berbeda-beda. 

Manusia itu ada yang hitam dan ada yang putih, ada laki-laki dan ada perempuan, ada 

yang pesek ada juga yang mancung, ada yang beragama Islam, ada juga Kristen, 

Hindu, dan Budha. Ada yang berasal dari Jawa, ada juga dari Sunda, Kalimantan, 

Sumatra dan lain sebagainya 

7) Setelah semuanya di lakukan, guru memberikan kesimpulan dan umpan balik  

 

b.Makna pesan isi permainan: 

      Bermain adalah kegiatan yang mengandung pengandaian dari suatu realita dalam 

kehidupan. Realita kehidupan adalah adanya keberagaman dan semua itu sebuah kekayaan 

yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

 

3. Nilai kepedulian atau menghargai orang lain yang dipandang lemah 

      Tokoh-tokoh sebagai personafikasi dalam ceritera tersebut mendapat akibat yang 

tidak baik, dikarenakan memandang tidak menghargai potensi atau kekuatan di pihak lainnya 

yang nampaknya lemah. Contoh ceritera tersebut sebagai berikut: 

http://www.ceritaanak.org/index.php/kumpulan-cerita-dongeng-anak/46-cerita-dongeng-anak-3
http://www.ceritaanak.org/index.php/kumpulan-cerita-dongeng-anak/46-cerita-dongeng-anak-3
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a. Ceritera berasal dari Srilangka, dialih bahasakan dalam bahasa Inggris, kemudian dialih 

bahasakan Bahasa Jawa oleh Singgih Wibisono dengan Judul:  

     “Mulabukané Kadhal Memungsuhan karo Macan tutul”. Isi ceritera dalam 

bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut. 

     Pada zaman dahulu ada macan tutul (harimau yang warna bulunya bertutul) 

yang bertempat tinggal di tengah hutan. 

     Pada sore hari macan tutul pergi mencari mangsa seperti biasanya. Yang dicari 

sebangsa kijang, celeng, atau kelinci. Namun, binatang tak satupun, baik besar atau 

kecil, tak satupun terlihat. Laparnya bukan main. 

     Kebetulan ketemu kadhal. 

     Macan tutul bergumam: “Malam ini kamu jadi mangsaku lo.. kadhal”  

     Kadhal balik menjawab: “O, kyai, badanku hanya segini kecil, apakah 

mengenyangkan? Lebih baik lepaskan saya”. 

      Macan tutul berkata lagi, “tidak, kamu tidak akan saya lepaskan. Walaupun 

hanya satu telanan, jika sudah lapar begini ya lumayan, dari pada tidak keisi 

makanan apapun”. 

      Kadhal menjawab lagi, “saya tidak punya gigi tajam seperti kamu, dan saya juga 

tidak punya kuku yang kuat seperti kukumu. Kamu kuat dan gagah perkasa, 

sebaliknya, badanku kecil dan lemah. Itu tidak adil, menerjang keseimbangan 

aturan tatanan kehidupan.” 

      Macan tutul bergumam dengan tidak sabar lagi, “Orang lemah itu hanya 

berbicara masalah aturan, akan tetapi pihak yang kuat sentosa hanya memegang 

aturan satu ‘Kekuatan itu berkuasa’. Saya punya kekuatan, jadi saya punya 

wewenang membunuh kamu.” 

      Kadhal bertutur kata lagi, “Benar pendapatmu. Saya mau mati, harus dengan 

sarana berperang.” 

      Mendengar tutur kata kadhal yang demikian itu, mcan tutul ketawa terbahak-

bahak. “Saya ini mau berperang, jika sepandan lawanku,” katanya sambil 

menggeram. 

     “Ya baik!” jawab kadhal. “Berilah saya penundaan waktu selama tiga bulan. Saya 

akan bisa bertambah besar yang menyamai kamu.” 

     Macan tutul menyetujui, dan buat perjanjian akan ketemu lagi di tempat dan 

waktu yang telah ditentukan bersama selama tiga bulan. 

     Kadhal lalu mulai bersiap siaga untuk perang. Setiap hari pergi ke sawah, 

menggulung badannya dengan lumpur yang pekat. Kemudian menjemur dirinya 

sampai lumpur yang melekat pada dirinya kering. Demikian kegiatan itu dilakukan 

dan diulang setiap hari sampai waktu tiga bulan, sehingga badan kadhal tampak 

bertambah besar dan gemuk, seperti raksasa. 

     Sesudah tiga bulan, macan tutul dan kadhal bersama ketemu di tempat yang telah 

disepakati. Keduanya lalu perang seru sekali. Macan tutul loncat menubruk kadhal 

dan mencakar kadhal dengan cakarnya berulang-ulang. Setiap dicakar, lumpur yang 

kering dan menempel di badan kadhal mengelupas dan berjatuhan, tetapi kadhal 

tidak cedera. 

      Selanjutnya, gantian kadhal mencolot di punggung macan tutuldan menggigit 

mata, telinga, hidung, dan dahi mungsuhnya. Bahkan badannya digigiti. Macan tutul 

bedarah-darah berlumuran darah seluruh tubuhnya. Cederanya berderet-deret 
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sampai tidak kuat lagi untuk menahan rasa sakit. Kemudian macan berlari sambil 

mengerang-ngerang kesakitan meninggalkan arena perang. 

      Macan tutul lalu istirahat di bawah pohon, kelihatannya kasihan sekali! Bahu 

kanan diraba-raba, terasa cedera sambil bergumam: “ini yang digigit kadhal”. 

Selanjutnya, semua tubuhnya diraba-raba ternyata hampir semuanya cedera, baik 

itu mata, telinga, hidung, dan dahi ternyata semuanya cedera. Ternyata sekujur 

badannya cedera, sambil mengerang-erang tidak henti-hentinya: “waduh, habis 

semua seluruh badanku”. 

(Diceritakan oleh E.R. Eratne).   

 

b.Makna pesan isi ceritera: 

       Kekuatan yang perkasa belum tentu menjamin kemenangan dalam kehidupan, melainkan 

saling menghargai terhadap yang lemah. Yang lemah dengan kecerdikannya dapat mengalahkan 

yang kuat, karena yang kuat hanya mengandalkan kesombongan. 

 

4.Permainan pendukung tentang kepedulian atau menghargai potensi orang lain. 

      Permainan ini dinamakan “Andai aku menjadi”, yaitu permainan yang dilakukan sebagai 

berikut: 

a.Materi Permainan: 

Sewaktu akan dimulai pelaksanaan pembelajaran anak-anak diminta duduk 

membentuk lingkaran. Guru membagikan kertas dan pensil, anak-anak diminta 

menulis kalimat dengan menggunakan kaki, tangan kiri, telapak tangan yang 

diputar, pensil yang digenggam. 

 

b.Makna pesan dari permainan:  

     Guru menjelaskan tentang kesulitan yang dihadapi teman jika kondisinya hanya mampu 

menggunakan kaki, tangan kiri, telapak tangan yang diputar, pensil yang digenggam, dan 

sebagian ditutup matanya dengan sapu tangan. Dengan cara itu anak-anak merasakan betapa 

sulitnya jika seandainya menjadi anak-anak yang terpaksa mampu seperti yang dilakukan di 

gerakan permainan tersebut. Merasakan tersebut pasti akan sulit, sehingga timbulnya empati 

dikarenakan telah merasakan betapa sulitnya “seandainya aku menjadi” anak berkebutuhan 

khusus. Empati yang timbul dari siswa mendorong menghargai temannya yang berkebutuhan 

khusus, terutama yang hambatan fisik dan motorik. 

 

5.Nilai saling kerja sama 

       Nilai ini juga dicontohkan dari personafikasi para tokoh ceritera. Dalam ceritera 

digambarkan betapa kuatnya kerja sama antar person yang memiliki potensi yang berbeda-

beda untuk menghadapi marabahaya yang besar. Adapun ceritera sebagai berikut: 

a. Ceritera berasal dari Korea, dialih bahasakan dalam bahasa Inggris, kemudian dialih 

bahasakan Bahasa Jawa oleh Singgih Wibisono dengan Judul “Jejaka karo Macan”. Isi ceritera 

dalam bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut: 

     Jaman dahulu ada jejaka, asalnya dari orang-orang baik, berpergian sendiri naik kuda. Belum 

begitu jauh jalannya, ada kombang lewat di depannya. 

     “Mau ke mana pergi saudara? Bolehkah saya ikut,” pinta si kombang. 

     “Boleh saja, Ayo ikut saya,”jawaban Jejaka tadi. 
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      Kombang lalu bertengger di punggungnya kuda, ikut berpergian. 

      Tidak seberapa lama telur menggelinding di depan kuda, ucapnya, “Saudara, jika 

boleh saya juga ikut.” 

      Yang ditanya menjawab, “Ayo ta, sini ikut saya.” Telur lalu naik ke kuda ikut Sang 

Jejaka. 

     Anak muda tadi, kombang, dan telur melanjutkan perjalanan naik jaran. Selanjutnya, 

ada yuyu berjalan mengejar untuk meminta akan ikut. 

      “Ki sanak. Saya tak ikut kamu, ya.” 

      “Iya, dapat. Ayo, sekalian bersama kita di sini,” kata Jejaka tadi. Yuyu ikut juga naik 

kuda. 

     Jejaka, kombang, telur, dan yuyu melanjutkan perjalanan naik kuda. Kemudian ada 

lagi enthong lewat, juga menegur. 

     “Ki sanak, saya ikut kamu ta.” Anak muda tadi menjawab, “Iya. Ayo ke sini, bersama 

sekalian.” Enthong lalu ikut naikkuda. 

     Jejaka, kombang, telur, yuyu, dan enthong lalu melanjutkan perjalanan naik kuda. 

Kemudian ada unceg, yaitu salah satu alat pertukangan yang ujungnya runcing 

melompat-lompat sepanjang jalan. Kemudian menyapa. “Ki sanak, apakah saya juga 

boleh ikut?” Yang disapa menjawab, “Pasti saja boleh, Ayo ikutlah ke sini.” Unceg lalu 

ikut naik kuda. 

      Jejaka, kombang, telur, yuyu, enthong, dan unceg lalu melanjutkan perjalanan naik 

kuda. Kemudian ada lumpang menggelinding sepanjang jalan. “Ki sanak,” ucapannya 

“saya akan ikut kamu, ya.” Yang ditanyai balik menjawab, “Ayo ke sini, ikut saya.” 

Lumpang juga llau ikut naik kuda. 

     Jejaka, kombang, telur, yuyu, enthong, unceg, dan lumpang lalu melanjutkan 

perjalanan naik kuda. Lalu ada tikar menggulung di jalan. “Ki sanak, tikar menegur. 

“Saya juga boleh ikut kamu.” Jejaka menjawab, “boleh saja. Ayo, ikutlah saya ke sini”. 

Tikar lalu juga ikut naik kuda. 

     Anak muda tadi, kombang, telur, yuyu, enthong, unceg,  lumpang, dan tikar lalu 

melanjutkan perjalanan naik kuda. Kemudian berikutnya ada gledegan menggelinding di 

jalan. “Ki sanak,” ucapannya sambil menangis. “Saya juga diperkenankan ikut 

kamu”Yang ditanya menjawab, “boleh saja, ayo ikut sekalian.” Gledegan ya lalu ikut naik 

kuda. 

      Di waktu sore hari perjalanan sampailah di sesuatu rumah, letaknya di atas 

bukit. Jejaka tadi lalu ketuk-ketuk pintu. Tetapi, tidak ada jawaban, kemudian 

mereka terus masuk rumah saja. Di rumah itu terlihat ada seorang gadis yang 

sedang menangis tersedu-sedu, kelihatannya sedih sekali. 

     “Ada apa kamu menangis? Pertanyaan Jejaka tadi. 
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     “ Ada harimau bertempat di bukit ini, di belakang rumah ini, “ jawaban gadis yang 

sedang ditanya. ”Setiap malam datang ke sini. Ayah dan ibuku, kakak-kakakku 

sudah meninggal dimangsa. Tinggal saya yang belum. Nanti malam saya pasti akan 

dimangsa, sehingga hati saya sedih sekali.” Lalu melanjutkan tangisnya dengan 

tersedu-sedu. 

      “Begitu sangat memprihatinkan nasibmu,” ucap Jejaka tadi. “Sudah jangan takut. 

Saya bersamaan dengan teman-teman saya akan sanggup menolong kamu.” 

       Teman-temannya tadi lalu diundang dan dijelaskan satu-persatu tentang tugas 

yang harus dijalankan. Si kombang harus bertempat di pojok kamar, sewaktu-waktu 

harimau datang bertugas mematikan lilin. Sedang kewajiban telur, harus bergulung 

di abu panas dan menyemprot mata harimau sewaktu-waktu dekat. Yuyu disuruh 

berada di dalam ember dan bersiaga untuk nyupit matanya harimau. Enthong 

disuruh mengendap di belang kendhil dan harus memukuli kepala harimau. 

Uncegnya disuruh umpetan di dekat pintu dan dipesan untuk menusuk kaki 

harimau. Lumpang disuruh naik di atap rumah dan bertugas supaya menjatuhi 

harimau dari atas, agar supaya badannya harimau hancur. Sedangkan, tikar dan 

gledegan disuruh ngumpet di gudang, sewaktu-waktu diundang harus datang untuk 

segera membuang bangkainya harimau. 

      Setelah selesai menugaskan teman-temannya dan menbuat strategi, jejaka tadi 

umpetan. Selanjutnya, gadis tadi masuk kamar, menghidupkan lilin. 

      Tidak begitu lama harimau turun dari bukit. Begitu masuk rumah, si kombang 

cepat-cepat mematikan lilin menggunakan sayapnya.. 

      “Aduuh celaka! Gelapnya seperti ini, bagaimana saya dapat menadah mangsaku,” 

gerutunya harimau, lalu datang ke perapian, lalu menyebul api supaya berkobar. 

Tiba-tiba telur yang ada di dalam abu panas perapian menyemprot mata harimau, 

abunya bertebar menggumuli matanya harimau. “Aduuh, perihnya mataku!” 

teriaknya sambil melompat ke ember untuk ambil air membasuh mukanya. Yuyu 

yang bertempat di ember tadi secepatnya nyapit mata harimau, buta seketika. 

Enthong yang ngumpet di belakang kendhil memukuli kepala harimau. Harimau lari 

ke pintu, maunya menyelematkan diri, tetapi unceg yang dekat pintu nyoblos 

kakinya. Sakitnya bukan main. Tiba-tiba lumpang yang besar sekali dari atas 

menjatuhi kepalanya, pecah seketika, menjadikan matinya harimau. 

     Jejaka tadi lalu keluardari persembunyian. Tikar dan gledegan kemudian 

diundang. Bangkai harimau digulung oleh tikar dan ditumpangkan di gledegan, 

dibawa ke sungai, untuk ditenggelamkan ke sungai. Habislah riwayat harimau. 

     Betapa besarnya rasa terima kasih gadis tadi terhadap jejaka, kemudian minta 

agar jejaka mau menemani tinggal di rumah itu. Akhirnya gadis dan jejaka berumah 

tangga. Teman-temannya yang sudah pernah berpergian bersama dan pernah 

memberi pertolongan juga ikut bertempat tinggal bersama di rumah gadis itu. 

Semuanya merasa senang hidupnya sampai selamanya. 

Diceritakan oleh In Sob Zong.          

 

b.Makna pesan isi ceritera:  

    Ceritera ‘Jejaka karo macan’  mencerminkan betapa kuatnya persahabatan di antara 

benda-benda yang dipersonafikasi dalam ceritera tersebut. Jejaka saling menghormati teman-
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temannya dan menempatkan sesuai dengan potensi masing-masing untuk dikolaborasikan 

sebagai kekuatan yang dahsyat menghadapi kekuatan besar dan buas dari harimau. 

 

6.Uji coba modul dalam kelompok terbatas 

      Modul yang telah tersusun diujicobakan pada dua sekolah dasar penyelenggara inklusi. 

Satu sekolah dasar negeri yang menyelenggarakan inklusi karena ditunjuk oleh Dinas 

Pendidikan Propinsi dan satu sekolah swasta yang menyelenggarakan inklusi karena inisiatif 

sekolah itu sendiri. Ujicoba untuk mengetahui keterpakaian modul, dan hasilnya pada model 

contoh dari ceritera lebih direspon pada siswa-siswa kelas rendah (kelas 1-3), sedangkan untuk 

permainan lebih dihayati oleh siswa-siswa yang berada di kelas 4 (empat) ke atas. 

 

B.Pembahasan  

      Hasil penelitian yang berupa modul pedoman bagi guru untuk mediasi atau 

penghantaran nilai-nilai perilaku yang dapat digunakan contoh. Contoh dengan model ceritera 

ini sesuai dengan perkembangan siswa sekolah dasar yang masih pada taraf perkembangan 

kognitif berada di tahap operasional konkrit sesuai teori Piaget, dan perkembangan moral tahap 

heteronomous seperti yang dikemukakan juga Piaget (Arif Rohman, 2007: 108-115). Demikian 

juga, Iklim sekolah dasar yang mendorong tumbuhnya tiga nilai nilai respect, fairness, dan 

caring, sebagai dasar karakter siswa dengan berbagai aturan, anjuran, contoh atau model, serta 

model pembelajaran yang mengkondisikan kolaborasi di antara siswa. 

      Selanjutnya, contoh atau model yang dituangkan dengan perilaku personafikasi 

ceritera dengan pelaksanaan terintegrasi melalui berbagai pelajaran di sekolah juga mendukung 

suatu teori bahwa pendidikan adalah pembudayaan. Pembudayaan mengandung maksud 

bahwa setiap kegiatan dan kebiasaaan yang berada di sekolah dasar sebagai tumbuhnya budaya 

implementasi nilai yang mendasari para perilaku siswa menjadi bagian kehidupan sehari-hari 

di sekolah. Dengan demikian, Sastrapratedja (EM.K.Kaswardi, Ed., 1993: 3-4) tanggung jawab 

pendidik untuk mengarahkan peserta didik terkait nilai dalam kehidupan meliputi: (1) 

mengembangkan implikasi nilai etik bagi kehidupan peserta didik; (2) membantu untuk 

berkembangnya nilai-nilai dalam diri seseorang; (3) membantu peserta didik mengambil sikap 

dan keputusan dalam merencanakan kehidupan yang berarti, terkondisi oleh usaha 

terintegrasinya ceritera atau permainan ketika terjadi pembelajaran atau awal pemelajaran. 

      Sumber aturan-aturan dalam kehidupan di masyarakat berkembang di individu ketika 

belajar tentang hal yang benar dan hal yang salah. Piaget’s theory of moral development (Bern, 

2004: 505) bahwa anak dalam perkembangan moralnya dimulai memahami tentang yang salah 

atau benar itu tidak secara total. Mereka secara bertahap memandang dari pandangan lain dan 

mulai mempertimbangkan intensitas dari kegiatan yang diputuskan apakah benar atau salah. 

Piaget menteorikan bahwa perkembangan moral anak, khususnya anak yang usianya berada 

setaraf sekolah dasar masih taraf heteronomous (Bern, 2004: 505). Untuk itu, pembentukan 

karakter siswa sekolah dasar penyelenggara inklusi bergantung kondisi eksternal siswa, dalam 

hal ini orang dewasa khususnya guru dari komunitas sekolah. Guru perlu mengkondisikan 

belajar dan memberikan teladan tentang perilaku bernilai bagi siswa-siswa di sekolah dasar 

inklusi. Kondisi eksternal tersebut dilakukan guru dengan cara model ceritera dan permainan 

dalam modul.  
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      Modul pegangan guru yang berisi ceritera dan permainan tersebut adalah sebagai 

dasar pertimbangan siswa untuk menentukan tingkah laku yang perlu diteladani dan tidak 

dapat dicontoh. Perilaku itu sifatnya melalui personafikasi dari para pelaku ceritera yang 

sifatnya fiktif. Hal itu dipertimbangkan dipilih, karena unsur ketertarikan pada siswa sekolah 

dasar adalah keunikan tokoh ceritera yang tidak langsung mengenakan pada orang. Pelaku-

pelaku yang dipersonafikasi oleh para binatang atau benda-benda yang ada dalam ceritera itu 

sebenarnya secara fakta setiap barang atau binatang memiliki keunikan tersendiri, namun itu 

melengkapi keberagaman di dalam kehidupan kita. Untuk itu, pilihan model juga sudah 

mempertimbangkan antara pemodelan dan consideration model. 

 

KESIMPULAN 

       Model yang dikembangkan pendidikan nilai untuk pembentukan karakter siswa 

sekolah dasar penyelenggara inklusi,yaitu sebuah modul yang berisi model contoh dari tokoh-

tokoh ceritera dan model permainan. Kedua model tersebut sebagai pertimbangan siswa untuk 

merasakan dan mencontoh perilaku yang berisi nilai saling menghargai, toleransi, dan 

kepedulian. Model berceritera digunakan sebagai pertimbangan tentang contoh-contoh perilaku 

dari para tokoh personafikasi ceritera, dan permainan sebagai pertimbangan jika suasana dan 

kondisi sosial yang beragam. Contoh perilaku dari personafikasi dalam ceritera merupakan 

karakter yang didasari oleh nilai tentang menghargai keberagaman, nilai kepedulian atau tidak 

mengejek yang lemah, menghargai orang lain yang dipandang lemah, serta kerja sama. 

Demikian juga, permainan juga mendukung penghayatan keberagaman dan kepedulian 

terhadap keterbatasan orang lain. 
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ABSTRAK 

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperoleh model pemecahan 
masalah penguasaan KD dalam UN yang terverifikasi dan mengetahui efektivitas 
implementasinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di 
Kabupaten Bantul dan Gunungkidul  Daerah Istimewa Yogyakarta. KD sulit bagi 
siswa untuk seluruh mapel yang di UN-kan cukup banyak berkisar antara 11 sampai 
dengan 35 KD.   

Program yang ditawarkan untuk penyelesaian masalah rendahnya penguasaan KD 
oleh siswa adalah “Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Peningkatan 
Kinerja Guru SMA”. Dengan program ini kinerja guru akan semakin optimal karena 
mendapatkan support kelembagaan dari sekolah, dinas pendidikan, forum profesi 
(MGMP dan MKKS), serta LPMP. Pendekatan yang digunakan adalah  adalah social 
action, dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Focus group discussion, dengan fokus 
pembahasan pada kesepahaman dan komitmen terhadap program PM-PMP dan 
plan untuk lesson study 2) Penyusunan modul materi/KD sulit dalam UN untuk 
enam mata pelajaran terpilih : Matematika, Ekonomi, dan Sosiologi. 3) Lesson study 
untuk tiga pelajaran, yaitu Matematika, Ekonomi, dan sosiologi. Program solusi ini 
dipilih karena pelaku utama KBM adalah guru bersama peserta didiknya di kelas, 
sehingga modul dan lesson study serta peningkatan kapasitas kelembagaan dirasa 
akan tepat mengatasi masalah. 4) Setelah pelaksanaan lesson study dilanjutkan 
dengan FGD akhir sebagai refleksi akhir atau see pada level makro/insti tusi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemecahan masalah terbukti efektif 
ditunjukkan dengan bukti: 1) rata-rata skor penilaian guru sejawat terhadap 
pelaksanaan lesson study pada mapel ekonomi sebesar 3,24 (rentang skor 1-4), 2) 
rata-rata skor penilaian siswa terhadap pelaksanaan lesson study mapel ekonomi 
sebesar 90,87, 3) rata-raa skor penilaian siswa terhadap pelaksanaan lesson study 
mapel Sosiologi sebesar 83,74, 4) rata-rata skor penilaian siswa terhadap 
pelaksanaan lesson study mapel matematika sebesar 97,40, 5) dilihat dari perilaku 
siswa selama pelaksanaan pembelajaran dengan lesson study, semua menunjukkan 
perilaku yang positif. 6) modul sebagai pengayaan materi pembelajaran untuk guru 
dan siswa bisa terealisir dengan baik. 

Kata kunci: penerapan model, mutu pendidikan, kapasitas kelembagaan, 
kinerja guru, social action, modul, lesson study 

PENDAHULUAN 

A. Analisis Situasi 

Tuntutan akan kualitas pendidikan tidak akan pernah menurun, bahkan dapat dipastikan 

akan mengalami peningkatan terus, sejalan dengan perkembangan masyarakat dalam konteks 

lokal, nasional, dan global. Oleh karena itulah standar mutu perlu dirumuskan, ditegakkan dan 

dikembangkan  secara  terus  menerus.  Mutu mengandung makna  keunggulan suatu produk  

mailto:sumardiningsih@yahoo.com
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baik berupahasil kerja  atau  upaya,  berupa  barang  ataupun  jasa  (Umaedi, 1999).  Di

 akhir tahun pelajaran di SMA, siswa menempuh Ujian Nasional (UN). 

Ujian ini  dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) nomor 75 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa ujian 

nasional (UN)  adalah kegiatan  pengukuran  dan  penilaian  kompetensi  peserta  didik 

secara nasional  pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standardisasi dalam 

pendidikan sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan, melainkan lebih bermakna 

sebagai standar pelayanan minimal. Standardisasi  pelayanan minimal untuk aspek mutu 

pendidikan  menjadi acuan bagi para penyelenggara, pengelola, dan pelaksana pendidikan; serta 

untuk melindungi hak dan kepentingan para pengguna jasa pendidikan. 

Dalam UU Sisdiknas Bab XVI, pasal 57, butir 1, telah dijelaskan bahwa Ujian Nasional (UN) 

merupakan salah satu instrumen manajemen mutu, yakni menerapkan seperangkat standar 

yang berlaku secara nasional, untuk menghasilkan informasi yang dapat dipakai dalam 

pembuatan keputusan, mengenai seberapa pendidikan sudah memenuhi standar,  termasuk 

seberapa para peserta didik memenuhi standar mutu yang berlaku pada jenjang/jenis 

pendidikan yang ditempuh. Untuk itu hasil UN seringkali dijadikan sebagai acuan bagi 

peningkatan mutu pendidikan sehingga setiap daerah akan berupaya keras untuk 

meningkatkan hasil UN. 

Ujian Nasional di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul masih menjadi momok yang cukup 

menakutkan karena kualitas pendidikan suatu satuan pendidikan selalu dikaitkan dengan hasil 

UN-nya. Setiap satuan pendidikan selalu menempatkan upaya peningkatan hasil UN sebagai 

prioritas utama dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan upaya 

peningkatan mutu pendidikan, kedua wilayah tersebut telah mencanangkan berbagai macam 

program dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik oleh pemerintah dalam 

hal ini dinas pendidikan maupun pihak sekolah. Walaupun sudah ada berbagai upaya dalam 

peningkatan mutu pendidikan, namun hasilnya masih perlu dievaluasi.  

Pada tahun 2011 telah dilakukan penelitian untuk mengevaluasi dan sekaligus mengkaji 

hasil Ujian Nasional di kabupaten Bantul dan Gunung Kidul. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa hasil ujian nasional masih belum maksimal, hal ini disebabkan karena masih banyak 

kompetensi yang belum dikuasai oleh siswa. Pemetaan berdasarkan hasil ujian nasional 

menemukan bahwa di dalam matematika, kompetensi pada tingkat penerapan banyak  

mengalami kesulitan, pada rumpun ilmu-ilmu sosial dan ekonomi terlihat bahwa penguasaan 

kompetensi akuntansi lebih menonjol dibandingkan dengan kompetensi  ekonomi; pada 

akuntansi kesulitannya pada aspek prosedural, sedangkan pada ekonomi pada penguasaan 

konseptual. Kesulitan penguasaan konsep terjadi pula pada rumpun sosiologi meskipun 

sebenarnya objek kajiannya lebih banyak bersifat konkret. Temuan penelitian PM-PMP tahun 

2011 terkait dengan pemetaan KD yang sulit dipahami siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Pemetaan Kompetensi Dasar yang Sulit Dikuasai Siswa 

Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul 
Mata Pelajaran Matematika: 
a. IPA  

1) Melakukan manipulasi aljabar dalam 
perhitungan teknis yang berkaitan 
dengan perbandingan, fungsi, persamaan 

a. IPA 
1) Melakukan manipulasi aljabar dalam 

perhitungan yang melibatkan pangkat, akar, 
dan logaritma  
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Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul 
dan identitas trigonometri 

2) Menentukan besar sudut antara garis 
dan bidang dan antara dua bidang dalam 
ruang dimensi tiga 

3) Menentukan jarak dari titik ke garis dan 
dari titik ke bidang dalam ruang dimensi 
tiga 

4) Menentukan peluang suatu kejadian dan 
penafsirannya 

5) Menentukan suku ke-n barisan dan 
jumlah n suku deret aritmetika dan 
geometri  

6) Menggunakan integral untuk menghitung 
luas daerah di bawah kurva dan volum 
benda putar 

7) Menggunakan konsep dan aturan 
turunan dalam perhitungan turunan 
fungsi 

8) Menghitung integral tak tentu dan 
integral tentu dari fungsi aljabar dan 
fungsi trigonometri yang sederhana 

9) Menghitung ukuran pemusatan, ukuran 
letak dan ukuran penyebaran data, serta 
menafsirkannya 

b. IPS 
1) Membaca data dalam bentuk tabel dan 

diagram batang, garis, lingkaran, dan 
ogive  

2) Menentukan peluang suatu kejadian dan 
penafsirannya 

3) Menentukan suku ke-n barisan dan 
jumlah n suku deret aritmetika dan 
geometri 

4) Menghitung ukuran pemusatan, ukuran 
letak, dan ukuran penyebaran data, serta 
menafsirkannya 

2) Menentukan besar sudut antara garis dan 
bidang dan antara dua bidang dalam ruang 
dimensi tiga 

3) Menentukan jarak dari titik ke garis dan dari 
titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga 

4) Menentukan persamaan garis singgung pada 
lingkaran dalam berbagai situasi 

5) Menggunakan integral untuk menghitung luas 
daerah di bawah kurva dan volum benda putar 

6) Menggunakan konsep dan aturan turunan 
dalam perhitungan turunan fungsi 

7) Menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus 
dan kosinus 

8) Menggunakan sifat dan aturan tentang 
persamaan dan pertidaksamaan kuadrat  

9) Menggunakan sifat limit fungsi untuk 
menghitung bentuk tak tentu fungsi aljabar dan 
trigonometri  

10) Menggunakan sifat-sifat dan operasi aljabar 
vektor dalam pemecahan masalah 

 
 
 
 
b. IPS 

1) Membaca data dalam bentuk tabel dan diagram 
batang, garis, lingkaran, dan ogive  

2) Menentukan peluang suatu kejadian dan 
penafsirannya 

3) Menentukan suku ke-n barisan dan jumlah n 
suku deret aritmetika dan geometri 

4) Menggunakan sifat dan aturan tentang 
persamaan dan pertidaksamaan kuadrat  

5) Menggunakan turunan untuk menentukan 
karakteristik suatu fungsi aljabar dan 
memecahkan masalah  

6) Menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, 
dan ukuran penyebaran data, serta 
menafsirkannya 

 
Mata Pelajaran Ekonomi: 

1) Menyusun laporan keuangan perusahaan 
dagang 

2) Menghitung harga pokok penjualan 
3) Membuat ikhtisar siklus akuntansi 

perusahaan dagang 
4) Mengidentifikasi sistem ekonomi untuk 

memecahkan masalah ekonomi 
5) Mendeskripsikan berbagai bentuk pasar 

barang 
6) Mengidentifikasi kurs tukar valuta asing, 

dan neraca pembayaran 
7) Mencatat transaksi berdasarkan 

mekanisme debit dan kredit 
8) Mencatat transaksi/dokumen ke dalam 

jurnal khusus 
9) Melakukan posting dari jurnal khusus ke 

1) Melakukan posting dari jurnal khusus ke buku 
besar 

2) Mengidentifikasi sistem ekonomi untuk 
memecahkan masalah ekonomi 

3) Menyusun laporan keuangan perusahaan 
dagang 

4) Mendeskripsikan pengertian harga dan jumlah 
keseimbangan 

5) Mendeskripsikan peran badan usaha dalam 
perekonomian Indonesia 

6) Mengidentifikasi kurs tukar valuta asing, dan 
neraca pembayaran 

7) Menjelaskan konsep PDB, PDRB, PNB, PN 
8) Mendiskripsikan berbagai sumber ekonomi 

yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak 
terbatas 
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Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul 
buku besar 

10) Mendiskripsikan berbagai sumber 
ekonomi yang langka dan kebutuhan 
manusia yang tidak terbatas 

11) Mendeskripsikan proses pertumbuhan 
ekonomi 

12) Mengidentifikasi masalah pokok ekonomi, 
yaitu tentang apa, bagaimana dan untuk 
siapa barang diproduksi 

13) Menyusun laporan keuangan perusahaan 
dagang 

14) Mendeskripsikan kebijakan pemerintah 
dibidang fiskal 

15) Mengenal jenis produk dalam bursa efek 
16) Menjelaskan hukum permintaan dan 

hukum penawaran serta asumsi yang 
mendasarinya 

17) Mendeskripsikan pengertian harga dan 
jumlah keseimbangan 

18) Mendeskripsikan peran badan usaha 
dalam perekonomian Indonesia 

19) Mendeskripsikan cara pengembangan 
koperasi dan koperasi sekolah 

20) Mengidentifikasi manfaat, keuntungan dan 
faktor-faktor pendorong perdagangan 
internasional 

21) Mendeskripsikan peran dan jiwa 
kewirausahaan 

22) Menjelaskan konsep tarif, kuota, larangan 
ekspor, larangan imppor, subsidi, premi, 
diskriminasi harga dan dumping 

23) Menjelaskan konsep PDB, PDRB, PNB, PN 
24) Menafsirkan persamaan akuntansi 
25) Mendeskripsikan fungsi konsumsi dan 

fungsi tabungan 
26) Membedakan peran bank umum dan bank 

sentral 
27) Mendeskripsikan kebijakan pemerintah di 

bidang moneter 
 

9) Menghitung harga pokok penjualan 
10) Mengidentifikasi masalah pokok ekonomi, yaitu 

tentang apa, bagaimana dan untuk siapa barang 
diproduksi 

11) Membuat ikhtisar siklus akuntansi perusahaan 
dagang 

12) Membuat jurnal penutupan 
13) Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
14) Mendeskripsikan mekanisme kerja bursa efek 
15) Menjelaskan fungsi manajemen dalam 

pengelolaan badan usaha 
16) Mendeskripsikan berbagai bentuk pasar barang 
17) Mencatat transaksi berdasarkan mekanisme 

debit dan kredit 
18) Mendeskripsikan indeks harga dan inflasi 
19) Membedakan peran bank umum dan bank 

sentral 
20) Mencatat transaksi/dokumen ke dalam jurnal 

khusus 
21) Mendeskripsikan proses pertumbuhan ekonomi 
22) Mendeskripsikan pengangguran beserta 

dampaknya terhadap pembangunan nasional 
23) Mendeskripsikan pola perilaku konsumen dan 

produsen dalam kegiatan ekonomi 
24) Mendeskripsikan kebijakan pemerintah 

dibidang fiskal 
25) Mengenal jenis produk dalam bursa efek 
26) Menjelaskan hukum permintaan dan hukum 

penawaran serta asumsi yang mendasarinya 
27) Mendeskripsikan pasar input 
28) Mendeskripsikan cara pengembangan koperasi 

dan koperasi sekolah 
29) Mengidentifikasi manfaat, keuntungan dan 

faktor-faktor pendorong perdagangan 
internasional 

30) Mendeskripsikan peran dan jiwa 
kewirausahaan 

31) Menjelaskan konsep tarif, kuota, larangan 
ekspor, larangan imppor, subsidi, premi, 
diskriminasi harga dan dumping 

32) Menafsirkan persamaan akuntansi 
33) Membuat ikhtisar siklus akuntansi perusahaan 

jasa 
34) Mendeskripsikan fungsi konsumsi dan fungsi 

tabungan 
35) Mendeskripsikan kebijakan pemerintah di 

bidang moneter 
Mata Pelajaran Sosiologi: 

a. Mendeskripsikan bentuk-bentuk struktur 
sosial dalam fenomena kehidupan 

 
b. Menjelaskan proses perubahan sosial di 

masyarakat 
c. Mendeskripsikan nilai dan norma yang 

berlaku dalam masyarakat 
d. Menganalisis dampang perubahan sosial 

1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk struktur sosial 
dalam fenomena kehidupan 

2) Menjelaskan proses perubahan sosial di 
masyarakat 

3) Mendeskripsikan nilai dan norma yang berlaku 
dalam masyarakat 

4) Menganalisis dampang perubahan sosial 
terhadap kehidupan masyarakat 
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Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul 
terhadap kehidupan masyarakat 

e. Menganalisis faktor penyebab konflik sosial 
dalam masyarakat 

f. Menganalisis hubungan antara struktur 
sosial dengan mobilitas sosial 

g. Menjelaskan hakikat lembaga sosial 
h. Mendeskripsikan peran dan fungsi lembaga 

sosial 
i. Merancang metode penelitian sosial secara 

sederhana 
j. Menjelaskan sosialisasi sebagai proses 

dalam pembentukan kepribadian 
k. Mendeskripsikan terjadinya perilaku 

menyimpang dan sikap-sikap anti sosial 
l. Menganalisis perkembangan kelompok 

sosial dalam masyarakat multikultural 
m. Menganalisis keanekaragaman kelompok 

sosial dalam masyarakat multikultuaral 

5) Menganalisis faktor penyebab konflik sosial 
dalam masyarakat 

6) Menganalisis hubungan antara struktur sosial 
dengan mobilitas sosial 

7) Menjelaskan hakikat lembaga sosial 
8) Menjelaskan sosialisasi sebagai proses dalam 

pembentukan kepribadian 
9) Mendeskripsikan peran dan fungsi lembaga 

sosial 
10) Menganalisis keanekaragaman kelompok sosial 

dalam masyarakat multikultuaral 
11) Merancang metode penelitian sosial secara 

sederhana 
12) Mendeskripsikan terjadinya perilaku 

menyimpang dan sikap-sikap anti sosial 
13) Menganalisis perkembangan kelompok sosial 

dalam masyarakat multikultural 
14) Mengklasifikasikan tipe-tipe lembaga sosial 
15) Mengkomunikasikan hasil penelitian sosial 

secara sederhana 
 

 

Berdasarkan temuan KD sulit tersebut, setelah didiskusikan dan mendapatkan konfirmasi 

serta masukan gagasan pemecahan masalah dapat dirumuskan metodel pemecahannya. Model 

yang dimaksud adalah peningkatan kapasitas kelembagaan dan kinerja guru melalui 

penyusunan modul dari KD yang sulit di masing-masing Mapel dan implementasi lesson study 

dalam mapel ekonomi, sosiologi, dan matematika menggunakan modul sebagai bahan 

pengayaan.  

Pengabdian ini bertujuan untuk mengimplementasikan lesson study pada mata pelajaran 

ekonomi, sosiologi, dan matematika yang lebih difokuskan pada kompetensi dasar (KD) yang 

sulit dikuasai siswa sebagaimana terlihat dalam tabel di atas. Di samping itu, penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengimplementasikan modul pengayaan yang secara khusus didesain untuk 

membantu siswa memahami materi dalam kompetensi dasar (KD) sulit. Pengabdian ini 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektifitas proses pembelajaran dalam 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap kompetensi dasar yang sulit sehingga hasil ujian 

nasional menjadi lebih baik dan mutu pendidikanpun secara umum dapat menjadi lebih baik. 

Karena siswa sebagai subjek pendidikan, merupakan unsur pendidikan yang akan 

ditingkatkan kualitasnya. Sallis (2002) menjelaskan bahwa siswa  memberikan sumbangan 

15% dalam menciptakan mutu sekolah. Selain itu pemilihan kegiatan ini didukung oleh hasil 

penelitian Amir Hidayat (2005) bahwa perbaikan mutu sekolah dapat dilakukan melalui  

peningkatan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

 

METODE  

Program yang ditawarkan berdasarkan pada temuan, pendalaman, dan pembahasan; 

serta ide yang muncul di dalam FGD dengan para guru, kepala sekolah, dan unsur dinas 

pendidikan kabupaten adalah: penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kinerja guru  

SMA, dengan pendekatan Social Action. Social Action senada dengan yang sudah banyak dikenal 

pada tingkat kelas dengan sebutan classroom action research (CAR); di mana karakteristik 
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utamanya adalah: partisipatif, kolaboratif, siklis, reflektif,  fleksibel, dan yang jelas menghasilkan 

manfaat langsung dan nyata. Kalau sasaran CAR  adalah kelas;  sasaran  social action  adalah 

satuan sosial atau organisasi/insitusi, yakni Sekolah SMA; Dinas Pendidikan, MGMP, dan  MKKS, 

merupakan satuan-satuan pendukung. Adapun tahapan kegiatan pemecahan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1) FGD/Workshop 

Tujuan: membangun kesadaran dan komitmen kelembagaan terkait dengan peningkatan 

kinerja guru SMA 

Cara: diskusi kelompok terfokus yang melibatkan unsur-unsur kelembagaan terkait, untuk 

secara kolektif melakukan refleksi awal, dilanjutkan dengan workshop merencanakan 

komitmen dukungan kelembagaan terhadap para guru yang akan dibantu untuk 

meningkatkan kompetensi dan kinerjanya, terkait dengan kesulitan siswa SMA menguasai 

kompetensi dasar tertentu. 

Peserta: kepala sekolah SMA, MKKS, MGMP, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, termasuk 

pengawas SMA; dan LPMP. 

Lokasi:  LPPM – UNY dan atau dilanjutkan di setiap kluster kabupaten/kota. 

2) Penulisan Modul 

Tujuan: meningkatkan kompetensi guru, khususnya subject matter pedagogy, melalui 

pembuatan modul dalam kompetensi dasar (KD) yang teridentifikasi sulit dikuasai oleh 

siswa. 

Hasil yang diharapkan: untuk setiap kabupaten dihasilkan 3 modul yang masing-masing 

terdiri dari 8 KD terpilih, dari 3 matapelajaran yang diUN-kan. 

Cara: workshop dengan pendampingan teknis oleh dosen UNY dari 3 disiplin yang sesuai 

yaitu ekonomi, sosiologi, dan matematika. 

Kelompok sasaran utama: guru  dari 3 SMA. Untuk mapel ekonomi, sosiologi, dan 

matematika. Setiap mapel diwakili oleh 3 orang guru. Dengan demikian workshop ini diikuti 

oleh 3 skl x 3 mapel x 3 guru = 27 guru.  

Sasaran pendukung: pengawas bidangstudi 

3) Lesson Study 

Tujuan: meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam pembelajaran pada sejumlah KD 

yang sudah dipersiapkan modulnya. 

Hasil yang diharapkan: peningkatan keberhasilan guru dalam pembelajaran matapelajaran 

bidang keahliannya, dengan sampel KD terpilih yang menurut temuan sulit dikuasai siswa. 

Cara: modul yang sudah dihasilkan dipakai dalam pembelajaran dengan pendekatan 

lessonstudy di 3 sekolah. Setiap  sekolah melaksanakan lesson study untuk 3 matapelajaran 

UN; setiap  tim lesson study terdiri dari 3 orang, seorang mengajar, dua lainnya pengamat; 

setiap matapelajaran dilakukan 1 kali (sesi) lesson study.  Modul yang sudah tersusun 

digunakan sebagai bahan pengayaan. Tahapan pelaksanaan lesson study sebagai berikut: 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan Implementasi Lesson Study 

 

 

a.  Perencanaan (Plan) 

Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan rancagan pembelajaran yang diyakini mampu 

membelajarkan siswa secara efektif serta membangkitkan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran. Dalam perencanaan, guru secara kolaboratif berbagi ide menyusun 

rancangan pembelajaran untuk menghasilkan cara-cara pengorganisasian bahan ajar, 

proses pembelajaran, maupun penyiapan alat bantu pembelajaran. Sebelum 

diimplementasikan dalam kelas, rancangan pembelajaran yang telah disusun kemudian 

disimulasikan. Pada tahap ini ditetapkan prosedur pengamatan dan instrumen yang 

diperlukan dalam pengamatan. 

 

b. Pelaksanaan (Do) 

Tahap pelaksanaan LS bertujuan untuk mengimplementasikan rancangan pembelajaran. 

Dalam proses pelaksanaan tersebut, salah satu guru berperan sebagai pelaksana LS dan 

guru yang lain sebagai pengamat. Fokus pengamatan bukan pada penampilan guru yang 

mengajar, tetapi lebih diarahkan pada kegiatan belajar siswa dengan berpedoman pada 

prosedur dan insturumen yang telah disepakati pada tahap perencanaan. Pengamat tidak 

diperkenankan mengganggu proses pembelajaran. 

c.  Refleksi (See) 

Tujuan refleksi adalah untuk menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan 

pembelajarn. Kegiatan diawali dengan penyampaian kesan dari pembelajar dan 

selanjutnya diberikan kepada pengamat. Kritik dan saran diarahkan dalam rangka 

peningkatan kualitas pembelajaran dan disampaikan secara bijak tanpa merendahkan 

atau menyakiti hati guru yang membelajarkan. Masukan yang positif dapat digunakan 

untuk merancang kembali pembelajaran yang lebih baik. 
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Tahapan Aktivitas 

1. Persiapan 

Kegiatan persiapan dilakukan pada minggu ketiga bulan Agustus 2012 di LPPM UNY 

2. Pelaksanaan 

a. FGD  

Pelaksanaan: 29 Oktober 2012 

Lokasi:  LPPM – UNY 

b. Penyusunan Modul 

Pelaksanaan: Penyusunan modul dilaksanakan pada minggu II dan III Oktober 2012 

sedangkan review modul dilaksanakan Minggu IV Oktober 2012. 

c. Lesson study: 

1) Mapel Ekonomi 

Kegiatan Waktu Tempat 
Plan Senin, 29 Oktober 2012 LPPM UNY 

Do Kamis, 14 November 2012 SMAN 1 Sewon Bantul 
See Kamis, 14 November 2012 SMAN 1 Sewon Bantul 

2) Mapel Matematika 

Kegiatan Waktu Tempat 
Plan Senin, 29 Oktober 2012 LPPM UNY 
Do Rabu, 14 November 2012 SMAN1 Wonosari Gunung Kidul 
See Rabu, 14 November 2012 SMAN 1 Wonosari Gunung Kidul 

 

3) Mapel Sosiologi 

Kegiatan Waktu Tempat 
Plan Senin, 29 Oktober 2012 LPPM UNY 

Do Rabu, 14 November 2012 SMAN 1 Sewon Bantul 
See Rabu, 14 November 2012 SMAN 1 Sewon Bantul 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. FGD 

Hasil yang didapatkan dari kegiatan FGD di antaranya adalah: 

1. Tersosialisasikannya hasil penelitian PPMP tahun 2011 kepada para peserta FGD yang 

dihadiri oleh kepala dinas, kepala sekolah, koordinator pengawas, dan guru mata pelajaran. 

Informasi hasil penelitian itu disampaikan dalam rangka merancang pelaksanaan 

pengabdian yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 ini. Dengan kegiatan ini diharapkan 

para peserta mengetahui maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan PM-PMP di 

wilayah Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul  DIY, sehingga pihak-pihak yang dilibatkan 

dalam kegiatan ini dapat mempersiapkan diri dengan baik. 

2. Tersosialisasikannya materi tentang lesson study yang rencananya akan diselenggarakan di 

SMA di wilayah Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul DIY. Dengan kegiatan ini diharapkan 

para peserta dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan 

dalam kegiatan lesson study, sehingga nantinya pada saat pelaksanaan lesson study para 

peserta, khususnya guru dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. 

Sosialisasi lesson study ini mendapatkan sambutan yang antusias dari para peserta karena 

pada umumnya mereka belum memiliki pengalaman yang memadai tentang bagaimana 

praktik menyelenggarakan lesson study.  
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3. Kesepakatan dan kesepahaman akan kegiatan lesson study tahap plan yang akan 

diselenggarakan di sekolah sasaran, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan lesson 

study. Kesepakatan yang dicapai meliputi penentuan: materi, guru model, lokasi SMA 

sebagai tempat lesson study,dan  jadwal pelaksanaan kegiatan lesson study.  

 

B. PENYUSUNAN MODUL 

Penyusunan modul dimaksudkan untuk menambah referensi/bahan pengayaan guru, 

khususnya yang terkait dengan penguasaan materi atau KD yang dianggap sulit oleh siswa. Hasil 

dari kegiatan ini adalah: tersusunnya 9 modul dari 9 mapel masing-masing  8 KD yang 

bermasalah.  

 

C. LESSON STUDY 

UNY telah melaksanakan lesson study di 6 (enam) cluster untuk 9 (sembilan) mata pelajaran, 

sebagaimana nampak pada tabel berikut.   

 

 

 

Tabel 1. Lokasi Lesson Study   Mata Pelajaran dan Tempat Pelaksanaan (Cluster Kabupaten)  

 

Dari tabel di atas nampak bahwa lesson study di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul 

dilaksanakan untuk 3 (tiga) mapel yaitu mapel matematika, ekonomi, dan sosiologi. 

Pelaksanaan Lesson Study 

a.Plan 

Para guru merespon positif terhadap tawaran tim UNY, sehingga dapat dihasilkan 

kesepakatan mengenai tema/KD yang akan dikenai lesson study. Demikian pula 

guru model dengan sungguh-sungguh mempersiapkan RPP dengan segala 

perangkatnya. 

b.Do 

Lesson study berjalan lancar dan sungguh-sungguh. Kehadiran observer dilihat 

makna positifnya, sehingga guru model mengajar dengan serius dan tidak menjadi 

artifisial.  

c.See 

Pada waktu guru sejawat memberikan komentar juga selalu diupayakan menyentuh 

hal-hal yang bersifat substansial. 

 

Hasil Pengamatan Pelaksanaan Lesson Study 

Data lebih rinci mengenai keefektifan pelaksanaan lesson study diperoleh dengan angket 

terhadap para guru sejawat/pengamat dan dosen pendamping, dan angket terhadap para siswa. 
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Data hasil pengamatan guru sejawat yang bertugas sebagai observer selama lesson study 

dilaksanakan disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2. Hasil Pengamatan Pelaksanaan Lesson Study Mapel Ekonomi Oleh Guru Sejawat Di 

SMAN Sewon Bantul 

No Aspek Yang Diamati Skor Rata-Rata 
1 Melakukan apersepsi 3,60 

2 Strategi sesuai RPP 3,60 

3 Menerapkan langkah pembelajaran 3,40 

4 Menggunakan sumber belajar 3,00 

5 Menggunakan media 3,60 

6 Menumbuhkan partisipasi 3,20 

7 Memperhatikan potensi 2,80 

8 Merespon positif 3,33 

9 Memperhatikan kesulitan siswa 3,00 

10 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 3,20 

11 Memberikan arahan 3,40 

12 Menerapkan teknik penilaian 2,75 

 Rata- Rata 3,24 

        Sumber data: Data mentah yang diolah 
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Dari tabel tersebut, nampak bahwa pelakssanaan model pemecahan masalah Lesson 

study dengan pengayaan materi dan modul menurut pengamatan guru sejawat terhadap 

pelaksanaan lesson study oleh guru model, dilihat dari berbagai aspek diperoleh hasil dalam 

kategori “Baik”, dengan rata-rata skor sebesar 3, 24, kecuali aspek perhatian guru model 

terhadap potensi peserta didik dan penenrapan teknik penilaian yang masih belum bisa 

sepenuhnya diimplementasikan terutama penilaian sikap (Afektif) akibat adanya keterbatasan 

waktu pembelajaran. 

Tabel 3. Skor Penilaian Siswa  Terhadap Pelaksanaan Lesson Study Mapel Ekonomi Di SMAN 

Sewon Bantul 

No Aspek Yang Diamati Skor Rata-Rata 
1 Menyampaikan pentingnya materi 100,00 

2 Penerapan 83,33 

3 Penyajian runtut 91,67 

4 Perhatian ke siswa 100,00 

5 Sumber belajar bervariasi 95,83 

6 Mudah dipahami 95,83 

7 Cara mengajar Menarik 79,17 

8 Memotivasi siswa 83,33 

9 Media yang digunakan efektif 91,67 

10 Mengajukan pertanyaan 95,83 

11 Merespon pertanyaan 100,00 

12 Memperhatikan kesulitan siswa 95,83 

13 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 91,67 

14 Bahasa lisan jelas 100,00 

15 Merangkum melibatkan siswa 54,17 

16 Memberikan arahan 95,83 

17 Menggunakan hasil penilaian 87,50 

18 Memberi kesempatan berinteraksi 95,83 

 Rata-Rata 90,87 

Sumber: Data mentah yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pelaksanaan lesson study pada mapel ekonomi 

di SMAN Sewon Bantul, sebagian besar aspek dinilai oleh siswa dalam kategori “Baik”,  dengan 

rata-rata skor sebesar 90,87. Dalam kegiatan merangkum, pembelajaran kurang melibatkan 

siswa hal ini ditunjukkan oleh skor penilaian pada aspek ini relatif rendah yaitu hanya sebesar 

54,17. 

Tabel 5. Skor Penilaian Siswa  Terhadap Pelaksanaan Lesson Study Mapel Sosiologi  Di SMAN 

Sewon Bantul 

No Aspek Yang Diamati Skor Rata-Rata 
1 Menyampaikan pentingnya materi 88,89 

2 Penerapan 92,59 

3 Penyajian runtut 92,59 

4 Perhatian ke siswa 77,78 

5 Sumber belajar bervariasi 100,00 
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No Aspek Yang Diamati Skor Rata-Rata 
6 Mudah dipahami 92,59 

7 Cara mengajar Menarik 55,56 

8 Memotivasi siswa 74,07 

9 Media yang digunakan efektif 62,96 

10 Mengajukan pertanyaan 88,89 

11 Merespon pertanyaan 100,00 

12 Memperhatikan kesulitan siswa 92,59 

13 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 55,56 

14 Bahasa lisan jelas 88,89 

15 Merangkum melibatkan siswa 62,96 

16 Memberikan arahan 88,89 

17 Menggunakan hasil penilaian 92,59 

18 Memberi kesempatan berinteraksi 100,00 

 Rata-Rata 83,74 

   Sumber: Data mentah yang diolah 

 Penialain pelaksanaan lesson study pada mapel sosiologi di SMAN Sewon Bantul, 

berdasarkan tabel di atas termasuk dalam kategori “Baik” dengan rata-rata skor sebesar 83,74. 

Angka ini terlihat lebih rendah dari penialaian Mapel Ekonomi. Jika dilihat lebih lanjut, ada 

beberapa aspek yang masih perlu diperhatikan yaitu  kemenarikan cara mengajar guru model 

dan kemampuan guru model dalam menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik. 

 

Tabel 6. Skor Penilaian Siswa  Terhadap Pelaksanaan Lesson Study Mapel Matematika Di 

SMAN Wonosari 

No Aspek Yang Diamati Skor Rata-Rata 
1 Menyampaikan pentingnya materi 96,88 

2 Penerapan 96,88 

3 Penyajian runtut 100,00 

4 Perhatian ke siswa 96,88 

5 Sumber belajar bervariasi 100,00 

6 Mudah dipahami 100,00 

7 Cara mengajar Menarik 100,00 

8 Memotivasi siswa 96,88 

9 Media yang digunakan efektif 96,88 

10 Mengajukan pertanyaan 100,00 

11 Merespon pertanyaan 100,00 

12 Memperhatikan kesulitan siswa 100,00 

13 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 100,00 

14 Bahasa lisan jelas 100,00 

15 Merangkum melibatkan siswa 84,38 

16 Memberikan arahan 96,88 

17 Menggunakan hasil penilaian 87,50 

18 Memberi kesempatan berinteraksi 100,00 

 Rata-Rata 97,40 

       Sumber: Data mentah yang diolah 
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Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa penilaian siswa pada pelaksanaan lesson study 

mapel matematika di SMAN Sewon bantul termasuk dalam kategori “Baik” dengan rata-rata  

skor sebesar Rp. 97,40. Rata-rata ini relatif paling tinggi jika dibandingkan dengan mapel 

lainnya seperti sosiologi dan ekonomi. Pada mapel matematika ini, bahkan ada beberapa aspek 

yang memperoleh skor penilaian sempurna atau rata-rata skor sebesar 100, aspek  tersebut 

antara lain: 

a. Penyajian runtut 

b. Sumber belajar bervariasi 

c. Mudah dipahami 

d. Cara mengajar Menarik 

e. Mengajukan pertanyaan 

f. Merespon pertanyaan 

g. Memperhatikan kesulitan siswa 

h. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 

i. Memberi kesempatan berinteraksi 

Tabel 7. Perbandingan Skor Penilaian Siswa  Terhadap Pelaksanaan Lesson Study Mapel 

Ekonomi, Sosiologi, dan Matematika 

No Aspek Yang Diamati Ekonomi Sosiologi Matematika Rata-Rata 

1 Menyampaikan 
pentingnya materi 100,00 88,89 96,88 95,26 

2 Penerapan 83,33 92,59 96,88 90,93 
3 Penyajian runtut 91,67 92,59 100,00 94,75 
4 Perhatian ke siswa 100,00 77,78 96,88 91,55 

5 Sumber belajar 
bervariasi 95,83 100,00 100,00 98,61 

6 Mudah dipahami 95,83 92,59 100,00 96,14 
7 Cara mengajar Menarik 79,17 55,56 100,00 78,24 
8 Memotivasi siswa 83,33 74,07 96,88 84,76 

9 Media yang digunakan 
efektif 91,67 62,96 96,88 83,84 

10 Mengajukan 
pertanyaan 95,83 88,89 100,00 94,91 

11 Merespon pertanyaan 100,00 100,00 100,00 100,00 
12 Memperhatikan 

kesulitan siswa 95,83 92,59 100,00 96,14 
13 Menumbuhkan 

keceriaan dan 
antusiasme 91,67 55,56 100,00 82,41 

14 Bahasa lisan jelas 100,00 88,89 100,00 96,30 
15 Merangkum 

melibatkan siswa 54,17 62,96 84,38 67,17 
16 Memberikan arahan 95,83 88,89 96,88 93,87 
17 Menggunakan hasil 

penilaian 87,50 92,59 87,50 89,20 

18 Memberi kesempatan 
berinteraksi 95,83 100,00 100,00 98,61 

 Rata-Rata 90,87 83,74 97,40 90,67 
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Dari ketiga mapel tersebut di atas, secara umum dilihat dari berbagai tuntutan aspek 

lesson study termasuk dalam kategori “Baik” dengan rata-rata skor  dari seluruh responden di 

seluruh aspek sebesar 90,67. Namun demikian ada satu aspek yang perlu diperhatikan yaitu 

aspek keterlibatan siswa dalam merangkum materi pembelajaran. Aspek ini memperoleh rata-

rata skor terendah yaitu sebesar 67,17. Disisi lain aspek kemampuan guru dalam merespon 

pertanyaan sangat bagus, hal ini ditunjukkan oleh rata-rata skor sempurna sebesar 100. 

1. Efektivitas Model Dilihat Dari Perilaku Siswa Dalam Pembelajaran 

 Perilaku siswa dalam pembelajaran dilihat dari 10 aspek, antara lain: 

a. Antusiasme dan keceriaan dalam mengikuti pembelajaran 

b. Kesungguhan siswa untuk menguasai kompetensi 

c. Jumlah siswa yang mengalami kesulitan 

d. Jenis kesulitasn yang dialami siswa 

e. Interaksi siswa dengan sumber belajar 

f. Interaksi siswa dengan guru 

g. Interaksi siswa dengan siswa 

h. Konsentrasi siswa dalam pembelajaran 

i. Pertisipasi aktif siswa dalam pembelajaran 

j. Respon sisiwa terhadap pengarahan/penugasan oleh guru 

 

 Dari sepuluh aspek tersebut menurut lima observer guru sejawat menunjukkan hasil 

sebagai berikut: 

1. Antusiasme dan keceriaan dalam mengikuti pembelajaran 

 Dari tiga mapel yaitu mapek ekonomi, sosiologi, dan matematika, secara umum siswa 

mengikuti pembelajaran dengan antusias dan ceria. Namun, berdasarkan pengamatan 

ada beberapa siswa yang kurang aktif dan cenderung diam. 

2. Kesungguhan siswa untuk menguasai kompetensi 

 Pengamatan terhadap aspek ini secara umum bagus, hal ini tercermin dari adanya usaha 

yang besar dari para siswa dalam menyelesaikan soal dan menguasai kompetensi.  

Berdasarkan pengamatan, ada satu anak yang cenderung tidak serius dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa tersebut cenderung diam, tidak berpartisipasi dalam kelompok, dan 

tidak memamahi materi pembelajaran. 

3. Jumlah siswa yang mengalami kesulitan 

 Pengamatan terhadap aspek ini, diperoleh hasil bahwa dalam pembelajaran ada tiga 

siswa yang mengalami kesulitan dan satu siswa tidak jelas permasalahan yang 

dihadapinya dikarenakan sangat pasif. 

4. Jenis kesulitan yang dialami siswa 

 Jenis-jenis kesulitasn yang dialami siswa hampir sama yaitu kesulitan dalam memahami 

materi pembelajaran. Misalnya dalam mapel ekonomi siswa sulit memahami materi 

pembelajaran terkait dengan pencatatan transaksi ekonomi ke dalam jurnal umum. 

5. Interaksi siswa dengan sumber belajar 

 Secara umum siswa telah memanfaatkan sumber belajar yang tersedia hal ini terlihat 

saat siswa menyelesaikan penugasan guru. Ada 1-2 orang di tiap kelas tidak 

memanfaatkan sumber belajar. 

6. Interaksi siswa dengan guru 
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 Interaksi siswa dengan guru dalam pelaksanaan pembelajaran sudah cukup intensif, 

namun ada beberapa siswa baru antusias berinteraksi pada saat guru mendekat untuk 

memeriksa pekerjaan. 

7. Interaksi siswa dengan siswa 

 Bentuk interaksi antar siswa selama proses pembelajaran yang banyak muncul adalah 

saling mengkonfirmasi jawaban. Interaksi antar siswa kurang optimal hal ini 

dikarenakan setting meja yang berjauhan sehingga membuat interaksi hanya terjadi pada 

siswa yang saling bersebalahan saja. 

8. Konsentrasi siswa dalam pembelajaran 

 Sebagian besar siswa dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran artinya tidak ada siswa 

yang perhatiannya diluar konteks pembelajaran. Akan tetapi masih saja ada satu anak 

yang perilakunya tidak fokus. 

9. Pertisipasi aktif siswa dalam pembelajaran 

 Partisipasi siswa selama proses pembelajaran cukup tinggi namun, ada beberapa anak 

yang partisipasinya baru muncul setelah diberi stimulus oleh guru. Partisipasi aktif 

sisiwa ditunjukkan dalam aktivitas menjawab dan mengerjakan soal. 

10. Respon siswa terhadap pengarahan/penugasan oleh guru 

 Respon siswa terhadap pengarahan dan penugasan secara umum baik, namun respon 

siswa cenderung sangat tinggi pada kegiatan permainan “Lucy Ball Throwing”. Selain itu 

respon baik oleh siswa ditunjukkan dalam melaksanakan penugasan guru melalui 

permainan tersebut. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Dilihat dari perilaku siswa selama pelaksanaan pembelajaran dengan lesson study, 

terdapat antusiasme yang tinggi dalam merepson pembelajaran, dan interkasi antara 

siswa dengan guru, siswa dengan sumber belajar, dan siswa dengan siswa dapat berjalan 

dengan baik atau efektif bahkan ada beberapa anak yang kurang aktif namun berhasil 

diarahkan  

2. Guru sejawat/pengamat mengakui bahwa pembelajaran melalui lesson study cukup 

efektif untuk beberapa Mapel (ekonomi, matematika, sosiologi) dengan rata-rata skor 

termasuk dalam kategori “Baik” yaitu sebesar 3,24 (rentang skor 1-4). 

3. Berdasarkan hasil wawancara, guru mapel mengakui bahwa pembelajaran lesson study 

lebih efektif, hal ini dikarenakan proses pembelajaran lesson study dibantu oleh beberapa 

pengamat/sejawat. Selain itu perencanaan pembelajaran sudah dilakukan secara optimal 

sehingga telah dipilih metode, materi, dan perangkat pembelajaran yang tepat. Hal ini juga 

ditunjukkan bahwa dalam dalam proses pembelajaran siswa lebih terkondisi untuk 

mngikuti proses pembelajaran melalui hadirnya guru observer dari sekolah lain. 

4. Guru sejawat secara probadi mengakui bahwa melalui pembelajaran lesson study, guru 

memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana siswa belajar dan guru 

mengajar. Dengan kegiatan pembelajaran yang diamati bersama akan ditemukan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada saat proses pembelajaran, sehingga 

dapat segera diambil langkah-langkah pembenahan agar permasalahan tersebut tidak 

terulang kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya.  
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5. Guru model mengakui bahwa implementasi lesson study akan meningkatkan efektivitas 

pembelajaran selanjutnya karena adanya umpan balik saat refleksi (see). 

6. Modul pembelajaran sebagai salah satu luaran kegiatan PM-PMP ini dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap KD yang sulit dipahami dalam Ujian Nasional yaitu sebagai 

bahan pengayaan dari sumber belajar yang sudah ada. 

7. Kegiatan pembelajaran dapat terdokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu 

dapat dilihat kembali untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam proses 

pembelajaran yang sudah dilakukan guna meningkatkan perbaikan pembelajaran 

selanjutnya pada lingkup yang lebih luas melalui rekaman vidio tersebut. 

B. Saran 

1. Kepada dinas pendidikan direkomendasikan untuk segera merancang program dan 

kegiatan tindak lanjut dari hasil kegiatan PM-PMP melalui kegiatan sosialisasi dan 

implementasi lesson study  sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan 

pendidikan di sekolah. 

2. Mengingat model pemecahan masalah ini terbukti efektif, maka direkomendasikan kepada 

kepala sekolah untuk mengambil kebijakan terkait dengan penetapan lesson study sebagai 

salah satu program peningkatan mutu pembelajaran di sekolahnya minimal sekali dalam 

satu semester. Selain itu kepala sekolah juga perlu menindaklanjuti hasil kegiatan ini 

melalui sosialisasi model pemecahan ini kepada kepala sekolah lain melalui MKKS 

termasuk sosialisasi KD yang sulit dipahami siswa di dalam Ujian Nasional. 

3. Guru baik guru model mapun guru sejawat/pengamat pelaksanaan lesson studi, 

direkomendasikan untuk menindak lanjuti kegiatan lesson study ini dengan 

mensosialisasikan hasil kegiatan ini kepada sesama guru dalam MGMP termasuk 

sosialisasi KD yang sulit dipahami siswa dalam Ujian Nasional. 

4. LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) UNY hendaknya 

menindaklanjuti kegiatan ini dengan melakukan revieu modul agar tingkat kekeliruannya 

bisa diminalkan dan kemanfaatannya bisa ditingkatkan selain itu juga dilakukan 

sosialisasi kepada para guru melalui berbagai kegiatan pengabdian masyarakat dan 

pengembangan model pemecahan ini melalui uji coba model kedalam lingkup yang lebih 

luas sampai ditemukan model yang valid. 

5. LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) UNY hendaknya 

menindaklanjuti kegiatan ini dengan memfasilitasi kegiatan PPM (pengabdian kepada 

masyarakat)  kepada tim pengamdi ini untuk melaksanakan pengabdian dengan 

penerapkan model ini ke sekolah-sekolah dan guru-guru bidang studi yang di UN-kan di 

luar lokasi yang pernah digunakan pada PPM terdahulu.  
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PENGEMBANGAN MEDIA PENDIDIKAN INTELLIGENT SOUND DIRECTION 
DETECTOR SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN ROBOTIKA 

 

 Dr. Haryanto, M.Pd., M.T. 

UNY Yogyakarta, haryanto.ftuny@gmail.com, Hp: 087838858838 
 

ABSTRAK 

Penelitian pengembangan yang berupa rancang bangun perangkat keras (hardware) 
dan perangkat lunak (software) media model robot untuk pembelajaran matakuliah 
Robotika ini bertujuan untuk memperoleh: (1) Media model robot intelligent sound 
direction detector (hardware, software, dan manual instrukctions) untuk 
pembelajaran matakuliah Robotika, yang mampu menumbuhkan kompetensi dan 
keterampilan intelektual, sosial dan personal individu mahasiswa.  (2) 
Mendapatkan hasil implementasi (validasi dan verifikasi) media model robot pada 
matakuliah Robotika melalui proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, 
efektif dan menyenangkan (PAIKEM). (3) Peningkatan prestasi hasil belajar 
mahasiswa khususnya pada matakuliah Robotika.  

Penelitian dengan pendekatan Research and Development (R & D) ini, terdiri dari 
dua bagian yaitu: (1) Pengembangan media model robot intelligent sound direction 
detector dan program fungsi operasional robot, yang meliputi tahap-tahap: analisis 
kebutuhan sistem, desain sistem, pembuatan model robot dan kode program, 
menguji dan menemukan beberapa tipe kesalahan untuk perbaikan, dan pengujian 
produk dalam pembelajaran. Materi pembelajaran dikaji dan dikemas berdasar 
kompetensi yang terdapat pada silabi dan sekuensial materi. (2) Pengujian produk 
media model robot yang dilakukan kepada mahasiswa pendidikan Teknik Elektro 
FT UNY sebagai populasi penelitian dn sampel penelitian satu kelas atau 32 
Mahasiswa. Pengujian dilakukan melalui pendekatan pembelajaran kooperatif 
dengan strategi problem base dan metode the power of two. Teknik pengambilan 
data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan angket. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah deskriptif kuantitati f dan evaluatif.  

Berdasar hasil penelitian diperoleh: (1) Media model robot intelligent sound 
direction detector yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. (2) Program 
fungsi operasional robot yang dikemas melalui tugas-tugas. (3) Slide media robot 
dalam mendukung pembelajaran. (4) Kinerja produk media model robot intelligent 
sound direction detector untuk mendukung peningkatan prestasi hasil belajar 
mahasiswa. (5) Kelayakan media model robot untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran matakuliah Robotika/kendali, dan kualitas hasil belajar mahasiswa.  

Kata kunci:  media pembelajaran, model robot, intelligent sound direction 
detector. Problem base learning, the power of two 

 

 

PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang Masalah 

Revolusi teknologi telekomunikasi dan komputer telah menyebabkan kompleksitas 

keragaman kehidupan bermasyarakat tak dapat lagi direduksi ke dalam model-model normatif 

yang standard dan pengaturan tersentral. Aktivitas hidup lebih banyak bermula dan 

berlangsung pada interaksi-interaksi antar individu yang diprakarsai individu itu sendiri. 
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Dampak permasalahan yang tampak pada perkuliahan, diperlukan pembelajaran yang 

menuntut adanya upaya pengembangan kemampuan dan kapasitas diri individu mahasiwa 

secara optimal, kreatif dan adaptif.  

Menghadapi perubahan di atas, model pembelajaran yang berpusat pada dosen (teacher 

centered learning/TCL) menjadi kurang tepat untuk diterapkan. Artinya, dosen perlu 

mengupayakan model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered 

leaning/SCL). Pembelajaran SCL memungkinkan mahasiswa agar mampu melakukan 

customization atau mengkonstruksi pengetahuan yang diberikan dosen. Dalam hal itu, 

pembelajaran menuntut setiap individu mahasiswa memiliki daya nalar kreatif dan kepribadian 

yang tidak simpel, melainkan kompleks. Untuk itu, keterampilan yang perlu dimiliki individu 

mahasiswa adalah keterampilan intelektual, sosial, dan personal. Permasalahannya 

pembelajaran pada matakuliah Robotika yang telah berjalan selama ini belum mampu 

membawa individu mahasiswa ke dalam situasi yang demikian.  

Matakuliah Robotika mengajarkan teori-teori yang syarat dengan matematika, mekanika 

dan dinamika, pemrograman, dan ilmu kendali yang cukup kompleks. Untuk itu, diperlukan 

adanya media pembelajaran sebagai sarana yang diharapkan mampu untuk mengaktifkan 

keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan personal mahasiswa. Melalui media simulasi 

robot, pembelajaran tidak lagi teoritis melainkan menjadi bersifat praktis sehingga akan 

mampu memberi dan memfasilitasi bagi tumbuh dan kembangnya kemampuan dan kreativitas 

mahasiswa untuk mengkonstruksi pengetahuan yang diperoleh. Penggunaan media simulasi 

robot juga dimaksudkan agar dalam pembelajaran mampu menumbuhkan berbagai kompetensi 

mahasiswa. Di samping itu, juga agar mampu untuk menumbuhkan inspirasi, kreativitas, moral, 

intuisi (emosi) dan spiritual. 

Pembelajaran matakuliah Robotika yang selama ini belum mampu secara signifikan  

membawa keberhasilan belajar diduga karena dalam pelaksanaannya masih bersifa teoritis, 

sehingga belum mampu menumbuhkan dan mengembangkan segenap potensi individu 

mahasiswa. Hal itu diduga juga karena model pembelajaran yang dilaksanakan belum 

menggunakan SCL mengingat untuk itu diperlukan media atau peraga pendidikan yang mampu 

untuk kerja individu. Untuk itulah, dalam penelitian ini akan dikembangkan media simulasi 

robot yang dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaannya (manual instructions) dengan 

keyakinan agar proses pembelajaran akan berjalan aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan (PAIKEM). Pembelajaran yang demikian sesuai dengan filosofi pendekatan SCL 

yang fondasinya mengacu pada konstruktivisme yang akan dikembangkan pada pembelajaran 

menggunakan media simulasi robot dalam penelitian ini. 

Berdasar uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ni dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: 

a. Perkembangan teknologi komunikasi dan komputer diduga membawa pengaruh pada 

perlunya perubahan strategi pembelajaran dari TCL ke SCL. 

b. Pembelajaran dengan pendekatan TCL yang selama ini dilakukan untuk matakuliah 

Robotika diduga belum mampu mengembangkan kompetensi dan keterampilan 

intelektual, sosial dan personal individu mahasiswa. 

c. Pembelajaran dengan pendekatan TCL yang selama ini dilakukan untuk matakuliah 

Robotika diduga belum mampu mengoptimalkan hasil belajar mahasiswa. 
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d. Pembelajaran matakuliah Robotika yang selama ini bersifat teoritis diduga belum 

mampu menumbuhkan inspirasi, kreativitas, moral, intuisi (emosi) dan spiritual 

individu mahasiswa. 

e. Pengembangan media model robot untuk pembelajaran matakuliah Robotika diduga 

mampu membuat proses pembelajaran berjalan secara aktif, inovatif, kreatif, efektif 

dan menyenangkan (“PAIKEM”). 

f. Pembelajaran model “PAIKEM” dengan media model robot diduga mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi hasil belajar mahasiswa. 

2. Batasan dan Rumusan Masalah 

Adapun fokus penelitian ini adalah pengembangan media model robot untuk matakuliah 

Robotika. Untuk itu, berdasar pada identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi pada: 

a. Pembelajaran matakuliah Robotika dengan pendekatan SCL untuk mengembangkan 

kompetensi dan keterampilan intelektual, sosial dan personal individu mahasiswa. 

b. Pelaksanaan SCL pada matakuliah Robotika dimaksudkan untuk menumbuhkan 

inspirasi, kreativitas, moral, intuisi (emosi) dan spiritual individu mahasiswa.  

c. Pelaksanaan pembelajaran dengan media model robot pada matakuliah Robotika 

melalui proses pembelajaran “PAIKEM”. 

Berdasar batasan masalah di atas, selanjutnya untuk mengarahkan penelitian agar 

berhasil mencapai target yang ditentukan, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai 

berikut:  

a. Bagaimanakah pengembangan media model robot untuk matakuliah Robotika yang 

mampu menumbuhkan kompetensi dan keterampilan intelektual, sosial dan personal 

individu mahasiswa? 

b. Bagaimanakah implementasi (validasi dan verifikasi) media model robot pada 

matakuliah Robotika melalui proses pembelajaran “PAIKEM” yang mampu 

meningkatkan kualitas dan prestasi hasil belajar mahasiswa? 

 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Mendapatkan media model robot (hardware, software, dan manual instrukctions) untuk 

matakuliah Robotika yang mampu menumbuhkan kompetensi dan keterampilan 

intelektual, sosial dan personal individu mahasiswa. 

b. Mendapatkan hasil implementasi (validasi dan verifikasi) media model robot pada 

matakuliah Robotika melalui proses pembelajaran “PAIKEM” yang mampu 

meningkatkan kualitas dan prestasi hasil belajar mahasiswa. 

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh sebagai bentuk kontribusi penelitian 

bagi jurusan Pendidikan Teknik Elektro adalah sebagai berikut: 

a. Bagi mahasiswa, untuk meningkatkan pemahaman materi dan hasil belajar yang sesuai 

dengan kondisi (kontekstual). 

b. Bagi dosen, diperoleh media model robot berupa hardware, software, manual 

instructions dan lembar kerja mahasiswa serta model pembelajaran yang sesuai untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran matakuliah Robotika dan kualitas prestasi hasil 

belajar mahasiswa. 
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c. Bagi lembaga (Jurusan Pendidikan Teknik (Diknik) Elekro, Program Studi (Prodi) 

Mekatronika) untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap mahasiswa melalui proses 

pembelajaran yang tepat dan kualitas lulusan yang kompeten dan kompetitif. 

 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Research and Development. Dalam 

pelaksanaannya, terdapat dua tahap yang dilakukan, yaitu: tahap pengembangan produk media 

model robot dan tahap implementasi produk dalam proses PBM. Pada tahap pengembangan 

produk, langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan produk seperti yang 

dikemukakan oleh Pressman (1997) dan Rolston (1988). 

Pada tahap implementasi produk dari penelitian Research and Development ini adalah 

menerapkan produk yang dihasilkan pada tahap pertama dalam situasi yang sesungguhnya. 

Penelitian mengenai tahap implementasi produk ini mengikuti langkah-langkah yang 

dikemukakan oleh Borg & Gall (1983, 774-776). Alat dan bahan yang diperlukan meliputi: unit 

sistem minimum microcontroler, unit downloader, unit penggerak, unit power supply, dan unit 

perangkat lunak berupa kompiler bahasa C, serta modul pembelajaran robotika. 

Penelitian research and development ini dalam pelaksanaannya dilakukan di: Lab. 

Komputer dan Lab. Pendidikan Teknik Elektro FT UNY untuk pengembangan/development 

produk dan di Jurusan Pendidikan Teknik Mekatronika FT UNY untuk implementtasi/research 

produk. Waktu penelitian: bulan April 2012 sampai dengan Juni 2011 (untuk pembuatan model 

robot dan program operasional robot). bulan Mei sampai dengan September 2011 (untuk 

implementasi atau pengujian program-program dan pembuatan manual). 

Sumber data yang dilibatkan dalam penelitian ini meliputi 1) Dua pendidik Mekatronika: 

sumber data proses validasi dan verivikasi model robot. 2) Mahasiswa Mekatronika: sumber 

data proses validasi dan verivikasi model robot, berjumlah 32 orang. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan: 1) Untuk pengembangan produk, 

menggunakan: a) Observasi, mengenai model robot dan pendukungnya serta: (1) ketepatan 

instruksi (syntax error), (2) ketepatan proses (run time error), (3) ketepatan hasil (logic error), 

dan (4) verifikasi dan validasi produk (white/black box testing). b) Kuesioner dan wawancara, 

mengenai: kelengkapan dan ketepatan fungsi perangkat keras dan lunak. c) Dokumentasi, 

mengenai: materi, bentuk dan model robot serta program yang digunakan. 2) Untuk 

implementasi produk, dengan: a) Observasi, mengenai: kebenaran, ketepatan, fungsionalitas, 

dan kemampuan produk perangkat keras/lunak. b) Dokumentasi, mengenai: data pribadi, data 

nilai, dan data hasil belajar peserta didik.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam rangka menjawab masalah penelitian yang 

diajukan di atas adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dan evaluatif. Teknik ini digunakan 

karena di dalam penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesis. Penelitian ini menguji 

kelayakan produk yang digunakan untuk menguji kemampuan peserta didik melalui 

permasalahan program. Teknik analisis deskriptif evaluatif dilakukan untuk menentukan 

kelayakan, kemampuan dan efektivitas kerja produk dalam fungsinya meningkatkan kualitas 

hasil belajar.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Hasil Penelitian 

 

a. Model Media Intelligent Control 

Berikut ini data hasil mengenai penilaian Mahasiswa terhadap media pembelajaran yang 

digunakan, bahwa perolehan nilai perkomponen materi model robot adalah sebagai berikut: 

Komponen Persentase Keterangan 

Materi Kompetensi 77% Sangat baik 

Tampilan Model Media 76% Sangat baik 

Aspek Perangkat Keras Robot 77% Sangat baik 

Aspek Perangkat Lunak Robot 75% Sangat baik 

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa media model robot menurut para mahasiswa dinilai 

sangat baik untuk mendukung proses pembelajaran 

Untuk media pembelajaran model robot Intelligent Sound Direction Detector berupa 

kombinasi perangkat keras dengan perangkat lunak, diharapkan memenuhi: a) Model dibuat 

dengan kondisi menyerupai benda sebenarnya. b) Model dibuat dengan ukuran representatif. c) 

Model yang dibuat berupa konsep dari materi yang diberikan. d) Tulisan berupa teks yang 

mendukung model dibuat dengan ukuran font proporsional (minimum arial/tahoma 12). e) 

Komponen-komponen disusun serasi dengan modelnya. f) Komponen deteksi suara disusun 

sesuai dengan modelnya. g) Tampilan model dibuat agar bisa melukiskan konsepsi materi. h) 

Gerakan model dibuat bertahap dari yang sederhana menuju yang kompleks. i) Di samping 

gerakan juga dilengkapi dengan pendukung yang menarik. j) Jenis komponen pendukung 

disesuaikan dengan model dan gerakan yang dibuat. k) Gerakan-gerakan diatur agar sesuai 

dengan kebutuhan. 

b. Cara Pembelajaran Menggunakan Media Model Robot Intelligent Sound Direction 

Detector  

Media akan dapat berfungsi dengan baik yaitu dapat digunakan untuk membantu 

memperjelas penyampaian materi pembelajaran, bergantung juga pada cara-cara ketepatan 

penggunaannya. Begitu juga dengan media model robot ini, agar menarik dan dapat berfungsi 

dengan baik, maka dalam pembelajaran diperlukan langkah sebagai berikut: a) Dosen membuat 

bahan ajar berupa konsep materi ke dalam media model, b) Dosen membuat bahan ajar berupa 

konsepsi materi untuk tujuan digandakan, c) Penyajian materi dengan menggunakan demo 

media model, d) Penyajian di samping dengan bantuan media model, juga ditambah penjelasan 

lisan secukupnya, e) Dilengkapi dengan pemberian contoh soal aplikasi, f) Dosen membimbing 

Mahasiswa dalam proses penyelesaian tugas, g) Dosen membimbing Mahasiswa dalam diskusi 

perencanaan program, h) Dosen membimbing Mahasiswa dalam pembuatan program, i) Dosen 

membimbing Mahasiswa dalam proses penyelesaian contoh soal, j) Dosen membimbing diskusi 

dalam proses penyelesaian contoh soal, k) Dosen memberikan contoh soal untuk digunakan 

latihan bagi Mahasiswa, l) Dosen memberikan soal uji untuk mengetahui kemampuan penalaran 

Mahasiswa terhadap materi yang diberikan, m) Dosen membahas materi soal yang diujikan 

dengan cara memilih soal yang digunakan untuk pengujian. 
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Data hasil mengenai penilaian mahasiswa terhadap proses cara pembelajaran dengan 

menggunakan media model robot intelligent sound direction detector diperoleh rerata skor 

persentase sebesar 71% dengan kategori baik. 

c. Kemampuan Mahasiswa 

Pencapaian hasil belajar berupa data kuantitatif yang diperoleh selain data kualitatif 

adalah data hasil penelitian mengenai evaluasi hasil kemampuan pemahaman mahasiswa pada 

mata kuliah Robotika dengan melihat hasil belajar yang diperoleh, yang diukur dengan 

menggunakan test. Data kuantitatif yang diperoleh berupa data nilai hasil test yang dilakukan 

sebanyak tiga kali dalam satu semester. Berikut ini data kuantitatif hasil test yang dilakukan dan 

analisis kemampuan kognitif sebagai dasar untuk mendeskripsikan kemampuan mahasiswa. 

Kemampuan Mahasiswa dalam penelitian ini di dasarkan atas kemampuan kognitif yang 

diukur menggunakan test prestasi belajar. Nilai hasil belajar menggunakan skor 0 hingga 100. 

Bila dasar penentuan kemampuan menggunakan unsur nilai A, B, C, dan D, maka skor 0 hingga 

skor <56 dengan nilai D digunakan untuk mengkategorikan kemampuan penalaran kurang, skor 

≥ 56 hingga skor <66 dengan nilai C untuk kategori kemampuan penalaran cukup, skor ≥ 66 

hingga skor <80 dengan nilai B adalah kategori kemampuan penalaran Baik, dan skor ≥ 80 

hingga 100 dengan nilai A termasuk kategori kemampuan penalaran Sangat Baik, maka 

berdasar skor hasil test diperoleh sbb: 

Pada penilaian pertama diperoleh persentase pencapaian kemampuan Mahasiswa sbb: 

Nilai I 

Kemampuan Mhs Dicapai 

Sangat Baik 25% 

Baik 35% 

Cukup 20% 

Kurang 20% 

Pada penilaian kedua diperoleh persentase pencapaian kemampuan Mahasiswa sbb: 

Nilai II 

Kemampuan Mhs Dicapai 

Sangat Baik 30% 

Baik 40% 

Cukup 20% 

Kurang 10% 

Pada penilaian ketiga diperoleh persentase pencapaian kemampuan Mahasiswa sbb: 

Nilai III 

Kemampuan Mhs Dicapai 

Sangat Baik 35% 

Baik 45% 

Cukup 20% 

Kurang 0% 

Pada penilaian rata-rata (Nilai Akhir) yang diperoleh dari persentase pencapaian 

kemampuan Mahasiswa ketiga penilaian si atas sbb: 
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Nilai Akhir 

Kemampuan Mhs Dicapai 

Sangat Baik 40% 

Baik 35% 

Cukup 25% 

Kurang 0% 

 

2. Pembahasan 

a. Media Pembelajaran Model Robot Direct Sound Intelligent Detector. 

Sumber belajar berupa media pembelajaran model robot direct sound intelligent detector, 

berdasar data pengamatan dalam proses pembelajaran berfungsi untuk memotivasi mahasiswa. 

Materi kendali cerdas untuk robot oleh mahasiswa dianggap sebagai materi yang sulit, karena 

kuliah Robotika berisi angka-angka, pemrograman dan simbol-simbol yang dalam penyajiannya 

perlu ditampilkan secara lebih menarik. Penelitian ini memfokuskan pada materi Sistem 

Kendali Logika Fuzzy pada bagian Fuzzy Lofic Controler (FLC), yaitu salah satu materi sistem 

cerdas yang memiliki tingkat abstraksi tinggi. Berdasar data hasil penelitian diperoleh bahwa 

media pembelajaran Intelligent Sound Direction Detector dapat membantu mahasiswa untuk 

lebih memahami materi kendali sistem cerdas untuk robot, khususnya FLC.  

Model sumber belajar berupa media pembelajaran Intelligent Sound Direction Detector 

yang dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih konsentrasi, harus dirancang dengan 

seksama. Unsur pemrograman menjadi daya dorong utama yang perlu mendapat perhatian. 

Animasi gerak yang melukiskan proses pengertian FLC sangat diperlukan dalam upaya 

membawa alam pikiran mahasiswa lebih memahami abstraksi kendali logika Fuzzy. Didukung 

oleh teks berupa tulisan informasi dan angka-angka rumus, menambah model media menjadi 

lebih menarik. Pemberian sumber bunyi dan gerakan robot menjadi daya tarik tersendiri, 

sehingga menjadikan sumber belajar memiliki kekuatan yang besar untuk membantu 

mahasiswa terhadap pemahaman materi yang diberikan oleh Dosen. Yang lebih penting dari 

semuanya bahwa model media dengan permasalahan yang tervisualisasi harus dibuat dengan 

variasi, animasi, model gerakan dan besar sudut putar yang sesuai dengan kebutuhan, materi 

kuliah, dan jumlah mahasiswa. Untuk itu, harus ada upaya validasi dari orang yang ahli di 

bidangnya. 

Berdasar data penilaian mahasiswa terhadap model sumber belajar berupa media 

pembelajaran model robot Intelligent Sound Direction Detector yang digunakan diperoleh skor 

rata-rata persentasi 76% dengan kategori sangat baik. Ini berarti model sumber belajar berupa 

media pembelajaran model robot Intelligent Sound Direction Detector yang digunakan sudah 

sangat baik. Hal itu mengandung arti bahwa model sumber belajar media pembelajaran model 

robot Intelligent Sound Direction Detector berupa media berbantuan komputer sangat baik 

digunakan untuk pembelajaran sistem kendali robotika dengan materi pokok kendali cerdas 

pada robot. 
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b. Cara Pembelajaran Menggunakan Media Model Robot Intelligent Sound Direction 

Detector 

Data hasil penelitian mengenai Cara pembelajaran yang diperoleh menunjukkan bahwa 

penggunaan media pembelajaran model robot Intelligent Sound Direction Detector jika 

digunakan untuk pembelajaran perlu dilakukan dengan urutan yang benar. Urutan langkah 

yang dilakukan adalah: 

1) Tahap Persiapan 

Pada tahap ini Dosen merencanakan materi yang akan disajikan. Materi disusun dengan 

urutan dari yang sederhana menuju yang kompleks. Materi disusun berupa pointer-pointer 

dengan penjelasan teori singkat, dan contoh aplikasi. Berdasar materi tersebut dibuat model 

visualisasi untuk mempermudah kemampuan penalaran mahasiswa. Visualisasi dalam 

bentuk model maupun multimedia. Di samping ada yang berbentuk untuk siap disajikan, juga 

ada yang dibuat dengan maksud untuk digandakan dan dibagikan kepada mahasiswa. 

Tujuannya agar pada saat Dosen menerangkan, mahasiswa juga memegang copy materinya. 

Materi yang telah dibuat sangat disarankan untuk divalidasikan kepada orang yang ahli 

dibidangnya (ahli materi maupun ahli multimedia). 

2) Tahap Penyajian 

Materi yang telah siap disajikan (tentunya telah divalidasi) oleh Dosen dipakai untuk 

proses pembelajaran di kelas. Dalam hal ini Dosen harus dapat mengatur cara penggunaan 

materi yang telah disiapkan. Model pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran 

model robot Intelligent Sound Direction Detector dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1) Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap belajar, 2) Dosen menyajikan materi 

dengan bantuan media pembelajaran model robot intelligent sound direction detector, 3) 

Dosen mempersiapkan mahasiswa untuk siap diskusi, 4) Dosen memberikan materi untuk 

diskusi, 5) Dosen membagi kelompok diskusi dengan aturan pembelajaran yang 

menyenangkan dan kemudian membimbing serta memantau diskusi penyelesaian masalah 

software mau pun hardware, 6) Dosen mempersiapkan mahasiswa dan memberikan soal 

untuk latihan, 7) Dosen membimbing mahasiswa selama mengerjakan soal latihan, 8) Dosen 

memberikan soal untuk dikerjakan individu tanpa terbimbing dalam waktu yang tertentu. 

3) Tahap Penutupan 

Proses yang dilakukan Dosen sebelum mengakhiri pelajaran adalah 1) Dosen 

melakukan koreksi dan menyampaikan intisari materi yang telah dipelajari, 2) Dosen 

mengomentari hasil pekerjaan mahasiswa. Dalam hal ini Dosen melalui lisan menyampaikan 

pesan-pesan motivasi jika ada mahasiswa yang belum mampu menguasai materi yang 

diberikan, 3) Dosen menyampaikan materi yang perlu dipelajari untuk tatap muka 

selanjutnya, 4) Dosen menutup pelajaran. 

Berdasar data penilaian mahasiswa untuk model pembelajaran yang digunakan 

diperoleh skor rata-rata persentasi 71% dengan kategori baik. Ini berarti cara pembelajaran 

yang digunakan sudah baik. Hal itu juga mengandung arti bahwa cara pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran model robot intelligent sound direction detector berupa 
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media berbantuan komputer baik untuk digunakan dalam pembelajaran sistem kendali 

robot materi pokok sistem kendali cerdas. 

 

3. Kemampuan Mahasiswa 

Berdasar hasil analisis data yang diperoleh mengenai nilai mahasiswa, dapat diketahui 

bahwa pada penilaian pertama perolehan kemampuan pencapaian hasil belajar mahasiswa 

adalah 25% memperoleh nilai A dan 35% nilai B, pada penilaian kedua perolehan 

kemampuan pencapaian hasil belajar mahasiswa adalah 30% memperoleh nilai A dan 40% 

nilai B, dan pada penilaian ketiga perolehan kemampuan pencapaian hasil belajar mahasiswa 

adalah 35% memperoleh nilai A dan 45% nilai B. Hasil tersebut memberikan fakta bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran model robot intelligent sound 

direction detector dan cara pembelajaran yang tepat yaitu dengan pemberian problem based 

dan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan kemampuan 

mahasiswa. Kemampuan mahasiswa diukur melalui butir-butir tes yang berisi ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreativitas. Dengan perolehan hasil belajar yang 

tinggi berarti diperoleh tingkat kemampuan yang tinggi. Sebaliknya, perolehan hasil belajar 

yang rendah menggambarkan tingkat kemampuan yang rendah pula. Berdasar asumsi yang 

telah dilakukan di bagian pemaparan teori, bahwa kemampuan Mahasiswa merupakan dasar 

bagi pencapaian kompetensi mahasiswa. Dengan demikian juga dapat dikemukakan bahwa 

mahasiswa yang memiliki perolehan skor hasil  belajar yang yang tinggi, berarti memiliki 

kemampuan yang tinggi yang berarti pula memiliki kompetensi yang tinggi. Hal itu juga 

berlaku untuk kondisi yang sebaliknya. 

Target yang ditetapkan dalam penelitian ini mengenai kemampuan Mahasiswa ternyata 

dapat terlampaui. Target tertinggi yang ditetapkan adalah 75% yang memperoleh nilai A dan 

B. Berdasar data hasil analisis dapat dilihat bahwa ada kenaikan yang cukup berarti antara 

perolehan nilai pada penilaian pertama, dan kedua dengan perolehan nilai pada penilaian 

ketiga. 

Perolehan tersebut dapat dikatakan sebagai hasil proses pembelajaran yang dilakukan 

menggunakan media pembelajaran model robot intelligent sound direction detector dan cara 

pembelajaran dengan model problem based dan metode menyenangkan. Hal seperti ini 

sangat jarang dilakukan oleh Dosen-dosen yang mengajar materi sistem kendali robot 

cerdas. Mereka sering kali hanya menggunakan buku pegangan, menjelaskan, memberi 

contoh soal, dan kemudian mengerjakan soal-soal. Hal seperti itu sangat kurang 

menguntungkan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan dibawah rata-rata. Oleh sebab 

itu, cara-cara yang seperti itu selalu akan menghasilkan pembelajaran yang tak pernah 

memuaskan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran model robot intelligent sound direction detector dan cara 

pembelajaran dengan model problem based dan metode yang menyenangkan adalah mampu 

mengatasi problem dosen pada mata kuliah Robotika, khususnya dan mata kuliah yang lain 

pada umumnya. 

Pada penilaian pertama diperoleh persentase pencapaian kemampuan penalaran masih 

jauh dari harapan. Karena pencapaian kemampuan sebesar 60% yang mampu sampai pada 
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kategori kemampuan tinggi. Sedangkan sejumlah persentase yang cukup besar berada pada 

kemampuan cukup dan kurang. Berdasar hasil pada penilaian pertama ini selanjutnya 

dilakukan upaya peningkatan melalui perbaikan cara pembelajaran dan penyajian contoh-

contoh permasalahan. Beberapa usaha pendukung antara penyampaian materi kuliah secara 

sistematis dengan pointer-pointer dan contoh-contoh kasus permasalahan terapan yang 

diakhiri dengan tugas latihan. 

Pada penilaian kedua diperoleh persentase pencapaian kemampuan agak meningkat. 

Karena pencapaian kategori kemampuan yang baik telah mencapai 70%, yang berarti telah 

melebihi dari 65%. Dibanding dengan pencapaian pada penilaian pertama yang baru 

mencapai 60%. Kenaikan sekitar 10% merupakan kenaikan yang sangat signifikan. Namun 

berdasar target penelitian hal ini belum mencapai target yang dinginkan, yaitu: 75% 

memperoleh skor A dan B. Perolehan kategori kemampuan baik sebesar 70% masih di 

bawah target tersebut (masih ada 30% berstatus kategori cukup dan kurang). Untuk 

meningkatkan hasil belajar ditempuh dengan berbagai upaya. Upaya tersebut antara lain 

pengembangan permasalahan (problem based) menggunakan model pembelajaran yang 

lebih interaktif, yaitu lebih menyenangkan. Tujuannya untuk memotivasi Mahasiswa agar 

lebih tertarik lagi dan proaktif untuk mempelajari materi kuliah. Upaya yang telah dilakukan 

terdahulu yang menurut Mahasiswa hal itu perlu terus dilakukan, maka untuk tindakan 

pembelajaran disempurnakan dan ditambah dengan media model robot intelligent sound 

direction detector  yang lain yang lebih variasi. 

Pada penilaian ketiga diperoleh persentase pencapaian kemampuan sebesar 80% di 

atas kategori baik. Berdasar pada perolehan pada penilaian kedua ada peningkatan 10%. 

Perolehan tersebut telah melebihi target yang diinginkan yakni 75% kategori kemampuan 

baik. Melalui upaya penyempurnaan tindakan pembelajaran ternyata mampu meningkatkan 

kemampuan yang cukup signifikan. 20% selebihnya tetap berada pada kategori kemampuan 

cukup. Hal ini tentu masih perlu terus menerus diupayakan perbaikan dalam proses 

pembelajaran agar dapat dicapai hasil belajar yang paling optimal. 

Berdasar daftar nilai di atas, dapat dilihat pencapaian nilai akhir Mahasiswa dan dapat 

dihitung  perolehan nilai rata-rata 70,8. Menurut tabel konversi nilai perolehan tersebut 

kategorinya B (baik). Setelah dilakukan perbaikan pembelajaran perolehan nilai rata-rata 

75,3 atau kategori termasuk B (baik). Dengan demikian terjadi kenaikan hasil belajar yang 

signifikan setelah menggunakan model pembelajaran yang tepat yaitu problem based guna 

mendukung pembelajaran dengan pendekatan metode yang menyenangkan berbantuan 

media model robot intelligent sound direction detector. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Berdasar analisis data dan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Sumber belajar berupa media pembelajaran menggunakan basis permasalahan sangat baik 

digunakan untuk mendukung proses pembelajaran sistem kendali robot dengan materi 
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pokok kendali robot cerdas. Adapun perolehan skor mengenai nilai media menurut 

mahasiswa adalah skor rata-rata persentasi 76% dengan kategori sangat baik. 

b. Cara proses pembelajaran dengan menggunakan basis permasalahan yang real mendapat 

nilai baik jika digunakan untuk mendukung proses pembelajaran sistem kendali robot 

dengan materi pokok kendali robot cerdas. Adapun perolehan skor nilai cara 

pembelajaran menurut mahasiswa adalah skor rata-rata persentasi 71% dengan kategori 

baik. 

c. Kemampuan penalaran masiswa terhadap materi sistem kendali robot pada materi pokok 

kendali robot cerdas yang diindikasikan dengan perolehan skor hasil belajar dengan 

pembelajaran menggunakan basis permasalahan yang real, berdasar target yang telah 

ditentukan ternyata mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Capaian target pada 

siklus pertama 60% memperoleh nilai A dan B, dan siklus kedua 70% memperoleh nilai A 

dan B, dan siklus ketiga 80% memperoleh nilai A dan B. Hasil penelitian diperoleh bahwa 

pada siklus ketiga dapat dicapai target sebesar 80% yang berarti telah melebihi target 

yang direncanakan yaitu 75% memperoleh nilai A dan B 

2. Saran 

Berdasar kesimpulan tersebut di atas dapat disarankan sebagai berikut: 

a. Sumber belajar berupa media model robot intelligent sound direction detector dengan basis 

permasalahan yang real untuk mata kuliah Robotika dengan materi pokok kendali robot 

cerdas merupakan salah satu materi inti dari materi kendali robot. Untuk itu perlu 

dikembangkan lagi materi inti yang lain. 

b. Cara pembelajaran dengan menggunakan basis permasalahan yang real untuk mata kuliah 

Robotika dengan materi pokok kendali robot cerdas ternyata sangat menarik bagi 

mahasiswa. Untuk itu kepada Dosen pengampu mata kuliah Robotika perlu pengayaan 

media pembelajarannya agar lebih menarik lagi untuk materi-materi robotika yang lain. 

Prosedur persiapan penyajian, pelaksanaan, dan menutup kuliah menjadi hal yang 

penting, sehingga perlu diupayakan kesiapan mahasiswa, fasilitas pelengkap, dan cara 

penyampaiannya. 

c. Kemampuan penalaran mahasiswa terhadap materi yang diajarkan sangat bergantung 

pada cara Dosen dalam mengajar dan model media yang digunakan. Agar terjadi 

peningkatan kemampuan penalaran mahasiswa (dengan indikasi skor hasil belajar) yang 

signifikan; cara dan media pembelajaran yang digunakan oleh Dosen perlu 

memperhatikan aspek-aspek kemenarikan, ketepatan, dan yang mendorong mahasiswa 

untuk belajar lebih baik lagi. Untuk itu diperlukan kesiapan Dosen, fasilitas, lingkungan 

dan Mahasiswa itu sendiri. 

3. Keberlanjutan 

Penelitian yang telah dilakukan berorientasi pada analisis matematis mengenai 

sistem kontrol berbasis logika fuzzy yang terkemas di dalam software. Pengetahuan yang 

diperoleh mahasiswa akan menjadi lengkap jika dilanjutkan pada usaha mempraktekan 
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secara nyata dengan menghadapi benda kerja yang sesungguhnya. Untuk itu yang perlu 

dilakukan setelah penelitian ini adalah: 

a. Menerapkan hasil penelitian dalam pembelajaran mata kuliah Robotika, mengingat 

sebagian besar mahasiswa (>90%) telah memperoleh materi kecerdasan buatan, 

sehingga program permasalahan real dapat digandakan untuk penunjang belajar. 

b. Menerapkan hasil penelitian dalam pembelajaran mata kuliah Robotika, mengingat dosen 

tim kendali cerdas di jurusan Pendidikan Teknik Elektro telah memiliki strata-2 dengan 

kompetensi bidang kendali cerdas (3 orang). 

c. Menerapkan hasil penelitian dalam pembelajaran mata kuliah Robotika, mengingat jumlah 

laptop dan LCD (in focus) di jurusan Pendidikan Teknik Elektro telah mencukupi untuk 

pembelajaran dengan sejumlah kelas. 
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IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN SOFT SKILLS UNTUK MENINGKATKAN 
KARAKTER PEKERJA PROFESIONAL BIDANG BOGA PROGRAM DIPLOMA TIGA 

Siti Hamidah. Fitri Rahmawati, A. Jaedun 

(hamidah_siti66@yahoo.com/081328400606) 
 

 

ABSTRAK 

Tujuan  penelitian  implementasi pembelajaran soft skills ini adalah: melihat 
efektivitas pembelajaran soft skills berbasis karakter pada mata kuliah 
pengembangan produk Patiseri Pendidikan Teknik Boga FT UNY. Target penelitian 
ini adalah perubahan perilaku soft skills bidang produksi dan manajerial berbasis 
karakter pekerja profesional. Adapun aspek-aspek soft skills yang akan  
dikembangkan dibidang produksi meliputi: a) komitmen, b) tanggungjawab, c) 
disiplin, d) pemecahan masalah, e) strategi berfikir, f) usaha keras mencapai 
sukses, g) kreatif, dan h) tampil profesional. Soft skills bidang  manajerial  meliputi: 
a) usaha keras mencapai sukses, b) bekerja dalam tim, c) komunikasi, d) komitmen, 
e) disiplin, f) tanggung jawab, g) profesional. Serta nilai-nilai karakter kebogaan: a) 
rasa bangga terhadap pekerjaan; b) Bekerja cekatan, rapi, bersih dan aman; c) 
bekerja keras; d) bekerja efektif, efisien dan produktif; e) berfikir kreatif dan 
inovatif, f) kerja sama dalam kelompok dan mandiri.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif 
dengan melibatkan dua dosen kolaborator. Penelitian ini melalui dua siklus, dengan 
tetap memperhatikan permasalahan yang ditemui dan ditingkatkan.  Desain 
penelitian  tindakan kelas menggunakan model yang dikembangkan oleh Kemmis 
dan McTaggart (1988) yang terdiri dari empat komponen perencanaan, tindakan, 
pemantauan, dan refleksi.  Subyek  penelitian  adalah mahasiswa Pendidikan Teknik 
Boga peserta mata kuliah pengembangan produk patiseri, berjumlah 37 mahasiswa. 
Metode pengumpulan data dengan metode  kualitatif  dan kuantitatif.  Metode 
pengumpulan data kualitatif dengan  observasi, metode kuantitatif dengan  evaluasi 
diri. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan 
ekspresi diri.  Analisis data  menggunakan teknik deskriptif kualitatif  dan 
kuantitatif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran soft skills 
terintegrasi berbasis tindakan kelas telah efektif meningkatkan penguasaan soft 
skills bidang produksi dan managerial serta nilai-nilai  karakter kebogaan.  Rerata 
perubahan bergerak antara 0,1 sampai 0,4. Perilaku soft skills yang belum berubah 
strategi berfikir, usaha keras mencapai sukses pada bidang kerja produkti f.   

Kata kunci: soft skills. nilai karakter, kebogaan.  

 

 

PENDAHULUAN 

Era abad ke 21 ini mengisyaratkan adanya tuntutan  kebutuhan tenaga kerja berkualitas 

yang mampu mengatasi berbagai tantangan kerja.  Hal ini terkait  dengan adanya berbagai 

perubahan yang relatif cepat dalam bidang ekonomi, dunia kerja, masyarakat maupun budaya  

yang   menuntut dimilikinya kompetensi esensial  bagi tenaga kerja yang relevan diberbagai 

tingkat dan kondisi pekerjaan. Muncul perspektif tenaga kerja tidak cukup hanya menguasai 

hard skills atau pengetahuan dasar sebagai modal kemampuan bekerja, namun  juga perlu 

memiliki  “soft skills  agar lebih siap bekerja   dan membantu beradaptasi pada situasi kerja”.  
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Dengan kondisi dunia “ newly flatened world”  maka program pendidikan harus 

menjadikan lulusan lebih kompeten, profesional dan lebih berdaya sehingga secara cepat 

mampu mengimbangi perubahan relatif cepat  perkembangan teknologi seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi.  Pendidikan adalah untuk menyiapkan generasi  masa depan, 

pendidikan harus mampu membekali lulusan dengan sejumlah skills  yang relevan  agar dapat 

berkembang dan beradaptasi  di tempat kerja dan  dengan imbalan yang sepadan.  Karenanya  

soft skills penting untuk dikuasai lulusan agar dapat berperan secara efektif di tempat kerja. 

Didik Purwanto (Kedaulatan Rakyat, September 2008:13) mengemukakan bahwa kemampuan 

soft skills sangat dibutuhkan di dunia Industri dan sangat menentukan untuk bisa diterima 

dalam dunia kerja. Kemampuan itu antara lain, kepemimpinan, kreativitas, manajerial. 

Pembelajaran soft skills memiliki keterkaitan  dengan pencanangan pendidikan karakter 

untuk membangun bangsa. Bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas 

2010) pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional bertekad melaksanakan 

revitalisasi pendidikan karakter melalui program pendidikan yang ada di sekolah. Pendidikan 

karakter ditujukan untuk membentuk manusia yang baik yang berkualitas selaras dengan 

norma-norma yang dibangun masyarakat. Orang yang berkualitas menunjukkan karakteristik 

memiliki daya pikir, daya kalbu, daya fisik dan fungsional keilmuan yang memadai (Slamet, 

2008:1). Sementara pendidikan merupakan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi 

pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek) dan tubuh anak, bagian-bagian itu tidak 

boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. (Ki Hajar 

Dewantoro 1977:14). Dengan demikian dapat dinyatakan pendidikan  karakter adalah 

pendidikan komprehensif yang mengembangkan semua daya yang pada manusia sehingga 

memberi makna bagi kehidupan dan pekerjaan.  

Soft skills adalah bagian dari  pendidikan karakter karena berkenaan dengan 

pengembangan daya yang mencerminkan kualitas diri agar mampu meningkatkan kinerja baik 

pada saat belajar di sekolah ataupun saat berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas. Oleh 

karenanya pembelajaran di sekolah adalah menyiapkan lulusan sebagai pekerja berkualitas  

dengan memiliki  kecerdasan yang komprehensi. Termasuk didalamnya pengembangan daya 

hati sebagai cerminan penguasaan  soft skills.   

Pembelajaran soft skills sebagai bagian dari pendidikan karakter memiliki fungsi 

membentuk karakter pekerja yang berupa nilai-nilai dasar kerja yang merupakan saripati 

kualitas rohaniah  kerja seseorang yang dimensinya meliputi interpersonal dan intrapersonal 

kerja (Slamet, 2011:421). Dimensi  intrapersonal merupakan aspek-aspek skills yang 

menjelaskan tentang kemampuan untuk mengelola diri sendiri manakala yang bersangkutan 

berada pada situasi kerja. Dimensi  interpersonal merupakan aspek skills yang menjelaskan 

kemampuan untuk mengelola lingkungan kerja sehingga dirinya mampu beradaptasi dengan 

situasi kerja.  Pekerja yang berkarakter adalah seorang  profesional ditandai dengan perilaku 

yaitu peduli mutu (tidak asal jadi), bekerja cepat, tepat, dan efisien,  diawasi ataupun tidak 

diawasi  orang lain  mampu bekerja mandiri dan berkualitas, menghargai waktu, dan menjaga 

reputasi.  Karenanya lulusan PTB sebagai generasi muda Indonesia yang siap bekerja harus 

memiliki budi pekerti luhur, berdisiplin, dan berkepribadian mantap dan mandiri (Wardiman 

Djoyonagoro, 1998:64).  
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Pendidikan Teknik Boga (PTB) UNY adalah program pendidikan tenaga kependidikan 

profesional dimana lulusannya diarahkan untuk menguasai kemampuan bidang studi sebagai 

konten saat mengajar  serta menguasai bidang kerja setara D3. Sebagai pekerja bidang D3 harus 

menguasai bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat 

maupun kontektualnya, mampu bekerja  mandiri serta bertanggung jawab, mampu mengawasi 

ataupun membimbing selaras dengan penguasaan manjerialnya. Dengan sendirinya selama 

pendidikan mahasiswa harus dibekali sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

mendukung profesionalitas. Karenanya  pendidikan karakter yang berbasis soft skills 

terintegrasi menjadi pilihan.  

Pembelajaran PendidkanTeknik Boga (PTB)  UNY belum mampu menggerakkan  karakter 

pekerja  profesional. Perilaku sebagian mahasiswa saat  praktek terlihat masih bekerja asal jadi, 

belum memperhatikan pada mutu baik saat proses ataupun hasil, terlihat  hasilnya belum 

semuanya terstandar. Selain itu belum semua mampu menjaga  area kerja yang bersih dan 

higina,   bekerja secara  efektif dan efisien. Keadan ini mengisyaratkan perlunya pembenahan 

pembelajaran yang mampu menumbuhkan kemampuan hard skills dan soft skills secara 

seimbang dan bermakna bagi penumbuhan karakter pekerja profesional. Harapannya 

implementasi pembelajaran soft skills berbasis karakter  mampu meningkatkan kinerja 

profesional mahasiswa Boga yang tercermin dalam karakteristik karakter bidang boga.  

Pendidikan karakter di level Perguruan Tinggi ditujukan untuk  membangun budaya  

ataupun memperbaiki lingkungan lembaga PT bagi tumbuh  kembangnya   perilaku terpuji 

sebagai bagian dari upaya merespon kebutuhan lingkungan dan menjadikan mereka dapat 

bekerja dengan berhasil.  Program D3 Boga ataupun S1 Boga sebagai salah satu Perguruan 

Tinggi  vokasi mempunyai tanggung jawab menjadikan  lulusan yang menguasai sejumlah 

kompetensi kerja. Penguasaan itu tidak hanya mengutamakan aspek hard skills namun juga 

dikuti dengan penguasaan soft skills yang mencerminkan karakter lulusan 

Lulusan Boga yang berkarakter menunjukkan nilai-nilai  profesional dalam bidang 

produksi dan manajerial. Karakter pekerja bidang produksi mengacu pendapat  Wiley John & 

Sons. (1983:8), 1) positive attitude toword the job hal ini terlihat pada perilaku bekerja yang 

cekatan, efisien, rapi, bersih, aman serta bangga terhadap pekerjaanya, 2) staying power 

menunjukkan kekuatan baik fisik, mental, stamina dan kesehatan terjaga, serta keinginan 

bekerja keras.  3) ability to work with people adalah mampu  bekerja dalam tim dan selalu 

bekerja sama. Tidak egois, merendahkan pekerjaan teman sekerja, iri hati, dengki, dan mampu 

mengontrol diri. 4) eagersness to learn, mau belajar sepanjang waktu, bereksperimen. 5) 

experience, menggunakan pengalaman kerja sebagai media peningkatan diri, dengan berlatih 

sambil bekerja akan semakin meneguhkan profesionalitas. 6) dedication to quality, selalu 

menjujung tinggi kualitas makanan  sehingga mampu menghantarkan menjadi seorang 

“gourmet food”. 7) good understanding of the basic penguasaan ini akan menolong untuk bekerja 

terbaik dan penuh inovasi selanjutnya akan menjadi seorang  chef yang brilliant.  Karakter 

pekerja manajerial mengacu pendapat (Robbins  (2001:540-544): memiliki kekuatan untuk 

berubah, mampu membuat perencanaan perubahan,  dan mengelolanya  

Pendidikan karakter di tingkat kelas merupakan salah satu fungsi membentuk karakter 

pekerja profesional.  Karenanya implementasi pendidikan karakter  di tingkat kelas harus 

memiliki fungsi penguatan karakter bangsa sebagai bangsa yang cerdas, unggul dan 
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bermartabat. Sebagai ahli boga maka penanaman karakter baik bidang produksi maupun 

manajerial akan melahirkan mahasiswa yang: a) bekerja berbasis mutu (tidak asal jadi); b) 

Bekerja cepat, tepat dan efisien; d) menghargai waktu; e) Menjaga reputasi; f) Budi pekerti 

luhur; g) Berdisiplin; i) Mandiri.  

Sehubungan dengan hal tersebut maka permasalahan yang akan diselesaikan dalam  

penelitian ini adalah bagaimana  menumbuhkembangkan karakter pekerja profesional bidang 

Boga melalui pembelajaran soft skills terintegrasi.  Dengan demikian target penelitian ini adalah 

perubahan perilaku soft skills berbasis karakter pekerja profesional meliputi: soft skills produksi 

dan manajerial serta nilai-nilai karakter kebogaan: a) rasa bangga terhadap pekerjaan; b) 

Bekerja cekatan, rapi, bersih dan aman; c) bekerja keras; d) bekerja efektif, efisien dan 

produktif; e) berfikir kreatif dan inovatif, f) kerja sama dalam kelompok dan mandiri.  

Penelitian ini akan memberi manfaat bagi dosen Pendidikan teknik Boga yang  akan 

menggunakan pola pembelajaran soft skills di dalam kelas praktek. Artinya pola pembelajaran  

yang ditemukan dalam penelitian ini mudah dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah 

praktek apapun yang ada di Program studi Teknik Boga. Selain itu penelitian ini akan 

menambah jumlah penemuan pola pembelajaran pendidikan karakter pekerja profesional 

bidang Boga yang berorientasi pada penguasaan unjuk kerja berbasis mutu dan kunggulan.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dilakukan melalui dua siklus dengan 

tetap memperhatikan permasalahan yang ditemui dan ditingkatkan.  Desain  tindakan 

menggunakan model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart ( Pardjono, 2007:22) yang 

terdiri dari empat komponen perencanaan, tindakan, pemantauan, dan refleksi. Fokus 

penelitian adalah melihat  dampak pembelajaran soft skills melalui pembelajaran praktik. Dalam 

hal ini munculnya   perubahan perilaku mahasiswa pada soft skills produksi, manajerial dan 

nilai-nilai karakter kebogaan. Soft skills produksi meliputi: a) komitmen, b) tanggungjawab, c) 

disiplin, d) pemecahan masalah, e) strategi berfikir, f) usaha keras mencapai sukses, g) kreatif, 

dan tampil profesional. Soft skills manajerial meliputi: a) usaha keras mencapai sukses, b) 

bekerja dalam tim, c) komunikasi, d) komitmen, e) disiplin, f) tanggung jawab, g) profesional. 

Nilai-nilai karakter kebogaan meliputi: : a) rasa bangga terhadap pekerjaan; b) Bekerja cekatan, 

rapi, bersih dan aman; c) bekerja keras; d) bekerja efektif, efisien dan produktif; e) berfikir 

kreatif dan inovatif, f) kerja sama dalam kelompok dan mandiri. 

Penelitian ini melibatkan mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Boga peserta 

matakuliah Pengembangan Produk Patiseri berjumlah 37 mahasiswa. Kelas  dibagi menjadi 5 

kelompok,  masing-masing kelompok terdiri dari 6-7 mahasiswa. Pembagian kelompok 

berdasarkan undian, sehingga mahasiswa diharapkan dapat bekerja dengan siapa saja, dan 

harus mampu memberi kontribusi pada keberhasian kelompok.  Setiap kelompok akan bekerja 

di meja kerja yang telah ditentukan sehingga soft skills yang akan ditingkatkan teramati.    

Prosedur penelitian tindakan meliputi : 1) Perencanaan a)  menyiapkan silabus dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  matakuliah Pengembangan Produk Patiseri  dengan 

muatan soft skill, b) merencanakan skenario pembelajaran dengan menerapkan soft skills bidang 

produksi dan manajerial serta prosedur menumbuhkan nilai-nilai karakter kebogaan. 2) 

Tindakan meliputi: a) menegaskan pentingnya persiapan diri dan ketaatan pada Standar 
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Operasional Prosedur (SOP) b) pemberian tugas tematik mulai dari analisis kebutuhan dan 

keinginan konsumen, merancang usaha dan menjalankannya, c) membagi kelas dalam 

kelompok kecil, d) mahasiswa membuat rancangan usaha dan implementasinya dengan tetap 

memperhatikan soft skills produksi, manajerial serta nilai-nilai karakter kebogaan.  3) 

Pemantauan meliputi:  a) observasi, memberi balikan dan memotivasi. 4) Refleksi dengan 

ekspresi diri.  

Skenario pembelajaran soft skills berbasis karakter dilaksanakan dengan dua siklus. 

Perubahan strategi pembelajaran didasarkan atas permasalahan perubahan kinerja bidang 

produksi, manajerial dan nilai-nilai karakter.  

 

HASIL dan PEMBAHASAN 

Setelah tindakan pertama dilakukan dan monitoring   efeknya  terhadap perilaku soft 

skills produksi,  manajerial serta nilai karakter kebogaan maka dapat dinyatakan  bahwa  

pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan rencana. Dosen  telah mampu menetapkan 

target soft skills dan mendiskripsikan perilaku kerja yang harus dimunculkan setiap kegiatan. 

Mahasiswa telah memperoleh informasi tentang: 1) target belajar dan konsep setiap soft skills 

bidang kerja produksi dan manajerial, 2), perilaku soft skills terintegrasi sebagai fokus 

pembelajaran, 3) pengalaman belajar berbasis kerja, 4)  prosedur evaluasi  yang digunakan. 

Tahap selanjutnya mahasiswa bekerja sesuai dengan skenario.  

 

Siklus pertama 

Siklus pertama terdiri dari dua kali tindakan. Hasil pengamatan tindakan pertama dosen 

dapat membuat profil soft skills kelas dan menemukan permasalahan penguasaan soft skills. 

Beberapa catatan penting yang dapat dikemukakan adalah belum konsistennya perilaku 

mahasiswa yang terkait dengan soft skills produksi seperti: a) komitmen terhadap mutu produk, 

b) tanggung jawab akan kebersihan area kerja c) disiplin diri d) pemecahan masalah produksi, 

e) membuat skala prioritas kerja, f) mengembangkan produk-produk yang kreatif, h) serta 

usaha untuk berhasil.  Demikian halnya perilaku soft skills dikaitkan dengan bidang manajerial 

terlihat bahwa: a)  belum semua mahasiswa memiliki komitmen yang kuat untuk maju dan 

berkembang, b) belum semua mahasiswa berusaha untuk meraih pelanggan sebanyak-

banyaknya,  c) sebagian mahasiswa terlihat menganggur, d)  belum semua komitmen pada 

target, e) hasil kerja  relatif belum maksimal, f) disiplin  terhadap waktu, rencana kerja masih 

rendah. 

Karenanya tindakan pertama tahap kedua ini dosen  lebih memberi motivasi akan 

peningkatan kerja produktif dalam tatanan manajemen yang handal. Dosen mengingatkan 

kembali pentingnya perilaku kerja soft skills dihubungkan dengan hasil produk. Bagaimanapun 

produk yang berkualitas dihasilkan dari proses kerja sistimatis dan terkontrol, bekerja 

terstandar, sehingga hasilnya sesuai dengan karakteristik produk yang ditetapkan.  Usaha ini 

harus tertata dalam proses kerja berbasis kebaikan. Artinya menjadi pengusaha yang 

berkarakter adalah seorang profesional. Ada rasa bangga terhadap pekerjaanya, bekerja penuh 

inovasi dan kreatif, mau bekerja keras. Berikut prosedur pembelajaran Siklus I terlihat diskripsi 

prosedur pembelajaran  berikut ini:   
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Tabel 1 Prosedur pembelajaran Siklus I 

Aspek-aspek 
pembelajaran 

Prosedur Kegiatan siswa 

Pengelolaan 
kelas 

Mahasiswa dibagai 4 kelompok, masing-
masing terdiri dari 5 mahasiswa berdasarkan 
undian  

Mahasiswa bekerja kelompok  

Prosedur 
pembelajaran 

Diawal dosen menjelaskan target soft skills 
yang terintegrasi dengan bidang kerja 
produksi dan manajerial serta perilaku 
karakter.  
Kegiatan awal merancang kegiatan praktek 
selama satu semester.  
Setiap awal kuliah praktek dosen memeriksa 
kesiapan kerja dan rancangan kerja.   
Praktek dirancang dan dilaksanakan  
berdasarkan tema-tema. 
Dosen mengawasi  perilaku soft skills dan 
memberi balikan serta memotivasi agar setiap 
siswa dapat mencapai target soft skills  
Dosen mengamati  perubahan soft skills  
berdasarkan hasil refleksi dan observasi.  

Mencari berbagai sumber untuk 
mengerjakan tugas 

melakukan analisis kebutuhan 
dan  keinginan konsumen 

merancang produk dan contoh 
produk 

Mahasiswa praktek sesuai 
prosedur kerja dan tema  

Mahasiswa melakukan refleksi 
diri  

 

Pada akhir periode siklus pertama ini mahasiswa melakukan ekspresi diri  akan 

penguasaan soft skills produksi, manajerial serta nilai-nilai karakter kebogaan. Hasil ekspresi 

diri menunjukkan bahwa sebagai besar perilaku soft skills telah mencapai hasil hampir selalu, 

kecuali pada strategi berfikir dan kreativitas. Hal ini terlihat pada Tabel 2 sebagai  berikut:  

 
Tabel 2 

Prilaku soft skills Produksi mahasiswa PT Boga pada ekspresi diri  pertama 

Aspek soft skills Skor 

Komitmen 3,8 

Tanggungjawab 3,9 

Disiplin 4,1 

Pemecahan Masalah 3,6 

Strategi Berfikir 3,5 

Kreativitas 3,4 

Usaha Keras Mencapai Sukses 3,9 

Tampilan Profesional 3,9 

 

Demikian halnya soft skills bidang manajerial yang mendekati sempurna adalah bekerja 

dalam tim dan komunkasi. Sementara usaha keras mencapai sukses, komitmen, disiplin, 

tanggung jawab harus mendapat perhatian. Hal ini terlihat pada Tabel 3 sebagai  berikut: 

Tabel 3 
Prilaku soft skills manajerial mahasiswa PT Boga refleksi pertama 

Aspek soft skills Skor 

Usaha keras mencapai sukses 3,7 

Bekerja dalam tim 4,1 

Komunikasi 4,1 

Komitmen 3,7 

Disiplin 3,6 
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Tanggungjawab 3,7 

Profesional 3,9 

 

Bila perilaku mereka dikaitkan dengan perilaku karakter maka terlihat bahwa belum 

semua mencerminkan perilaku sebagai seorang yang profesional seperti: rasa bangga terhadap 

pekerjaan,  bekerja  produktif, bekerja yang cekatan, mengutamakan mutu, bekerja yang kreatif 

dan inovatif, kerja sama dalam kemandirian.  Secara jelas terlihat pada Tabel 4 berikut:  

 

Tabel 4 
Perilaku karakter mahasiswa PT Boga hasil refleksi pertama 

Aspek karakter Skor 

Rasa bangga terhadap pekerjaan 3,8 

Bekerja cekatan, rapi, bersih dan aman 3,7 

Bekerja keras 3,8 

Bekerja efektif, efisien dan produktif 3,6 

Mengutamakan mutu dan kualitas produk 3,7 

Berfikir kreatif dan inovatif 3,3 

Kerjasama dalam kelompok dan mandiri 3,4 

 

Siklus kedua 

Berdasarkan kajian siklus pertama baik tindakan pertama dan kedua terlihat bahwa 

sebagian besar mahasiswa belum menunjukkan kinerja yang sempurna. Pada siklus kedua ini 

diadakan perubahan format tugas, hal ini dilakukan karena sebagian besar mahasiswa belum 

memunculkan karakter pekerja yang baik. Semula tema tugas bakery berdasarkan kajian pasar, 

maka pada siklus kedua ini ditambah dengan volume dan tema yang dihubungkan dengan 

kesempatan khusus. Dengan tugas tersebut menuntut mahasiswa kerja keras, kreatif, kerja 

sama dalam format mandiri,  produktif, menghargai waktu.  

Melalui pengamatan terlihat bahwa mahasiswa lebih antusias, berjuang untuk 

menyelesaikan tugas, kerja mandiri untuk kelompok, bekerja lebih efisien, menunjukkan 

komitmen yang lebih baik. bekerja berbasis mutu, dan kenggulan.   

Diakhir siklus kedua ini mahasiswa melakukan refleksi diri untuk ketiga aspek yaitu produksi, 

manajerial dan perilaku karakter. 

 

Perubahan setiap aspek perilaku 

Pembelajaran berbasis tindakan kelas dikatakan efektif manakala terjadi peningkatan 

pada aspek-aspek yang menjadi fokus perubahan. Berikut kondisi perubahan masing-masing: 

 

Soft Skills Produksi 

Adanya tugas, motivasi dan bimbingan kerja  selama pembelajaran mahasiswa tergerak 

untuk berubah. Beberapa perubahan yang belum muncul adalah strategi berfikir dan usaha 

keras mencapai sukses. Bila dilihata pada rerata perubahan maka rerata perubahan tertinggi 

terjadi pada tampilan profesional yaitu sebesar 0,4. selebihnya perubahan  antara 0,2  sampai 

03. Secara lebih jelas terlihat pada Gambar 1 berikut:  
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Gambar 1. Perubahan perilaku soft skills produksi 

 

Soft Skills Manajerial 

Pembelajaran dengan tindakan kelas ini telah mampu merubah aspek-aspek soft skills 

mahasiswa.  Beberapa yang perlu peningkatan selanjutnya adalah komitmen, disiplin dan 

tanggung jawab. Bila dilihat  pada rerata perubahan maka rerata perubahan bergerak antara 

0,1- 04. Perubahan tertinggi, usaha keras mencapai sukses terendah komunikasi dan komitmen 

sebesar 0,1. Secara jelas terlihat pada Gambar 2  berikut:  

 

 
Gambar 2. Perubahan perilaku soft skills managerial 

 

Perilaku Karakter Boga 

Pembelajaran Pengembangan produk patiseri  dengan fokus peningkatan soft skills 

produksi dan manajerial telah memberi dampak pada perubahan karakter mahasiswa. Hampir 

semua aspek karakter sebagai tenaga kerja Boga berubah. Rerata perubahan bergerak antara 

0,2- 0,4. Perubahan tertinggi  pada rasa bangga terhadap pekerjaan,  berfikir kreatif dan inovatif 

yaitu sebesar 0,4. Terendah ada pada bekerja efektif, efisien dan produktif serta kerja sama 

dalam kelompok dan mandiri sebesar 0,2. Secara jelas terlihat pada Gambar ke 3 berikut:  
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Gambar 3. Perubahan perilaku karakter  

 

Pembahasan 

Pembelajaran soft skills terintegrasi berbasis tema 

Soft skills terintegrasi pada tema-tema  pengembangan produk patiseri  dengan jejaring 

dari materi yang berbeda. Keadaan ini memungkinkan mahasiswa dapat menghubungkan 

berbagai ide yang berbeda ataupun aktivitas  menjadi sesuatu yang mungkin. Mahasiswa dapat 

mengaitkan antara produk dengan konsumen, harga jual, pesaing, efisiensi dan efektifitas kerja, 

serta pemasaran.   Pendekatan tematik  menjadi penuntun sehingga apa yang dipelajari menjadi 

sesuatu yang mudah. Pendekatan tematik memotivasi mahasiswa untuk aktif, pembelajaran 

menjadi lebih dinamis karena mahasiswa dapat mengontrol dan bertanggung jawab atas 

belajarnya. Hal ini juga sejalan dengan pengertian Yate, (2005: 1) soft skills  adalah skills yang 

memungkinkan seseorang meraih potensi dirinya dan menggunakan pengetahuannya secara 

bermanfaat dan terintegrasi dalam kehidupannya. Keadaan ini menjadi pendorong penguatan 

nilai-nilai karakter kebogaan. 

 

Pembelajaran soft skills dan motivasi.  

Soft skills melekat atau terintegrasi pada perilaku kerja baik produksi dan manajerial. Saat 

mahasiswa bekerja dengan nuansa soft skills, maka  akan termotivasi  untuk bekerja yang 

terbaik dan berhasil. Hal ini sejalan dengan penelitian Bowel (tth: 1 &10) menunjukkan bahwa 

pembelajaran terintegrasi memberi indikasi pada meningkatnya motivasi. That is, the 

integration of technical skills and soft skills in a technical workforce development program such as 

the CET program at MCC may indeed be a motivating factor for students.  Keadaan ini semakin 

memperkuat pentingnya pembelajaran terintegrasi.  

Demikian juga Helmlinger, (tth: 2) Soft skills adalah kombinasi perilaku, yang meliputi 

sikap dan motivasi yang menggerakan perilaku. Keadaan ini sekaligus menjelaskan bahwa 

perilaku soft skills  yang berorientasi kesuksesan dapat memberi motivasi untuk bekerja yang 

terbaik.  

 

Soft skills dan Performen Kerja  

Pembelajaran pengembangan produk patiseri (PPP) berbasis tindakan kelas ini  

dimaksudkan untuk memperbaiki performen kerja. Performen merupakan hasil dari gabungan 

ability, effort dan skills (Kreitner dan Kinicki, 2008:139). Ability menunjuk kemampuan 

mahasiswa  secara terus menerus bertanggung jawab akan ketercapaian kinerja maksimum. 
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Skill adalah kemampuan spesifik  mahasiswa untuk memanipulasi obyek. Effort  merupakan 

upaya untuk menggerakkan ablity dan skills.  Effort  didukung oleh soft skills yang berperan 

sebagai sumber kekuatan ataupun energi. Soft skills sangat penting  untuk semua aspek dari 

usaha termasuk didalamnya mengatasi pekerjaan yang sukar ataupun mengandung resiko. Soft 

skills  dapat  memberi energi dan kohesi yang sangat besar  pada setiap usaha (Siti Hamidah, 

2012:5). 

 Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa melalui proses tindakan kelas ini performen 

mahasiswa dapat dipantau, diperbaiki  dan ditingkatkan melalui pembelajaran yang diterapkan. 

Setiap tindakan dirancang berdasarkan permasalahan pencapaian performen. Karenanya 

melalui pembelajaran PPP ini perubahan performen kerja baik produksi, manajerial telah 

terjadi dan mengarah pada performan  konsisten 

 

 

Soft skills dan kebiasaan kerja 

Selama pembelajaran dosen telah melakukan bimbingan kerja dan motivasi kerja  yang 

berfungsi untuk membentuk kebiasaan kerja sebagai perwujudan dari performen. Pembelajaran 

bidang vokasi yang berbasis praktek berfungsi membentuk kebiasaan kerja yang 

mengutamakan mutu, keunggulan, kemandirian, efisien dan efektif yang berbasis produktifitas 

kerja dan bekerja dalam tim. Bidang boga adalah menghasilkan produk yang  dapat 

dipertanggung jawabkan, tepat waktu, tepat tempat sehingga efesiein. Karenanya soft skills 

sebagai bagian dari karakter akan terbentuk manakala  pembelajaran merupakan bentuk dari 

pembiasaan.  Pembiasaan terjadi ketika secara berkelanjutan dosen menerapkan pengasuhan 

soft skills terintegarsi melalui tugas-tugas dan balikan ataupun coaching sehingga muncul 

kemampuan untuk memanaej dirinya sendiri secara lebih baik. Pembiasaan ini terjadi mulai 

dari siklus pertama dan berkelanjutan ke siklus kedua atau sampai pembelajaran ini berakahir. 

Dengan cara tersebut  maka perubahan nilai-nilai karakter kebogaan telah terjadi dan memberi 

warna pada perilakunya.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan masalah, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:  

a. Pembelajaran soft skills terintegrasi melalui tema hard skills dimplementasikan pada praktik 

Pengembangan Produk Patiseri telah dapat meningkatkan dan menjaga  perilaku  soft skills  

bidang produksi dan managerial. Ini terlihat pencapaian rerata soft skills yang ditargetkan. 

Penguasaan terjadi jika pembelajaran diawali dengan penegasan konsep dan perilaku setiap 

soft skills bidang produksi dan manajerial, diikuti dengan motivasi dan bimbingan kerja. 

Adanya kinerja berbasis  soft skills maka  mahasiswa  termotivasi  untuk bekerja yang terbaik 

dan berhasil.   

b. Pembelajaran  soft skills terbukti efektif meningkatkan performen yang berdampak pada 

penguatan nilai-nilai karakter kebogaan. Hal ini terjadi jika secara berkelanjutan dosen 

menerapkan pengasuhan soft skills terintegarsi melalui tugas-tugas dan balikan ataupun 

coaching sehingga muncul kemampuan untuk memanaej dirinya sendiri secara lebih baik. 

c. Pembelajaran soft skills berbasis karakter kebogaan akan efektif manakala  dosen secara 

efektif  mampu memberi balikan dan coaching secara berkelanjutan selama pembelajaran.  

Sehubungan dengan simpulan tersebut di atas maka saran yang dapat diberikan adalah:  
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a. Penelitian tindakan kelas ini dapat diterapkan pada mata kuliah lain dengan aspek soft skills 

yang berbeda, sehingga  akan menambah kekayaan penelitian yang berbasis pengalaman 

pembelajaran praktek.   

b. Pola pembelajaran berbasis karakter melalui tindakan kelas  yang sudah diuji cobakan  di 

kelas Pengembangan Produk Patiseri dapat diteruskan oleh dosen yang lain dengan pola 

yang pembelajaran yang lebih bervariasi.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan guru tari dalam membuat karya 
tari untuk siswa usia SMA berbasis lingkungan.  

Penelitian dilakukan selama dua bulan dengan kolaborator salah satu dosen mata 
kuliah Koreografi Jurusan Pendidikan Seni Tari FBS UNY. Subjek penelitian ini 
adalah 15 guru seni budaya SMA DIY, dengan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Penelitian dilakukan dalam tiga Siklus. Tiap siklus terdiri atas empat tahap: 
perencanaan, implemantasi tindakan, monitoring, evaluasi dan refleksi. Siklus I, 
pelaksanaan tahap proses pembuatan karya tari (koreografi) melalui penjelajahan 
tema,  merespon karakter, suasana, warna musik yang dipilih dan  menggabungkan 
dengan elemen koreografi. Siklus II, tindak lanjut dari Siklus I proses pembuatan 
karya tari. Siklus III, merupakan tindak lanjut dari pengulangan siklus II yang 
dipadukan dengan ekspresi gerak, irama, desain lantai, properti, dan perancangan 
busana karya tari. Teknik analis data dilakukan dengan analisis deskriptif dan 
analisis proses. Analisis data dilaksanakan terus menerus selama berlangsungnya 
tindakan dari awal sampai akhir berlangsungnya kegiatan. Analisis proses 
merupakan analisis tentang rangsang awal, tipe tari, mode penyajian, tahap 
penggarapan tari dalam metode konstruksi I dan eksplorasi teba. Analisis hasil  
adalah analisis dari rangkaian gerak tari yang dihasilkan guru tari dalam 
pembuatan koreografi untuk siswa SMA beserta desain lantainya.  

Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan kemampuan guru dalam membuat 
karya melalui lingkungan sekitar sekolah, yang ditunjukkan dengan: a) terwujudnya 
lebih dari lima rangkaian gerak, yang disusun oleh guru berorientasi pada 
lingkungan sekitar sekolah maupun pada ragam budaya setempat  berikut desain 
lantainya; b) motivasi guru dalam berproses kreatif dalam perwujudan karya  
meningkat ditunjukkan dengan semangat dan antusias selalu mencoba gerakan 
yang ditemukan oleh masing-masing peserta, didiskusikan, sampai ditemukan 
gerak yang pas; c) mampu memilih instrumen musik iringan tari dari alat-alat yang 
dipunyai oleh  SMAN 2  Ngaglik, dan menyusunnya untuk mengiringi gerak tarinya, 
meskipun bidang studi peserta ada yang dari seni musik; d) mampu merancang 
busana yang dikenakan dalam penyajian karya tarinya, yang langsung dikenakan 
pada penyajian hasil karya tarinya yang dipergelarkan di arena pentas yang cukup 
memadai, dalam bentuk penyajian karya tari untuk usia siswa SMA yang berdurasi 
tujuh menit dengan dokumentasi menggunakan camera video sehingga terbentuk 
media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran tari di sekolah.  

Kata kunci: Karya tari, koreografi, eksplorasi lingkungan 
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PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan pendidikan seni selain untuk menghasilkan para pelaku (penyaji), 

pencipta, dan pengkaji seni yang berorientasi kepada pemahaman dan penanaman rasa 

kecintaan terhadap seni, juga membentuk apresiator yang baik terhadap seni. Masing-masing 

memiliki fokus yang berbeda-beda, sehingga dalam pelaksanaan pendidikannya pun 

menggunakan metode yang berbeda pula (Waridi, 2003: 28-29). 

           Peningkatan keterampilan guru yang berkaitan dengan proses belajar-mengajar di 

lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) kurang diperhatikan khususnya dalam bidang seni 

tari. Perhatian yang diberikan dari pengamatan peneliti, sebagian besar masih terbatas pada 

peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah (pembangunan gedung, ketersediaan 

peralatan, laboratorium), sementara untuk para SDMnya khususnya guru seni tari kegiatan 

mulai dari peningkatan guru tari dalam pembelajaran maupun kompetensi kurang 

diperhatikan. 

Pendidikan di SMA tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga 

seni yang selama ini masih jarang digalakkan kegiatannya oleh para guru di lingkungan SMA. 

Upaya peningkatan kualitas kemampuan guru dalam pembelajaran tari berbasis lingkungan 

sekolah dapat dilakukan dengan memberikan tindakan proses kreativitas bagi para guru 

dengan suatu kegiatan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diampunya.  

Salah satu tindakan dalam upaya  peningkatan guru dalam mengolah gerak tari yang 

berkaitan dengan pembelajaran seni berbasis lingkungan, sekaligus upaya menumbuhkan 

apresiasi terhadap identitas budaya lokal khususnya seni pertunjukan/tari adalah 

meningkatkan profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran seni tari khususnya dalam 

keterampilan mengolah gerak tari (koreografi) siswa usia SMA. Melalui pendekatan eksplorasi 

lingkungan sekitar (penjajakan gerak terhadap obyek amatan), kreativitas guru tari SMA dalam 

mengolah seni tari tumbuh, terlatih, dan proses berkreasinya terus berkelanjutan tidak berhenti 

di tengah jalan.  

Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah proses 

pembuatan karya tari berbasis lingkungan  dalam upaya peningkatan kemampuan guru tari 

dalam pembuatan karya tari (koreografi) untuk siswa usia SMA? 

Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan guru tari dalam membuat karya tari 

(koreografi) untuk siswa usia SMA melalui eksplorasi lingkungan.  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut. 1) Peneliti dapat 

berkolaborasi dalam mengamalkan proses koreografi usia SMA/remaja ke komunitas guru-guru 

kesenian/tari di SMA; 2) Bagi guru dan lembaga pendidikan seni, sebagai referensi dalam hal 

pembuatan koreografi siswa usia SMA melalui pendekatan eksplorasi lingkungan yang berguna 

bagi perkembangan bidang penciptaan tari remaja; 3) Memberi motivasi bagi guru tari di 

sekolah untuk melakukan kegiatan mencipta karya seni tari sebagai bahan ajar kesenian 

khususnya seni tari; 4) Mampu meningkatkan profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran 

seni tari khususnya dalam pembuatan karya tari (koreografi) usia siswa SMA berbasis 

lingkungan.  
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KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 Struktur bentuk tari merupakan susunan keseluruhan dari tata hubungan antara 

karakteristik gerak dalam tari, antara bentuk yang paling kecil dan sederhana. Motif gerak tari 

yang tersusun melalui tubuh penari pada bagian kepala, badan, lengan, dan kaki terangkai 

menjadi bentuk keseluruhan. Wujud gerak yang tersaji dapat dipisahkan oleh suatu kesatuan 

dari sifat gerak, volume gerak, ritme, dan irama gerak terungkap dalam bentuk dan gaya yang 

spesifik. 

 Metode konstruksi I merupakan metode dari teori Jacqueline Smith yang menghasilkan 

bentuk tari, melalui pengalaman dan praktek pencarian gerak secara berkesinambungan. 

Pembentukan menurut Jacqueline Smith (Suharto, 1985: 6) dapat didefinisikan sebagai hasil 

pernyataan berbagai macam elemen yang didapatkan secara kolektif melalui vitalitas estetis, 

yang proses penyatuannya disebut dengan komposisi, termotivasi oleh rangsang awal (sesuatu 

yang mengawali membangkitkan ide awal dalam mencari kemungkinan gerak tari). 

 Rangsang tari dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membangkitkan fikir, atau 

semangat, atau mendorong kegiatan. Rangsang bagi komposisi tari dapat berupa auditif, visual, 

gagagasan, rabaan atau kinestetik. 

 Tipe tari yang dimaksudkan adalah wujud sebuah tari yang disajikan dalam bentuk 

visual penyajian tari. Dapat berupa tari murni, studi, abstrak, liris, dramatik, dramatari, 

komik.Untuk menyampaikan gagasan pecipta tari diperlukan cara penyajian isi geraknya, yang 

akan dituangkan secara representasional murni atau non-representasional simbolis.   

Dalam proses garapan tari (Hawkins, 1999: 15-16)  karya yang terwujud akan mengalami 

beberapa tahapan kerja yang meliputi: eksplorasi atau penjelajahan, sebagai pengalaman untuk 

menanggapi beberapa objek dari luar, termasuk juga berpikir, berimajinasi, merasakan, 

merespon. Improvisasi, memberikan kesempatan yang lebih besar untuk imajinasi, seleksi, dan 

penciptaan dari eksplorasi. Komposisi, merupakan tahap penggabungan elemen gerak, musik, 

busana dan elemen estetis lainnya yang saling mendukung untuk dikemas menjadi satu sajian 

koreografi yang utuh.  

 Pejajakan menurut Smith (Suharto, 1985:15) yang dilakukan dalam eksplorasi teba 

adalah mencari kemungkinan gerak yang didapat sebanyak-banyaknya. Pencipta tari 

menggunakan analisa untuk maksud observasi dan mengidentifikasi gerak keseharian sebagai 

komunikasi sehari-hari, memberi pemahaman akan maksud gerak tarinya, sebagai pengayaan 

isi tari, dan menjadikan gerak temuan menjadi bermakna dan menarik.  

 Lingkungan sekitar merupakan salah satu ruang alam yang tersedia di alam seperti 

sungai, danau, bukit, gunung, pantai, laut, pedesaan, sawah ladang, padang pasir, hutan, padang 

rumput, perkebunan, dan sebagainya. 

 Oleh karena itu, pencipta tari harus mencari, mengamati, menjajaki lingkungan sekolah 

masing-masing dan mengalami dalam keluasaan teba, sehingga menjadi bebas dengan gerak 

dan konotasi rasa/arti. Dalam mencari teba sekaligus mengumpulkan sebanyak-banyaknya 

gerak tanpa pemikiran komposisi, sehingga kaya akan pengalaman gerak. Dengan demikian 

dapat dipastikan bahwa ketika mulai menata, telah mempunyai dasar lebih baik dalam 

menentukan isi yang dipilih. Mengeksplorasikan gerak dengan atau tanpa maksud tertentu, 
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merasakan, mengetahui/mengerti gerak dan menganalisanya, akan menyebabkan lahirnya 

komposisi.  

 Dari uraian di atas dapat ditarik hipotesis tindakan: Pembuatan karya tari berbasis 

lingkungan dapat meningkatkan kemampuan guru tari dalam merancang karya tari.   

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 2 Ngaglik Kabupaten Sleman, tindakan dilakukan 

bulan September - Oktober 2012, dikarenakan padatnya kegiatan yang dilakukan para guru di 

sekolah, frekuensi pelaksanaan 1 minggu 1 x tatap muka, durasi waktu 90 menit per tatap 

muka. 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action reseach) yang bertujuan 

meningkatkan kemampuan guru tari dalam membuat karya tari (koreografi) untuk siswa usia 

SMA berbasis lingkungan.  

Subjek penelitian ini adalah 15 guru seni budaya SMA yang terdiri dari 15 orang guru seni 

budaya SMA di  Kabupaten Sleman (tidak semua SMA di Kabupaten Sleman memiliki guru seni 

tari). Peserta dibagi menjadi dua kelompok, peraga tari dan pengiring tari. Kolaborator 

penelitian ini adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah Koreografi di FBS UNY.  

 Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 Siklus atau 3 putaran, yang masing-masing terdiri 

dari 4 tahap yang meliputi; perencanaan, implementasi tindakan, observasi, refleksi dan 

evaluasi.  

1. Tindakan Siklus I, II, III 

a. Perencanaan Tindakan 

Siklus I: 1) Mengidentifikasi instrumen musik yang ada di sekolah  (SMAN 2 Ngaglik) untuk 

mengiringi tari; 2) Merencanakan pelaksanaan proses koreografi melalui pendekatan 

lingkungan dengan metode konstruksi I dan eksplorasi lingkungan sekitar; 3) 

Mendiskusikan dengan kolaborator tentang langkah-langkah dalam proses pelaksanaan 

kegiatan pembuatan karya tari (koreografi) terutama dalam persiapan pembelajaran yang 

meliputi materi pembuatan koreografi berbasis lingkungan melalui metode konstruksi I dan 

eksplorasi teba. Siklus II: 1) Menyusun notasi iringan dari pemilihan instrumen  yang 

dipunyai SMA yang dipakai sebagai ajang PTK.; 2) Membagi kelompok dalam pencarian 

gerak berdasarkan pengamatan alam sekitar lingkungan sekolah; 3) Mendiskusikan dengan 

kolaborator tentang pemilihan tema dan rancangan iringan tarinya yang akan diolah dalam 

bentuk kolaborasi dengan peserta kelompok tari.  

Siklus III: 1) Merencanakan penggabungan beberapa instrumen gamelan yang dipilih 

peserta untuk mengiringi garapan tarinya; 2) Membuat desain atas dan variasinya dengan 

kelompok; 3) Mendiskusikan dengan kolaborator tentang desain atas dan desain lantai yang 

terbentuk; 4) Merancang tata busana yang akan dikenakan dalam penampilan hasil 

kegiatan. 
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b. Implementasi Tindakan 

 Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus: a) Siklus I, penyamaan persepsi tentang 

pembuatan tari berbasis lingkungan melalui metode konstruksi I dan eksplorasi teba.  

Tahap pemberian materi pengetahuan koreografi, penjelajahan tema, merespon objek 

lingkungan sekolah (pengalaman guru dalam pembuatan tari)  dengan metode konstruksi I 

(rangsang awal kinestetik), dan eksplorasi teba. b) Siklus II, tindak lanjut dari pemberian 

materi dan proses pembuatan karya tari (koreografi) untuk siswa usia SMA. Menentukan 

desain atas, mempraktikkan dan menggabungkan dengan desain lantai. Pemberian materi 

dilakukan secara teori dan praktek. c) Siklus III, merupakan tindak lanjut dari pengulangan 

siklus II yang dipadukan dengan ekspresi gerak, irama, dan perancangan busana karya tari. 

Pada akhir Siklus III peserta menampilkan hasil kreativitasnya (koreografi) secara 

kelompok  berikut desain lantainya dengan iringan tari yang dibuat kelompok lain. Siklus 

pertama dilakukan dalam 4 x pertemuan, dengan pertimbangan di dalam proses penyamaan 

persepsi dibutuhkan tanya jawab yang diikuti dengan demonstrasi gerak agar peserta 

memahami dan mengerti, sehingga tidak bisa dilakukan dalam waktu satu atau dua jam 

tatap muka. Siklus kedua dilakukan dalam 6 x pertemuan, dengan pertimbangan bahwa 

pelaksanaan proses kreatif membutuhkan waktu yang panjang, karena tidak hanya 

merangkai gerak saja tetapi juga menyelaraskan tema, desain atas, dan desain lantai beserta 

iringan tarinya. Siklus ketiga dilakukan dalam 4 x pertemuan, dengan pertimbangan pada 

Siklus II ternyata proses kreativitas pembuatan karya tari dalam peningkatan kemampuan 

guru dirasa masih belum mencukupi, sehingga dilanjutkan dengan Siklus III untuk 

menyelaraskan desain atas, tema, desain lantai, dan iringan tari, serta busana yang akan 

dikenakan dalam pergelarannya. 

c. Observasi 

 Dalam kegiatan observasi, peneliti bersama salah satu pengampu mata kuliah 

Koreografi sebagai kolaborator melakukan observasi proses pembuatan karya tari dalam 

penemuan geraknya dari hasil eksplorasi lingkungan sekitar dengan eksplorasi teba, 

monitoring selama menerapkan metode konstruksi I, dan evaluasi hasil dalam memadukan 

desain atas dengan desain lantai, iringan tari, dan busana tarinya.  

d. Refleksi dan Evaluasi 

 Setelah melakukan kegiatan observasi, dilanjutkan dengan kegiatan refleksi dan 

evaluasi terhadap implementasi tindakan yang didasarkan atas hasil monitoring, hasil 

setiap tindakan dan pengamatan dievaluasi dan diinterpretasikan rancangan koreografinya 

tentang tema, desain atas, desain lantai, iringan tari, busana tari, untuk mengetahui 

seberapa jauh peningkatan kemampuan guru tari di dalam merangkai gerak melalui 

eksplorasi alam. 

2. Tindakan Siklus II 

 Perbedaan tindakan antarkedua siklus terletak pada perubahan yang dihasilkan. Siklus 

II merupakan refleksi dari yang telah dilakukan pada Siklus I yang dimungkinkan adanya 

perbaikan.  

3. Tindakan Siklus III 
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 Perbedaan tindakan antarketiga siklus terletak pada perubahan yang dihasilkan. Siklus 

III merupakan refleksi dari yang telah dilakukan pada Siklus II yang merupakan kegiatan 

akhir dalam pelaksanaan PTK. Merupakan hasil akhir pada proses pembuatan karya tari 

untuk siswa SMA.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Penerapan pembelajaran tari untuk guru SMA dalam peningkatan kemampuannya 

dilaksanakan melalui tindakan kelas dengan menggunakan objek lingkungan sekolah dengan 

metode konstruksi I dan eksplorasi teba, untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 

membuat karya tari untuk siswa SMA, yang dirangsang melalui eksplorasi alam limgkungan 

untuk menghasilkan perbendaharaan gerak yang sesuai dengan tema yang diangkat. 

Dilaksanakan menggunakan 3 Siklus, yang masing-masing Siklus saling berkelanjutan. Pada 

Siklus pertama dilakukan empat kali pertemuan membantu guru untuk memahami tentang 

objek lingkungan, Siklus kedua sebanyak enam kali pertemuan memberikan rangsangan dan 

motivasi untuk pencarian gerak melalui pengalaman pribadi guru dalam berkesenian, Siklus 

ketiga empat kali pertemuan berkolaborasi dengan peserta di dalam merangkai gerak, desain 

lantai, perancangan busana, dan mengharmonisasikan dengan iringan tarinya, yang diakhiri 

dengan penyajian hasil karya tari yang dirancangnya. 

 Tindakan Siklus I diawali dengan pengisian kuestioner tentang pemahaman eksplorasi 

lingkungan sekitar, metode konstruksi I dan eksplorasi teba. Dari 15 peserta yang mengikuti, 2 

orang menjawab tahu, 4 orang menjawab kurang tahu, dan 8 orang menjawab tidak tahu. 

Setelah dilakukan tindakan Siklus I dengan memberikan pemahaman tentang 

pembuatan koreografi tari usia siswa SMA berbasis lingkungan dengan metode konstruksi  dan 

eksplorasi teba guru tampak bersemangat dan aktif mengikuti. Penjelasan pemilihan tema, 

rangsang garapan, dan mode penyajian tari para guru peserta tampak aktif  bertanya dan 

berdiskusi tentang pengalaman yang selama ini dilakukan oleh para guru tari SMA di dalam 

proses penggarapan tarinya. Ketika akan menyatukan tema dalam kelompok mengalami diskusi 

panjang, masing-masing menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah tempat para guru 

mengajar (ada yang di dalam kota, di pinggir kota, di desa), sehingga perlu motivator untuk 

memberikan masukan agar dapat dilaksanakan dalam berbagai situasi dan kondisi di lapangan. 

Hasil diskusi kelompok terbentuklah satu tema tentang kebersamaan yang diwujudkan dalam 

kegiatan masyarakat pertanian.  

Langkah terakhir pada tindakan Siklus I adalah evaluasi yang dilaksanakan pada 

pertemuan ke empat. Evaluasi dilakukan dengan cara tanya jawab tentang pelaksanaan 

kegiatan membuat tari di sekolah peserta, yang dilakukan oleh peneliti dan kolaborator, hasil 

evaluasi dengan memberikan solusi pengembangan dan pemecahannya. Hasil evaluasi peserta 

mulai memahami tentang penerapan eksplorasi lingkungan, metode konstruksi I dan eksplorasi 

teba dalam pembelajaran tari.  

 Siklus II dilakukan sebanyak enam kali. Pada pertemuan kesatu mematangkan tema 

yang akan dipakai untuk menyusun geraknya, pertemuan kedua sampai dengan kelima pada 

Siklus II, peserta guru tari melaksanakan praktik, mulai dari merangkai gerak hasil amatan 

lingkungan dan mengembangkannya dalam desain atas, menata desain lantai, dan 
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pengembangan gerak dengan properti yang dipilih. Peserta guru seni musik memilih instrumen 

yang dipunyai SMA 2 Ngaglik, kemudian merancang iringan tarinya, dan mempraktekkan 

dengan memadukan beberapa instrumen musik yang dipilihnya. Instrumen musik yang dipilih 

antara lain: kendang, jidor, kempul, gong, gambang. Disusun secara kelompok yang dipadukan 

dengan tekanan kendang sebagai pengiring untuk menyamakan gerak (sebagai aba-aba untuk 

berganti ke gerak selanjutnya).  Selanjutnya pada pertemuan keenam sudah terwujud rangkaian 

gerak tari berikut propertinya yang diselaraskan dengan penataan desain lantai. Penataan 

musiknya sederhana berpadu dengan rangkaian dan desain lantainya, serta properti tari yang 

digunakan. Hasil yang diharapkan meningkatkan kemampuan merangkai gerak tari 

berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing guru dalam membuat karya tari. 

 Siklus III, sudah tersusun rangkaian gerak yang kemudian dipadukan dengan desain 

lantai, mengolah keterampilan dalam menggerakkan dan memberi variasi pada properti yang 

dipilihnya.  Peserta memilih properti tampah disesuaikan dengan temanya. Memberikan 

suasana pada rangkaian gerak yang tersusun melalui penataan iringan tari, yang disusun oleh 

kelompok guru musik SMA. Pertemuan berikutnya merancang busana yang akan dikenakan 

dalam pemensan hasil rangkaian karya tari kelompok. Hasil yang diharapkan guru seni budaya 

SMA dapat  mencoba busana tari yang di desain bersama, sesuai dengan tema tarinya. 

Pertemuan ke empat pada Siklus III  penyajian hasil perancangan koreografi usia SMA yang 

peragakan oleh peserta guru tari, dipadukan dengan iringan tari hasil rancangan peserta guru 

musik. Lengkap dengan properti tari tampah dan rias busana tarinya.  Hasil yang 

diharapkan dapat  meningkatkan kemampuan guru dalam membuat koreografi tari usia SMA 

berbasis lingkungan dengan metode konstruksi dan eksplorasi teba, dan evaluasi pelaksanaan 

pembuatan koreografi dari para guru seni budaya SMA Kabupaten Sleman selaku subjek 

penelitian. Evaluasi akhir dilakukan oleh peneliti dan kolaborator dengan mencermati sajian 

hasil akhir yang menghasilkan koreografi dengan judul ‘Sekar Wiwih’ (benih yang dapat 

berkembang dan tumbuh) sesuai dengan tema tarinya tentang pertanian, kerukunan dan 

kerjasama. 

   

 

Gambar 1: Lokasi lingkungan SMAN 2 Ngaglik Kab Sleman (Foto: Trie, 2012)  

 

Tahap evaluasi dilakukan oleh peneliti dan kolaborator tidak hanya melihat hasil akhir 

karya guru secara keseluruhan, tetapi proses awal sampai akhir dalam pembuatan 
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koreografinya. Berdasarkan catatan harian kolaborator dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Aktivitas yang dilakukan peserta menunjukkan kesesuaian pada tahap penemuan gerak, 

properti yang dipilih, warna musik yang dipilih, gerak yang dirangkai, desain lantai yang 

dihasilkan, ekspresi dari masing-masing peserta dalam melakukan geraknya, dan busana 

tari yang dirancangnya. Meskipun pada tiap individu masih perlu dimantapkan  pada 

ekspresi dan penerapan desain lantainya masih sering lupa. Kesulitan yang dihadapi guru 

pada keterampilan membuat  iringannya. Hasilnya masih kurang mendukung pada suasana 

garapan tari, belum terlihat dinamikanya, dan terkesan monoton ini, dapat teratasi dengan 

memberikan penekanan pada beberapa rangkaian geraknya. 

 

 

Gambar 2 : Kegiatan Refleksi dan Evaluasi tindakan Siklus III dan evaluasi pengembangan 

desain lantai dan gerak tari dengan properti tampah kecil  

(Foto: Untung, 2012) 

 

 Gambar 3  : Kegiatan Refleksi dan Evaluasi tindakan Siklus III dan evaluasi pengembangan 

desain lantai dan gerak tari dengan properti tampah kecil  

(Foto: Untung, 2012) 
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 Hasil karya koreografi tari para guru tari SMA Kabupaten Sleman untuk  usia siswa SMA 

dapat dilihat pada gambar berikut ini.  

 

 

Gambar 4 - 5: Pose ragam tari bagian awal dan tengah (Foto: Untung, 2012) 

 

Gambar 6: Pose pada bagian tengah hasil karya tari para peserta (Foto: Untung, 2012) 
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Gambar 7: Pose pada bagian akhir dari karya tari para peserta (Foto: Untung, 2012) 

 

 

Gambar 8: Tata Rias dalam karya tari hasil PTK (Foto: Untung, 2012) 

 

Gambar 9: Tata Busana karya tari hasil PTK (Foto: Untung, 2012) 
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 Deskripsi verbal tari Sekar Wiwih, hasil karya tari peserta guru seni budaya SMA 

Kabupaten Sleman melalui lingkungan sekitar sebagai berikut. 1). Jalan lembehan hormat - 

lembehan tekuk dada (diawali langkah kaki kanan), dilakukan 4x8 hitungan, jalan ngracik 2x8 

hitungan tangan kanan nekuk di depan dada; 2). Kicat kanan kiri pegang tampah 2x8 hitungan 

(dilakukan 4 arah); 3). Step kaki kanan kiri 2x8 hitungan, jengkeng tangan kiri lurus ke bawah 

pegang tampah, tangan kanan nekuk depan dada; 4). Jengkeng pose 2x8 hitungan, tangan kanan 

ukelan samping, dibawa ke atas  ngruji (seperti berdoa) 1x8 hitungan, pose doa ke atas 2x8 

hitungan.  Kedua tangan pegang tampah dibawa kea rah melingkar depan 2x8 hitungan. Tangan 

kiri pegang tampah lurus, tangan kanan ukel mlumah ke atas ngruji, gerak kepala jiling 2x8 

hitungan. Ngracik tawing kanan, lurus ke atas 2x8 hitungan, proses berdiri, pegang tampah di 

samping kiri. 5). Tangan kanan pegang tampah menthang, gedrug kiri, srisig putar ke kiri 1x8 

hitungan; 6). Kedua tangan pegang tampah di atas kepala, double step-diakhiri kaki kanan 

serong, double step-diakhiri kaki kiri serong 1x8 hitungan (4 arah dengan variasi bolak-balik 

tampah); 7). Jalan entrakan maju kanan dua tangan kanan pegang tampah, maju kiri entrakan 

tangan kiri malangkerik dilakukan 4x8 hitungan; 8). Jalan step dengan tepuk tampah depan, 

tepuk tampah pinggul 2x8 hitungan (setiap 1x8 hitungan diakhiri dengan tangan kiri menthang 

depan tangan kanan menthang belakang) diakhiri dengan pose. Srisig adu kanan pegang tampah 

2x8 hitungan; 9). Srisig maju membuat lingkaran menthang kanan tampah diarahkan ke dalam, 

srisig maju bersama 8 hitungan, srisig mundur bersama 8 hitungan; 10). Membuat canon 

(bergantian) balik arah hadap 2 tangan menthangan 2x8 hitungan, trecet ke samping kanan 

membentuk lingkaran 2x8 hitungan; 11). Srisig membentuk posisi dengn memegang tampah 

dengan kedua tangan di atas kepala 1x8 hitungan; 12). Jangkah kanan gedrug kiri tampah di 

pegang tangan kanan, jangkah kiri gedrug kanan tampah di pegang tangan kiri (1x8 hitungan). 

Bergantian maju tampah di pegang 2 tangan lurus samping gedrug pose, maju gedrug pose 

tampah di pegang tangan kanan disentuhkan bahu-tangan kiri trap cethik (3x8 hitungan); 13). 

Tampah diangkat di atas kepala (jinjit-merendah) 1x8 hitungan;  

14). Srisig tampah diletakkan di bahu kiri, tangan kiri trap cethik 2x8 hitungan; 15). Laku 

telu-angkat kaki (langkah Banyumasan) tangan kiri pegang gantungannya tampah, tangan 

kanan menthangan ngruji (4x8 hitungan); 16). Gedrug-gedrug (kaki kanan silang belakang) 

tangan kanan ukelan wolak-walik di atas kepala 2x8 hitungan. Srisig tangan kanan tawing 2x8 

hitungan; 17). Srisig tangan kanan melempar tampah ke atas (1-4 hitungan) dilakukan 3 kali; 

18). Pose embat-embat, tampah di atas kepala, tangan kanan tawing, tangan kiri trap cethik 2x8 

hitungan; 19). Srisig 1-4 hitungan lempar tampah ke atas (4x atau 4 arah), membuat pose akhir. 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis dari tindakan Siklus I, II, dan III serta dari 

jawaban guru melalui angket yang dikumpulkan, peneliti dapat menyatakan terjadi peningkatan 

pemahaman guru terhadap objek lingkungan yang dapat diangkat  sebagai rangsang dalam 

merangkai gerak dan tema tari. Hal tersebut tampak dari jawaban angket dan pengamatan 

setiap kegiatan.  

 Dari 20 peserta yang terdaftar tidak dapat mengikuti semua, dikarenakan 5 orang guru 

tidak bisa meluangkan waktu disela-sela tugas di sekolahnya. Sebelum melaksanakan tindakan 

kelas, subjek penelitian mengisi angket tentang pemahaman eksplorasi lingkungan, metode 

konstruksi I dan eksplorasi teba. Dari 15 orang peserta 12 orang menyatakan tahu tentang 

eksplorasi lingkungan, 2 orang mengetahui tentang metode  konstruksi I dan eksplorasi teba, 4 

orang kurang tahu, dan 9 orang tidak tahu. Setelah mengikuti kegiatan tiap Siklus, 14 orang 
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menjadi paham, dan satu orang menjawab tidak. Untuk mengetahui keterlibatan peserta dalam 

kegiatan peningkatan kemampuan membuat tari usia SMA berbasis lingkungan, pada akhir 

kegiatan peserta menjawab angket yang diberikan peneliti. Hasil yang diperoleh sebagai 

berikut. 

1. Peserta kegiatan 99% memahami tentang eksplorasi alam, metode konstruksi I dan 

eksplorasi teba dalam pembuatan karya tari 

2. Peserta kegiatan 98% menyatakan pembelajaran tari melalui alam sekitar, metode 

konstruksi I dan eksplorasi teba menyenangkan. 

3. Peserta 98% menyatakan dapat mengikuti penjelasan yang diberikan oleh tim peneliti, 

dapat mengekspresikan ke dalam gerak maupun iringan tarinya.  

4. Setelah diberi penjelasan, 98% peserta kegiatan  cepat menemukan tema, yang 

diekspresikan melalui gerak tari. 

5. Peserta 87%  tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan tema dengan rangkaian 

gerak hasil eksplorasi teba dan olahan desain lantai, serta memadukan musiknya. 

6. Peserta 73% tidak merasa kesulitan dalam merancang busana tarinya 

7. Peserta kegiatan 100% menyatakan ada peningkatan kemampuan dalam pembuatan 

koreografi untuk usia SMA berbasis lingkungan dengan metode konstruksi I dan 

eksplorasi teba. 

8. Pembelajaran koreografi berbasis lingkungan sekitar sekolah dengan metode konstruksi 

I dan eksplorasi teba akan dikenalkan para peserta kepada siswa di sekolah masing-

masing, yang menyatakan tersebut sebanyak 98%. 

9. Dari 15 subjek penelitian 100% menyatakan hasil karya tarinya ingin diberikan di 

sekolah. 

Penilaiain dalam kegiatan PTK ini menggunakan penilaian proses, yang terdiri dari 

beberapa komponen dan indikator yang dijabarkan dalam bentuk evaluasi proses yang terdiri 

dari pengembangan gerak tari (desain atas), pengungkapan hasil eksplorasi lingkungan, teba 

gerak, tema amatan, mengekspresikan karakter gerak, kemampuan mengembangkan desain 

lantai, kemampuan memunculkan ide kreatif (mengharmonisasikan antara gerak/desain atas, 

desain lantai, dan musik iringan tari). Penilaian proses untuk memberikan penilaian atas kerja 

kreatif yang dilakukan peserta didalam memadukan unsur-unsur pembelajaran seni tari dan 

kemampuan merefleksikan hasil karya tarinya.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Penelitian tindakan yang telah dilakukan ini untuk meningkatkan kemampuan membuat 

karya tari (koreografi) siswa SMA melalui lingkungan sekolah, metode konstruksi I dan 

eksplorasi teba, serta meningkatkan motivasi dalam menciptakan tari dan mengembangkannya 

pada proses kreativitas. Koreografi yang dicipta menjadi hasil aktivitas guru dalam mengikuti 

kegiatan PTK dalam membuat karya tari (koreografi) untuk siswa usia SMA. Kerjasama yang 

terjalin antar anggota kelompok dalam proses penyatuan ide gagasan, dan peraga iringan 

berjalan lancar, akrab dan cepat. 

 Dari penelitian tindakan kelas yang dilakukan membuahkan hasil sebagai berikut: 1). 

Pemahaman peserta tentang materi pembelajaran koreografi berbasis lingkungan dengan 

metode konstruksi I dan eksplorasi teba, selama tindakan penelitian berlangsung meningkat. 
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Tewujudnya satu karya tari, dengan satu tema yang diambil dari lingkungan masyarakat petani; 

2). Peningkatan kreativitas dalam membuat koreografi yang dibuat guru tentang tema yang 

bermakna dalam kehidupan, yang mempunyai nilai kebersamaan/gotong royong; 3). 

Peningkatan motivasi membuat karya tari usia siswa SMA terlihat pada semangat berkreasi, 

ingin menindak lanjuti kegiatan serupa di sekolah, dan akan memberikan materi pembelajaran 

tari berdasarkan hasil karya tarinya kepada muridnya. 

 Saran yang diharapkan setelah penelitian ini, perlu ditindak lanjuti dengan 

menyelenggarakan lomba tari kreasi hasil para guru SMA yang dibawakan oleh siswanya, agar 

motivasi dan kualitas para guru seni tari SMA dalam membuat tari untuk siswa SMA selalu 

terasah, dan terampil. Para guru tari SMA setiap tahunnya untuk selalu memprogramkan 

sebuah kegiatan berkesenian kolaborasi antar bidang seni budaya yang ada di sekolahnya 

masing-masing. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal ideologi 
Tri Hita Karana (THK) yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penguatan nilai -
nilai kebangsaan dan budi pekerti bangsa dalam pengembangan potensi dan daya 
saing sumber daya insani (SDI) melalui Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK).  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif ethnografi dengan desain pemaknaan 
secara menyeluruh dan mendalam dari berbagai artefact, tindakan dan kegiatan 
sosial budaya dan pendidikan masyarakat Bali dalam kaitannya dengan 
pengembagan pendidikan kejuruan di SMK. Analisis data menggunakan model 

Interaktif dari Miles dan Huberman. Peningkatan kualitas dan relevansi 
pendidikan teknologi dan kejuruan (PTK) di Indonesia memerlukan konsep 
baru sebagai pendidikan berkearifan lokal (indigenous wisdom)  yang 
mampu memproduksi kebudayaan, melakukan proses inkulturasi dan 
akulturasi  memperadabkan generasi baru anak bangsa Indonesia menjadi 
manusia yang bahagia, sehat jasmani, tenang rohani, dan profesional. 
Pengembangan pendidikan teknologi dan kejuruan membutuhkan  strategi 
holistik berjangka panjang yang mengadopsi, mengadaptasi,  membumikan 
budaya dan kearifan-kearifan lokal budaya nusantra yang mampu 
menyeleksi infiltrasi budaya asing. Ideologi Tri Hita Karana (THK) yang lahir 
dari kosep “cucupu lan manik” atau konsep keharmonisan antara isi dan 
wadah sangat tepat digunakan sebagai basis pengembangan pendidikan 
teknologi dan kejuruan. THK mengajarkan adanya keharmonisan antara 
manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia, dan keharmonisan manusia 
dengan lingkungan hidupnya. THK menganut prinsip-prinsip interaksi yang 
holistik antara individu manusia dan masyarakat dengan Tuhan dan alam 
secara berkebudayaan sebagai proses pendidikan yang berlangsung di 
sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. 

Kata kunci: Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Tri Hita Karana  

 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Penanganan dampak intrusi budaya global terhadap budaya lokal salah satunya dapat 

dilakukan melalui inovasi pengembangan kualitas, perluasan akses, dan relevansi pendidikan 

teknologi dan kejuruan berbasis budaya dan kearifan lokal (Djohar, 2008; Zajda, 2008; Sing, 

2009). Inovasi pengembangan kualitas, perluasan akses, dan relevansi pendidikan teknologi dan 

kejuruan (PTK) berbasis budaya, kearifan, dan keunggulan lokal dapat meningkatkan kecintaan 

masyarakat terhadap budaya bangsa sebagai modal sosiokultural-spiritual dalam membangun 
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peradaban baru PTK modern berkarakter ke-Indonesia-an. Sembari mengakrabi gempuran 

budaya global sambil memilah dan memilih, PTK di Indonesia harusnya mengedepankan 

pemeliharaan dan pengembangan identitas ke-Indonesia-an yang unik dalam merespon 

perkembangan ketenaga kerjaan (Tilaar, 2002; Suminto, 2005).  

Pendidikan teknologi dan kejuruan Indonesia harus memiliki struktur dan arah yang jelas,  

pegangan yang kuat, dan mengakar pada jati diri masyarakatnya (Rojewski, 2009; Pavlova, 

2009). Pada akhirnya PTK diharapkan dapat  menjadi perangkat pembangunan berkelanjutan 

dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia karena profesionalisme dan karakter 

kerjanya berkualitas. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan satuan pendidikan 

kejuruan tingkat menengah yang dikembangkan oleh pemerintah bersama swasta untuk 

mendidik dan melatih masyarakat dalam berbagai bidang kompetensi keahlian. Secara 

konvensional tujuan pokok pendidikan kejuruan di SMK adalah untuk menyiapkan lulusannya 

bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk mewujudkan tujuan 

tersebut SMK dituntut mampu menginternalisasikan keseluruhan konteks pendidikan kejuruan 

ke dalam input dan proses, sehingga output dan outcome sistem pendidikan pada SMK optimal 

(Slamet, 2008).  

Disamping memperhatikan konteks perkembangan global, inovasi pengembangan 

pendidikan kejuruan juga sangat perlu memperhatikan konteks lokal berupa kebutuhan-

kebutuhan nasional, keunggulan lokal, dan kearifan-kearifan lokal masing-masing daerah 

(Oketch, 2009; Coessens, 2008; Chinien, Boutin, Plane, 2009). Sasarannya adalah agar PTK 

dapat berkembang secara seimbang dan berkelanjutan untuk keharmonisan dan kemajuan 

sosial bersama, memberi kontribusi pada keharmonisan dan pelestarian lingkungan,  

pelestarian nilai-nilai budaya, pengukuhan identitas bangsa, bijak dalam menggunakan sumber 

daya alam, efektif, efisien dalam melakukan perbaikan tenaga kerja terdidik dan terlatih 

(Chinien  and Singh, 2009). 

Selain perkembangan teknologi khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 

industri berbasis pengetahuan, industri kreatif, regulasi pemerintah, tuntutan kompetensi dan 

ketrampilan kerja, dan perkembangan pendidikan tinggi, SMK harus memperhatikan kearifan 

lokal (indigenous wisdom) masyarakat setempat. Kearifan lokal bagi masyarakat Bali 

merupakan “taksu” atau modal dasar untuk mengembangkan sumber daya insani (SDI). 

Kearifan lokal dapat digunakan oleh SMK dalam membina dan mengembangkan program-

program pendidikan kejuruan. Dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, SMK dapat 

berkembang sebagai pusat pembudayaan kompetensi yang holistik, menjadi basis 

pengembangan karakter dan kepribadian SDI dengan ketrampilan kerja tinggi dan  memiliki 

keunikan dalam tata nilai khususnya tata nilai kejuruan. 

 

 

2. Rumusan Masalah 

Permasalahan umum yang dihadapi SMK dalam menginternalisasikan  konteks kearifan 

lokal sebagai modal dasar pengembangan SDI melalui sekolah kejuruan antara lain: (i)  apakah 

ada  kebijakan pemerintah pusat dan daerah tentang pendidikan berbasis kearifan lokal; (ii) 

apakah terjadi keselarahan konsep kearifan lokal dengan tuntutan pembangunan pendidikan 
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kejuruan; (iii) apakah  nilai-nilai kearifan lokal selaras dengan visi dan misi pendidikan 

kejuruan;  (iv) bagaimana pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal; dan 

(v) bagaimana komitmen stakeholder pendidikan kejuruan di daerah dalam menerapkan 

kearifan lokal. Permasalahan khusus dari penelitian ini adalah nilai-nilai apakah dari kearifan 

lokal ideologi THK yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penguatan nilai-nilai 

kebangsaan dan budi pekerti bangsa dalam pengembangan potensi dan daya saing SDI melalui 

SMK.  

3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai indigenous wisdom ideologi 

THK yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan budi 

pekerti bangsa dalam pengembangan potensi dan daya saing SDI melalui SMK. Disamping itu 

penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat keselarahan konsep kearifan lokal 

dengan tuntutan pembangunan pendidikan kejuruan, visi, dan misi pendidikan kejuruan. 

4. Manfaat Penelitian 

Secara umum penelitian ini akan memberi manfaat besar dalam penyelesaian masalah 

pembangunan manusia dan daya saing bangsa yang berkaitan dengan isu-isu menurunnya nilai-

nilai budaya, integritas, dan identitas nasional melalui peningkatan kesadaran terhadap nilai-

nilai budaya ideologi THK. Manfaat ini dapat dicapai melalui penggalian dan pelestarian nilai-

nilai kearifan lokal ideologi THK dan dijadikan basis pengembangan SDI melalui PTK. Secara 

khusus penelitian ini memberi manfaat antara lain bagi Pemerintah Indonesia melalui 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan model pendidikan kejuruan 

berbasis kearifan lokal sebagai tindak lanjut amanat UU nomor 20 tahun 2003 dan PP 19 tahun 

2005 tentang pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis kearifan lokal. 

Bagi Pemerintah Daerah Bali hasil penelitian ini dijadikan model pengembangan pendidikan 

kejuruan yang menselaraskan tiga pilar pendidikan yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat 

desa pakraman. Sebagai dasar kebijakan pengembangan program-program pembangunan 

pendidikan kejuruan pada khususnya serta semua jenis dan jenjang pendidikan secara luas di 

Bali. Memperkaya dan memperluas cakupan penerapan ideologi THK selain di bidang pertanian, 

subak, dan desa pekraman. Modal pengembangan SDI  melalui pendidikan kejuruan. Bagi Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga:  dijadikan model pengembangan SMK di Bali. Sebagai dasar 

kebijakan program pembangunan pendidikan. Tempat pengembangan dan pembinaan 

guru/tenaga pendidik dan kependidikan. Modal pengembangan SDI  melalui pendidikan 

kejuruan. Model pembinaan guru/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Bagi pendidik dan 

tenaga kependidikan SMK: sebagai wahana pengembangan kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesi, kompetensi sosial  sebagai pendidik profesional. Melakukan penelitian pengembangan 

kearifan lokal THK. Mengembangkan pembelajaran dengan pedekatan THK.  Melakukan 

pendalaman nilai-nilai THK dalam pelayanan. Bagi Siswa SMK: adalah  tempat pengembangan 

dan pembudayaan kompetensi dan potensi atman, prana, dan angga sarira. Sebagai tempat 

ideal dalam melakukan pengembangan diri secara seimbang dan harmonis kedalam diri sendiri, 

keluar antar sesama siswa, antara siswa dengan guru/pendidik/tenaga kependidikan, antara 

siswa dengan parhyangan, antara siswa dengan lingkungan palemahan. 

 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
176 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif ethnografi dengan desain pemaknaan 

secara menyeluruh dan mendalam dari berbagai artefact, tindakan dan kegiatan sosial budaya 

dan pendidikan masyarakat Bali dalam kaitannya dengan pengembagan pendidikan kejuruan di 

SMK. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buleleng,  Kabupaten Gianyar, dan Kota Madya 

Denpasar. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif  dengan memperhatikan kebutuhan 

pengembangan SMK model kearifan lokal THK. Sebagai informan dari penelitian ini adalah 

kepala SMK, guru SMK, pejabat dinas Dikpora, tokoh pendidikan, budayawan, tokoh agama, dan 

siswa SMK. Pembangkitan data dalam penelitian ini menggunakan teknik: interview kualitatif; 

observasi partisipatif; analisis dokumen; analisis situs; dan pelacakan internet dari sumber-

sumber data yang sangat terkait dengan tujuan penelitian (Mason, 2006; Dobbert,1982; 

Creswell,2009; Miles & Huberman, 1992; O’Reilly, 2005; Spradley, 1979; LeCompte,1999; 

Ellis,2008). Interview kualitatif dilakukan terhadap sumber-sumber data dari orang-orang yang 

dipilih sebagai informan, melibatkan interaksi satu lawan satu (one-to-one), interview kelompok 

besar atau focus groups melalui tatap muka (face-to-face).  Observasi partisipatif digunakan 

untuk membangkitkan data penelitian dimana peneliti menyatukan (immersing) dirinya 

kedalam seting penelitian sehingga memperoleh pengalaman nyata dalam mengamati seting 

penelitian dalam dimensi yang lebih luas mencakup social actions, behaviour, interactions, 

relationships, events, ruang atau tempat, pengalaman,   dimensi lokal dan temporal.  Analisis data 

menggunakan teknik deduktif melalui pemaknaan terhadap data-data yang terungkap. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan pengembangan PTK secara holistik semestinya tidak tereduksi hanya pada proses 

pembentukan keterampilan teknis semata untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi.  Pendidikan  

teknologi dan kejuruan bukan pula sebatas schooling. PTK adalah   pendidikan yang menuju 

kepada proses inkulturisasi dan akulturasi yaitu proses memperadabkan satu generasi baru 

masa depan yang berlangsung di sekolah, keluarga, industri, dunia usaha, dan masyarakat 

terbuka yang porous. PTK di Indonesia diharapkan berkembang kearah kemampuan dalam 

memproduksi kebudayaan, melakukan proses inkulturasi dan akulturasi  memperadabkan 

generasi baru anak bangsa menjadi manusia berjati diri ke Indonesiaan yang memiliki rasa 

kebahagiaan, sehat jasmani, tenang rohani, dan profesional. PTK mendorong adanya perubahan 

demi perbaikan yang utuh, benar, dan mendasar. PTK proaktif melakukan penyesuaian diri 

dengan perubahan dalam mengadopsi strategi jangka panjang (Hiniker and Putnam, 2009).  

UNESCO Expert Meeting yang diselenggarakan di Bonn Jerman pada tangga 25 s/d 28 

Oktober 2004, mengharapkan agar Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Kejuruan mampu 

menekan angka kemiskinan, mempromosikan perdamaian, melakukan konservasi lingkungan, 

peningkatan kualitas kehidupan untuk semua, dan membantu terwujudnya pembangunan 

berkelanjutan. Harapan ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip pokok pembangunan 

berlandaskan THK. Sejalan dengan pemikiran UNESCO pengembangan pendidikan kejuruan dan 

vokasi berbasis THK sangat peru digagas dan dirumuskan sesegera mungkin.  

PTK sangat baik digunakan mengimplementasikan kebijakan pencarian pemecahan 

masalah, pembudayaan nilai-nilai, kebiasaan baik/habits, ide, sikap/attitudes, dan skil pada 

masyarakat dewasa. Perkembangan budaya melalui PTK dari suatu generasi ke generasi 

berikutnya adalah sebuah proses edukatif transformatif. Setiap individu dimana ia tumbuh dan 
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berkembang tersosialisasi, terdidik, dan mengalami tranformasi budaya (Thompson, 1978: 11-

12). Paper ini akan mengekplorasi posisi strategis Tri Hita Karana (THK) sebagai salah satu 

kearifan lokal dalam proses tranformasi nilai-nilai  PTK, asimilasi dan konservasi budaya 

menuju peradaban generasi baru masa depan yang tenang rohani, sehat jasmani, terbuka, dan 

profesional. 

 

1. Ideologi Tri Hita Karana 

Ideologi Tri Hita Karana (THK) merupakan integrasi sistemik yang lahir dari konsep 

“Cucupu lan Manik” atau konsep “isi dan wadah”. Pertalian yang harmonis seimbang antara isi 

dan wadah  adalah syarat terwujudnya kebahagiaan manusia (jana hita) dan kebahagiaan dunia 

(jagat hita).  Ideologi THK mengajarkan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan hidup 

bersumber atau disebabkan oleh adanya tiga unsur utama yaitu: (1) jiwa/atma ; (2) 

tenaga/prana; dan (3) fisik/angga.  Ketiga sumber kehidupan ini, yaitu: jiwa, tenaga, dan fisik 

adalah Tri Hita Karana atau tiga penyebab kebahagiaan.  

Sebagai mahluk berbudaya, manusia kemudian membangun sistem THK dalam skala yang 

lebih besar menjadi: (1) keharmonisan antara manusia dengan Tuhan  disebut parhyangan; (2) 

keharmonisan antar sesama manusia disebut pawongan,  dan (3) keharmonisan antara manusia 

dengan alam disebut palemahan. Kebahagiaan atau keharmonisan (hita) hidup manusia dapat 

terwujud jika ada tiga (tri) penyebab (karana)  yaitu: (1) jiwa/parhyangan, (2) 

tenaga/pawongan, dan (3) fisik/palemahan. Rusak atau hilangnya salah satu dari ketiga 

penyebab kebahagiaan ini akan menghilangkan kebahagiaan itu.  

Konsep Cucupu lan Manik menegaskan bahwa akan selalu terjadi dinamika, perubahan isi 

membutuhkan perubahan wadah sebaliknya perubahan wadah membutuhkan perubahan isi. 

Sebagai contoh perubahan IPTEKS, ICT, globalisasi sebagai perubahan wadah membutuhkan 

perubahan  sikap mental dan  kompetensi pada diri manusia. THK meletakkan ajaran 

keselarasan dan keharmonisan di antara dua hal yaitu bhuwana agung (makrokosmos) dan 

bhuwana alit (mikrokosmos). Dalam perspektif bhuwana agung manusia adalah bhuwana alit 

sebagai bagian dari bhuwana agung yang memiliki unsur-unsur pembentuk yang sama (Acwin 

Dwijendra, 2003). 

 

2. Penguatan Nilai dan Moralitas  PTK melalui Indigenous Wisdom THK  

THK itu adalah hukum Tuhan, hukum alam, dan hukum kebersamaan. Memuja Tuhan 

(parhyangan) harus dalam kerangka menguatkan kesadaran pemeliharaan alam (palemahan) 

dan mengembangkan kebersamaan (pawongan). Parhyangan yang dibangun di desa pakraman, 

di rumah, di lembaga pendidikan seperti sekolah/kampus dimaksudkan untuk menguatkan diri 

peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat dalam mengembangkan profesi, 

memelihara lingkungan, dan membangun kebersamaan diantara sesama warga. Parhyangan 

difungsikan untuk mengembangkan diri manusia itu sendiri sebagai bagian dari orang lain 

sehingga siap melayani sesama bukan untuk kepentingan diri yang eksklusif. Ilmu itu bukan 

untuk eksklusif tetapi  untuk integratif. Inilah yang dipakai bekal dan modal oleh orang yang 

memiliki ilmu atau memiliki kompetensi untuk melayani orang lain.  Melayani orang lain tanpa 
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bekal kompetensi adalah niscaya. Sehingga parhyangan yang dibangun di lembaga pendidikan 

itu adalah untuk menghilangkan ego manusia, yakni perubahan dari wiswawara (eksklusif) 

menjadi wiswamitra (integratif). Akibatnya akan selalu ada sikap mental melayani dan bukan 

dilayani.  

Tidak ada yang bisa dilakukan dengan sempurna tanpa kekuatan moral dan keteguhan 

mental. Dalam THK moral dan mental akan kuat apabila alam dan lingkungannya baik. Maka 

pertama-tama pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi harus memperhatikan 

pelestarian alam (bhuta hita) terlebih dahulu.  Menguatkan bathin hanya untuk bathin tanpa 

diekspresikan untuk perbaikan sesama dan pelestarian alam itu omong kosong. Pendidikan 

membutuhkan lingkungan terkondisi. Seni bukan untuk seni, ilmu bukan untuk ilmu. Perlu 

sinergi bahwa keindahan harus diwujudkan untuk sesama. Ilmu itu memudahkan hidup dan 

seni itu menghaluskan hidup. Kebenaran menghasilkan kesucian, kesucian menghasilkan 

kedamaian. Keindahan diwujudkan kepada kesucian dan kesucian membentuk keindahan.  

Untuk memajukan pendidikan kejuruan dan vokasi melalui THK, harus ada wawasan dan 

pandangan budaya yang kuat sehingga seberapa pun majunya pergerakan perubahan global, 

masyarakat tidak kehilangan akar kepribadiannya. Pendidikan kejuruan dan vokasi harus 

melahirkan manusia yang memiliki kemampuan mengelola hidupnya dengan baik dan benar. 

Tanpa membangun karakter yang luhur pendidikan itu akan menimbulkan dosa sosial. Kalau 

sekolah menyelenggarakan pendidikan untuk mengajar peserta didik hanya untuk mencari 

nafkah, maka pendidikan itu tidak akan membawa perbaikan hidup dalam masyarakat. 

Menyadari hal ini pendidikan harus diselenggarakan dengan nilai tambah moralitas dan 

kebudayaan.  

3. THK dan Budaya Masyarakat Kejuruan di Bali 

Masyarakat kejuruan di Bali adalah masyarakat kreatif dan produktif dalam memenuhi 

keseluruhan aspek kehidupannya mulai dari fisik sampai dengan spiritual. Masyarakat kejuruan 

adalah masyarakat transformatif yang tumbuh dan bekembang bersama-sama memenuhi 

kebutuhan hidupnya secara seimbang dan melembaga. Penjabaran hakekat dan visi kerja bagi 

masyarakat kejuruan terkait dengan pendidikan untuk dunia kerja dan kecakapan hidup (life 

skill) bentuknya ada di desa pakramanan dan banjar. Dalam desa pakraman ada desa dresta 

atau kebiasaan-kebiasaan atau tradisi adat istiadat yang diyakini dan dijalankan. Desa 

pakraman adalah organisasi setingkat desa yang memiliki anggota atau warga desa sebagai 

pawongan, batas-batas wilayah sebagai palemahan, kahyangan tiga sebagai parhyangan.  

Desa pakraman pada hakikatnya adalah lembaga sosial religius Hinduistis yang kental 

dengan nilai-nilai kejuruan/vokasi. Dalam setiap desa pakraman terdapat kahyangan tiga yaitu 

Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem. Ketiga pura ini mewadahi pemujaan kepada Brahma di 

Pura Desa sebagai pencipta (utpati),  Wisnu sebagai pemelihara (stiti) di Pura Puseh, dan Siwa 

di Pura Dalem sebagai pelebur (pralina). Brahma, Wisnu, dan Siwa disebut Tri Murti dan 

fungsinya yaitu utpati, stiti, pralina disebut Tri Kona. Di Candi Prambanan Yogyakarta artefac ini 

juga sangat jelas ada dalam bentuk Candi brahma, Candi Wisnu, dan Candi Siwa. Karena Hindu 

yang masuk ke Indonesia dari sekte siwaisme maka Candi Siwa yang paling tinggi bangunannya. 

Secara prinsip keberadaan pemujaan kepada Brahma, Wisnu, dan Siwa adalah sama.  Lalu apa 

kaitannya dengan PTK sebagai pendidikan dunia kerja?  
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Tri Kona (utpati, stiti, pralina) sebagai jabaran fungsi Tri Murti  mewadahi konsep inovasi, 

kreativitas, budaya preservatif,  budaya progresif, terbuka terhadap pengaruh global tetapi 

tetap mengakar pada budaya dan identitas diri sendiri (teori pohon). Inovasi, kreativitas, dan 

perubahan memungkinkan pada dua sisi berlawanan yaitu membangun atau merusak. Inovasi 

dan kreativtas tidak selalu bersifat membangun. Inovasi dan kreativitas sering memiliki 

keberpihakan pada sau kelompok atau misi tertentu. Agar perubahan itu memberi nilai positif 

dan membangun, Desa pakraman mengenal ajaran Tri Guna (sattwam, rajas, tamas). Tri Guna 

yang terkendali akan memberikan perubahan itu kearah positif.  Akan terjadi proses penciptaan 

(utpati) apa-apa yang dibutuhkan, akan terjadi proses pemeliharaan (stiti) hal-hal yang masih 

relevan, berguna, memberi manfaat dan peleburan (pralina) hal-hal yang sudah tidak relevan. 

Kalau manusia itu dikuasai oleh Tri Guna yang tepat dia akan ciptakan hal-hal yang beguna, 

bukan sekedar mencipta dan memelihara hal-hal yang edonis. Tepat dalam mencipta, 

memelihara, dan meniadakan. Pemujaan Brahma, Wisnu, dan Siwa mengamalkan dua hal yaitu 

Tri Kona dan Tri Guna. Jadi apapun yang kita lakukan tidak mungkin tanpa ada perubahan. Nah 

oleh karena itulah  perubahan itu harus diprogramkan. Perubahan itu akan jalan apabila 

manusianya mengusai Tri Guna dan Tri Kona secara benar dan wajar.  

4. Tri Murti, Tri Guna dan Kreativitas dalam Masyarakat Bali 

Dalam Utara Mimamsa Bhagavad Purana ada tiga kelompok Maha Purana. Satvika Purana 

dengan Ista Dewatanya Dewa Wisnu. Rajasika Purana dengan Dewa Brahma sebagai Ista 

Dewatanya dan Tamasika Purana dengan Dewa Siwa sebagai Ista Dewatanya. Dewa Wisnu 

sebagai dewanya Satvika Purana untuk melindungi guna sattwam. Dewa Brahma untuk 

mengendalikan sifat atau guna rajas, sedangkan Dewa Siwa untuk mengendalikan guna tamas. 

Untuk mencapai kehidupan yang sukses hendaknya tiga sifat yang disebut Tri Guna itu harus 

dibuat menjadi kuat.  

Tri Guna itu akan kuat apabila guna sattwam dan guna rajas sama-sama kuat 

mempengaruhi citta atau alam pikiran. Guna sattwam dan rajas yang sama-sama kuat itu 

menyebabkan orang selalu berniat baik dan berbuat baik. Karena itu, dibangunnya Pura Desa 

sebagai tempat suci pemujaan kepada Brahma dan Pura Puseh sebagai  tempat suci pemujaan 

Wisnu dalam satu areal atau satu palemahan sebagai simbol untuk menyatukan guna sattwam 

dan guna rajas agar sama-sama kuat mempengaruhi citta atau alam pikiran manusia berniat 

baik berbuat baik. Dibangunnya dua pura dalam satu areal itu bukanlah suatu kebetulan saja. 

Karena itu, hendaknya Pura Desa dan Puseh tidak hanya dijadikan tempat pemujaan. Pura 

tersebut harus dijadikan media untuk mengembangkan berbagai gagasan dan program untuk 

mendinamiskan upaya kreativitas dan perlindungan pada hal-hal yang positif di desa pakraman 

(Wiana, 2009).  

Lewat Pura Puseh umat dimotivasi untuk membangun niat baik dengan menguatkan sifat-

sifat sattwam dan berbuat baik membangun program-program aksi yang praktis dan realistis 

yang bermanfaat bagi krama di desa pakraman. Dari Pura Desa dan Pura Puseh itulah 

dikembangkan gagasan-gagasan untuk menentukan berbagai langkah, apa yang wajib 

dipelihara dan dilindungi. Sesungguhnya ada warisan budaya berupa gagasan-gagasan atau ide-

ide mulia yang terpendam dalam berbagai tradisi yang patut dipelihara dan dilindungi. Warisan 

budaya berupa pemikiran itu bisa terekam dalam bentuk naskah tertulis, lisan atau dalam 

wujud simbol-simbol visual.  
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Demikian juga menyangkut budaya aktivitas dan hasil budaya dalam wujud material. Hal 

inilah yang patut dilakukan melalui berbagai pengkajian bersama di desa pakraman. Demikian 

juga aktivitas budaya agama yang masih relevan dengan zaman, patut dilanjutkan, dipelihara 

dan dilindungi. Lewat pemujaan Batara Wisnu kita kuatkan moral dan daya tahan mental kita 

untuk melindungi hal-hal yang patut dilindungi dari arus zaman yang sangat deras. Untuk 

melindungi sesuatu yang patut dilindungi itulah sebagai wujud nyata aktivitas memuja Batara 

Wisnu di Pura Puseh. Untuk bisa membedakan antara yang patut dilindungi dan yang tidak 

patut dilindungi itu perlu dibangun wiweka jnana. Wiweka jnana adalah suatu kemampuan 

untuk membeda-bedakan yang patut dan yang tidak patut, yang baik dan yang tidak baik dan 

seterusnya. Hal itu penting agar jangan semua yang sudah mentradisi terus kita lindungi. Lagi 

pula tradisi itu adalah buatan manusia. Setiap buatan manusia itu pasti kena hukum rwa 

bhineda. Ada yang baik ada yang buruk. Dengan wiweka jnana kita akan melindungi sesuatu 

yang patut dilindungi, memelihara sesuatu yang patut dipelihara.  

Selanjutnya ada penjelasan dalam bahasa Jawa Kuno didalam Wrehaspati Tattwa 

dinyatakan “Sakti ngarania ikang sarwa jnyana lawan sarwa karya”. Artinya: Sakti adalah 

mereka yang memiliki banyak ilmu (jnana) dan banyak berbuat nyata mewujudkan ilmu 

tersebut. Konsep sakti memunculkan konsep cendikiawan yaitu kemampuan berbuat 

memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat melalui disiplin ilmu yang dimiliki. Untuk 

memiliki banyak ilmu haruslah mengembangkan guna sattwam. Mereka yang guna sattwam-nya 

kuat akan terdorong untuk terus meningkatkan kemauan belajarnya dan memiliki kecerdasan 

belajar (learning intellegence) sebagai pusat pengembangan diri manusia abad 21. Sedangkan 

mereka yang memiliki guna rajas yang kuat akan selalu memiliki semangat kuat untuk terus 

bekerja mewujudkan ilmu yang didapatkan dalam perbuatan nyata. Demikian juga keberadaan 

Pura Dalem untuk memuja Tuhan sebagai Dewa Siwa Rudra. Pemujaan Tuhan di Pura Dalem 

diarahkan untuk menguatkan kemampuan untuk mengendalikan sifat-sifat tamas agar tidak 

eksis membuat manusia malas, bebal tetapi rakus. Dalam wujud yang lebih nyata pembinaan 

guna tamas akan mendorong manusia melakukan langkah-langkah nyata menghilangkan 

berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan hidup. Swadharma desa pakraman yang 

dijiwai oleh keberadaan Kahyangan Tiga ini adalah mengembangkan ajaran Tri Kona dan Tri 

Guna dalam membangun warga desa pakraman (pawongan) yang jagat hita (bahagia di dunia). 

Kalau hal ini benar-benar dibuatkan program yang matang maka desa pakraman dengan 

Kahyangan Tiga sebagai hulunya akan eksis dalam membangun Bali yang ajeg.   

5. THK dan Pembangunan Berkelanjutan 

Pemujaan pada Tuhan di Kahyangan Tiga (parhyangan) akan bermakna untuk 

membangun alam yang lestari (bhuta hita) dan manusia Bali yang jagat hita. Membangun alam 

yang lestari dengan konsep rta. Sedangkan membangun jagat hita dengan konsep dharma. Ini 

artinya memuja Tuhan bukan berhenti pada memuja saja. Pemujaan Tuhan harus dapat berdaya 

guna menguatkan manusia untuk menjaga alam dan menjaga hidup bersama yang saling 

mengabdi. Itulah tujuan pendirian Kahyangan Tiga di desa pakraman (Wiana, 

http://www.balipost.co.id/ balipostcetak/2008/1/16/ bd1.htm).  

Ciri hidup yang baik dan benar itu adalah melakukan kreativitas untuk menciptakan 

sesuatu yang sepatutnya diciptakan (utpati). Selanjutnya kreatif untuk memelihara sesuatu 

yang sepatutnya dipelihara (stiti). Dalam kehidupan ini ada hal-hal yang memang seyogianya 

http://www.balipost.co.id/
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ditiadakan (pralina) agar dinamika hidup ini melaju menuju kehidupan yang jana hita dan jagat 

hita. Jana hita artinya kebahagiaan secara individu dan jagat hita adalah kebahagiaan secara 

bersama-sama. Inilah yang seyogianya yang dikembangkan oleh warga di desa pakraman.  

Kearifan lokal masyarakat Bali terkait dengan jana hita dan jagat hita untuk pendidikan 

untuk dunia kerja adalah “ngalih gae pang meturu idup” bukan “mati iba idup kai” artinya 

mencari dan membangun pekerjaan untuk hidup bersama bukan untuk saling membunuh. 

Bagaimana masyarakat Bali mencari pekerjaan, membangun pekerjaan untuk hidup dan 

menghidupi kebutuhan bersama. Bukan mengembangkan cara-cara untuk membunuh 

kehidupan orang lain, menindas kehidupan orang untuk hidup bahagia diatas penderitaan 

orang lain. Bukan sekedar menyelamatkan diri masing-masing.  

Dinamika hidup dengan landansan Tri Kona inilah yang dapat menciptakan suasana hidup 

yang dinamis, harmonis dan produktif dalam arti spiritual dan material secara 

berkesinambungan. Dari konsep Tri Kona ini sesungguhnya dapat dikembangkan menjadi 

berbagai kebijakan di desa pakraman. Betapapun maju suatu zaman yakinlah dapat 

dikendalikan dengan konsep Tri Kona. (Wiana, http://www.balipost.co.id/ 

balipostcetak/2008/1/16/bd1.htm). Dengan konsep Tri Kona ini desa pakraman tidak akan 

pernah kehilangan jati dirinya sebagai lembaga umat Hindu khas Bali. Kemajuan zaman justru 

akan menguatkan jati diri kehidupan di desa pakraman. Ciptakan adat-istiadat yang dibutuhkan 

zaman, ada adat-istiadat yang masih baik dan benar agar terus dipelihara dan dipertahankan. 

Sedangkan adat-istiadat yang sudah usang ketinggalan zaman hendaknya ditinggalkan secara 

suka rela dengan cara-cara yang baik dan benar juga. Dewasa ini, karena kurang kuatnya guna 

sattwam dan guna rajas, banyak tindakan melidungi sesuatu yang sudah sepatutnya dipralina, 

dan mengabaikan sesuatu yang sepatutnya mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan.  

Di Desa Pakraman, Pesraman, dan Banjar juga sebagai tempat dan lembaga membuat 

orang agar mengerti dalam menggerakkan hidupnya secara vertikal dan horizontal. Vertikal itu 

Catur Asrama yaitu: brahmacari, grihasta, wanaprasta, dan bhiksuka. Brahmacari adalah masa 

menuntut ilmu, grihasta masa berumah tangga, wanaprasta masa menjauhi kehidupan duniawi, 

dan bhiksuka masa menyerahkan diri kepada Tuhan. Secara horizontal Catur Warna (brahmana, 

ksatria, waisya, sudra). Makanya di Banjar, bethara dipuja sebagai Bethara Penyarikan agar 

masyarakat “nyarik-nyarik” artinya menjalani pentahapan yang benar. Memiliki keahlian dan 

keterampilan serta siap memasuki pilihan warna dan asrama. Gerak masyarakat melalui jalur 

horizontal dengan  catur warna dan secara vertikal menjalani pengasraman (catur asrama).  

Keluhuran kearifan lokal Bali: Brahmana sebagai pemelihara dan pengembang ilmu; Kesatria 

sebagai pelindung; Waisya sebagai pengembang kemakmuran; Sudra sebagai tenaga kerja 

pendukung. Brahmana berkerja membangun kekuatan moral, kesejukan hati. Kesatria 

membangun kekuatan regulasi, memberi keamanan, dan keadilan. Waisya bekerja membangun 

kekuatan ekonomi dan memberi kesejahteraan. Sudra membangun kekuatan demokrasi 

memberi kerukunan me-nyame braya, kekeluargaan dan kebersamaan dalam hidup 

berdampingan.  

Dalam lingkup keluarga THK dilembagakan dalam bentuk rumah adat keluarga Bali. Sama 

halnya dengan desa pakraman, penataan rumah adat menggunakan konsep tri mandala dan tri 

angga. Sanggah sebagai parhyangan adalah otak, meten merupakan kepala pembungkus otak, 

bale dauh-bale dangin tangan kiri-kanan, dapur adalah perut, dan tebe adalah kaki. Bangunan 

http://www.balipost.co.id/%20balipostcetak/2008/1/16/bd1.htm
http://www.balipost.co.id/%20balipostcetak/2008/1/16/bd1.htm
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pokok dalam sanggah adalah kemulan, taksu, dan padmasana. Kemulan adalah modal untuk 

membangun rumah tangga, taksu adalah kekuatan. Kalau tidak ada kekuatan taksu maka modal 

atau kemulan kita bisa tidak tumbuh berkembang. Padmasana digunakan untuk memuja Tuhan 

Ida Sang Hyang Widhi Wasa. 

7. Tranformasi PTK 

Profesionalisme kehidupan abad 21 mensyaratkan berbagai kecerdasan dan keterampilan 

strategis. Dalam pandangan Sudira (2011) ada sembilan kecerdasan kontekstual yang 

diperlukan dalam membangun profesionalisme diri. Kesembilan kecerdasan itu adalah 

kecerdasan belajar, kecerdasan emosional-spiritual, kecerdasan sosial-ekologis, kecerdasan 

intelektual, kecerdasan  kinestetis, kecerdasan ekonomika, kecerdasan politik, kecerdasan 

teknologi, kecerdasan seni-budaya. Kecerdasan belajar merupakan kecerdasan pokok yang 

Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi membutuhkan  strategi holistik berjangka 

panjang yang mengadopsi, mengadaptasi,  membumikan budaya dan kearifan-kearifan lokal 

dengan tetap terbuka terhadap budaya nusantra dan perubahan budaya asing. 

Dalam masyarakat porous interaksi global berjalan alamiah sehingga peluang-peluang 

perubahan menuju perbaikan dan penyempurnaan budaya suatu masyarakat juga  berjalan 

alamiah. Kesenjangan teknologi dan media digital antar   negara semakin kecil sehingga 

peluang-peluang pengembangan individu masyarakat kejuruan semakin terbuka. Kondisi ini 

memberi peluang sekaligus tantangan yang baik pengembangan potensi sembilan kecerdasan  

suatu masyarakat. Budaya suatu masyarakat dapat teradaptasi dengan mudah karena dukungan 

media digital. Media digital dapat digunakan untuk mempromosikan budaya dan nilai-nilai 

kearifan lokal seperti THK. 

Pengembangan kualitas dan relevansi PTK Indonesia berbasis THK membutuhkan 

paradigma baru. Sebuah paradigma yang mengakar pada jati diri bangsa dan tumbuh  terpupuk 

subur  terbuka tetapi tetap selektif terhadap perubahan dan pengaruh luar. Bagaimana kualitas 

dan relevansi pendidikan kejuruan dan vokasi Indonesia dibangun dan dikembangkan 

berdasarkan perubahan dan tuntutan lingkungan kehidupan, nilai-nilai dan strukur budaya 

bangsa Indonesia. Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi tidak sebatas dipandang 

dalam perspektif daya kompetisi dan tujuan ekonomis semata.    

 

KESIMPULAN 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dalam kerangka pengembangan pendidikan berbasis 

indigenous wisdom dikemas selaras dengan kebutuhan dan cita-cita masyarakatnya berdasarkan 

budaya adiluhung. Pendidikan teknologi dan kejuruan dalam mempersiapkan peradaban 

generasi baru memerlukan konsep baru  menumbuhkan kemampuan memproduksi 

kebudayaan integratif yang sadar membangun kebersamaan, melayani satu sama lain, 

memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. Pendidikan teknologi dan kejuruan 

menumbuhkan budaya kreatif membangun citta atau alam pikiran manusia untuk berniat baik 

berbuat baik  melalui berbagai gagasan dan langkah-langkah konstruktif memecahkan 

permasalahan yang ada di masyarakat melalui berbagai disiplin kejuruan. Kearifan lokal THK 

sangat tepat digunakan sebagai basis pengembangan pendidikan teknologi dan kejuruan masa 
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depan dalam membangun peradaban generasi baru yang bahagia, sehat jasmani, tenang rohani, 

profesional karena THK menganut prinsip-prinsip interaksi yang holistik antara individu 

manusia dan masyarakat dengan Tuhan dan alam secara berkebudayaan sebagai proses 

pendidikan yang berlangsung di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat.  
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ABSTRAK 

Perbedaan yang menonjol dari RPP 2011 dengan edisi sebelumnya adalah 
pendekatan yang digunakan yaitu dengan pembelajaran konstruktifisme yang 
menekankan proses yang mengacu pada PAIKEM ditambah dengan muatan karakter 
dalam kegiatan pemelajarannya. Muatan karakter tidak cukup ditempelkan sebagai 
hiasan saja, tetapi harus dipilih, dirumuskan dan diimplementasikan dalam 
kegiatan belajar, mulai dari persiapan, eksplorasi, elaborasi dan klarifikasi serta 
kegiatan penutup, setara dengan pencapaian kompetensi dasar utama yang harus 
dicapai. Pada materi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) penyusunan RPP 2011 
menjadi sangat penting karena aspek afektifnya sangat menonjol, yaitu 
pengutamaan sikap sehat dan selamat. 

Kemampuan guru dalam mengakomodasikan muatan karakter ditentukan oleh : 
pengalaman mengajar, kerjasama tim guru mata pelajaran serta kemampuan 
memilih muatan karakter apa yang sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan. 
Guru harus mencermati setiap langkah pembelajaran, dan mengakomodasikan 
muatan karakter yang telah dimasukkan agar dapat memberikan penguatan bagi 
makna belajar siswa.  Implementasinya melalui berbagai pertemuan para guru yang 
tergabung dalam APGK3 dengan serangkaian kegiatan paparan, diskusi kelompok 
bidang keahlian dan penugasan. Rangkuman hasil penyusunan RPP meliputi 
komponen-komponen: identitas RPP, rumusan tujuan, materi ajar, rincian kegiatan 
belajar, media pembelajaran dan penilaian hasil belajar secara umum berkatagori 
baik. Capaian skor rerata 74 dengan skor terendah 68 dan  skor tertinggi 81. 
Distribusi pencapaian skor terdiri : <66 = 0%; 66-70 = 21%; 70-76 = 46%; 76-80 = 
31%;  dan  >80 = 0,03%.  

Simpulan yang diperoleh: guru dapat memahami dan menyadari pentingnya 
pengetahuan, wawasan dan sikap pentingnya K3 yang harus diajarkan kepada 
siswa; guru dapat mengembangkan dan menyusun silabus kompetensi dasar K3; 
guru dapat mengimplementasikan muatan K3 dan pendidikan karakter dalam 
pengembangan dan penyusunan silabus kompetensi dasar K3; serta mengenal 
berbagai media, metode dan strategi pembelajaran kompetensi dasar K3. 
Selanjutnya perlu tindak lanjut berupa sosialisasi pada sesama guru di sekolah. 
Lembaga terkait sebagai mitra kerja SMK diharapkan menjembatani kesenjangan 
kemampuan, melalui supervisi, penyusunan rambu dan petunjuk praktis penulisan 
silabus dan RPP, serta memperluas peluang publikasi silabus dan RPP tulisan guru 
SMK melalui media yang ada. 

Kata Kunci: muatan karakter, pendidikan kejuruan, RPP, Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 

  

mailto:putut_hargi@yahoo.com
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PENDAHULUAN 

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1990 pasal 1 ayat 2  pendidikan 

menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang menengah yang menyiapkan peserta didik 

untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Selanjutnya pada ayat 

3 , pendidikan menengah kejuruan juga mengutamakan pengembangan kemampuan peserta 

didik untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Dua hal mendasar dalam penyiapan lulusan 

pendidikan menengah kejuruan adalah tuntutan sikap profesional pada suatu pekerjaan 

tertentu. Karakteristik yang menonjol dari dua tuntutan tersebut adalah penyiapan anak didik 

masuk lapangan kerja sesuai kebutuhan dunia kerja berupa penguasaan pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan dunia kerja (Djojonegoro, 1998:37; 

Suyanto, 2008 : 13; Joko Sutrisno, 2007: 33). Dalam dunia kerja, perilaku, sikap kerja dan 

karakter kerja menjadi suatu persyaratan penting bagi pekerja. Hal inilah yang oleh pendidikan 

kejuruan harus disiapkan melalui simulasi sekolah sebagai tempat kerja yang: melatih 

bagaimana belajar dan bekerja; melatih mematuhi aturan yang berlaku di tempat kerja; melatih 

mengembangkan karakter; membangun inisiatif dan bersosialisasi serta melatih pergaulan 

sesama teman dan guru (Crites, 1969:184). Kesemuanya itu merupakan suatu tata nilai yang 

disebut budaya kerja (Slamet PH, 2010; Widarto,2011) yang jabarannya meliputi: etika kerja, 

rasa keingintahuan, dapat dipercaya, disiplin, jujur, komitmen, tanggung jawab, respek, toleran, 

kerja keras, hubungan baik, integritas,gigih, kerja sama, penyesuaian diri, sopan santun, 

komunikasi dan kepemimpinan. Budaya kerja yang merupakan bagian pengembangan karakter 

inilah yang harus diimplementasikan dalam program pemelajaran di sekolah, yang 

rancangannya harus dimuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pendidikan 

karakter harus dirumuskan  sampai tahap operasional: metode, strategi dan teknik, sehingga 

mampu berkontribusi mewujudkan potensi dan cita-cita dalam membangun kehidupan yang 

bermartabat (Hamengku Buwono X, 2012: 7). Termasuk di dalamnya adalah pemelajaran 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk mewujudkan budaya sehat dan selamat. 

Permasalahannya adalah bagaimana strategi penerapan sehat dan selamat sebagai upaya 

membangun karakter itu dirumuskan dalam RPP? 

Rangka Pengembangan dan Penyusunan RPP K3 

Pengembangan dan penyusunan RPP kompetensi dasar K3 mengacu pada dua 

pendekatan teori. Pertama :  teori pengembangan silabus dan penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) di SMK. Kedua : teori muatan materi atau bahan yang akan dikembangkan 

dalam silabus dan RPP, yaitu teori tentang kesehatan dan keselamatan kerja.  

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan 

prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang 

ditetapkan dalam Standar Isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Lingkup Rencana 

Pembelajaran paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) atau 

beberapa indikator untuk 1 (satu) kali  pertemuan atau lebih.  

Adapun komponen yang minimal harus ada dalam RPP adalah Tujuan Pembelajaran, 

Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Sumber Belajar, dan Penilaian Hasil Belajar. 

Sedangkan langkah-langkah penyusunan RPP adalah sebagai berikut: 

1. Mengisi kolom identitas  
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2. Menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan  

3. Menentukan SK, KD, dan Indikator yang akan digunakan ( terdapat pada silabus yang telah 

disusun)  

4. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan SK, KD, dan Indikator yang telah ditentukan. 

(Lebih rinci dari KD dan Indikator, pada saat-saat tertentu rumusan indikator sama dengan 

tujuan pembelajaran, karena indikator sudah sangat rinci sehingga tidak dapat dijabarkan 

lagi.) 

5. Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok/ pembelajaran yang terdapat dalam 

silabus. Materi ajar merupakan uraian dari materi pokok/pembelajaran  

6. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan  

7. Merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. 

8. Menentukan alat/bahan/ sumber belajar yang digunakan  

9. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, dll 

Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan 

kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang 

bagi keamanan tenaga kerja. Kecelakaan selain menjadi hambatan langsung, juga merugikan 

secara tidak langsung yakni kerusakan mesin dan peralatan kerja, terhentinya proses produksi 

untuk beberapa saat, kerusakan pada lingkungan kerja, dan lain-lain. (Suma’mur, 1985:2) 

Secara umum penyebab kecelakaan di tempat kerja adalah sebagai berikut: Kelelahan (fatigue), 

Kondisi tempat kerja (enviromental aspects) dan pekerjaan yang tidak aman (unsafe working 

condition), Kurangnya penguasaan pekerja terhadap pekerjaan, ditengarai penyebab awalnya 

(pre-cause) adalah kurangnya training, dan Karakteristik pekerjaan itu sendiri. 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya untuk menekan atau 

mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan penyelengaraan keselamatan 

dan kesehatan kerja adalah untuk melindungi tenaga kerja, menjamin keselamatan orang lain 

yang berada di tempat kerja dan menjaga sumber produksi agar aman dan efisien (Sumakmur, 

1987). 

Penyebab kecelakaan kerja ada dua hal, yaitu: faktor perorangan dan faktor pekerjaaan 

(Rudi Suardi, 2005); kesalahan manusia dan kondisi yang tidak aman (Tasliman, 1993); faktor 

alat/mesin, faktor manusia dan faktor lingkungan (Sumantri, 1989); tidak mengetahui tata cara 

yang aman, tidak memenuhi persyaratan kerja dan enggan mematuhi peraturan dan 

persyaratan kerja (Silalahi, 1985). 

Adapun risiko bahaya yang mengancam tenaga kerja di tempat kerja terdiri dari : bahaya 

fisik (kebisingan, penerangan, tata udara), bahaya biologi, bahaya kimia dan bahan berbahaya 

lainnya serta risiko psikologis (Sumakmur,1987) 

Menentukan Kegiatan Pembelajaran/ Strategi Pembelajaran/ Skenario Pembelajaran  

Strategi pembelajaran pada dasarnya menunjukkan cara mengorganisasikan  proses 

belajar mengajar,  digunakan untuk mencapai tujuan instruksional, dan menunjukan  langkah-

langkah pelaksanaan. Menurut Atwi Supratman (1997) urutan  kegiatan instruksional  

mengandung beberapa komponen yaitu  pendahuluan, penyajian dan penutup. 
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1. Komponen pendahuluan terdiri atas  tiga langkah yaitu : penjelasan singkat tentang isi 

pelajaran, penjelasan relevansi isi pelajaran baru dengan pengalaman peserta didik, dan 

penjelasan tentang tujuan instruksional. 

2. Komponen penyajian terdiri dari tiga langkah, yaitu : uraian, contoh, dan latihan 

3. Komponen  penutup terdiri dari dua langkah yaitu : tes formatif dan umpan balik, serta tindak 

lanjut. 

Penerapan ketiga komponen tersebut di atas dilakukan melalui pembuatan langkah-

langkah standar sebagai berikut: 

1. Kegiatan pendahuluan, terdiri dari : 

a. Orientasi: memusat perhatian peserta didik terhadap materi yang akan dibelajarkan. 

Dapat dilakukan dengan menunjukkan benda yang menarik, memberikan illustrasi, 

membaca berita di surat kabar dan sebagainya. 

b. Apersepsi: memberikan persepsi awal tentang materi yang akan diajarkan. 

c.  Motivasi: pengajar  memberikan motivasi makna pening dari materi yang akan dipelajari  

d. Pemberian Acuan: biasanya berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. Acuan 

dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi pelajaran secara garis besar. 

e. Pembagian kelompok belajar dan penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar 

(sesuai dengan rencana langkah-langkah pembelajaran). 

2. Kegiatan inti 

Berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui peserta didik untuk dapat menkonstruksi 

ilmu sesuai dengan skemata (frame work) masing-masing. Langkah-langkah tersebut disusun 

sedemikian rupa agar peserta didik dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagaimana 

dituangkan pada tujuan pembelajaran dan indikator. Untuk memudahkan, sebaiknya kegiatan 

inti dilengkapi dengan Lembaran Kerja, job sheet, lab, sheet, dsb. 

3. Kegiatan penutup 

a. Pengajar mengarahkan peserta didik untuk membuat rangkuman/simpulan. 

b. Pengajar memeriksa hasil belajar peserta didik. Dapat dengan memberikan tes tertulis 

atau tes lisan atau meminta peserta didik untuk mengulang kembali simpulan yang telah 

disusun atau dalam bentuk tanya jawab 

c. Memberikan arahan tindak lanjut pembelajaran, dapat berupa kegiatan di luar kelas atau 

tugas sebagai bagian remidi/pengayaan. 

Langkah-langkah pembelajaran yang memuat kegiatan  membuka pelajaran,  kegiatan inti 

dan penutup ini  pada dasarnya digunakan untuk  mencapai kompetensi dasar. Akan tetapi, 

dimungkinkan dalam seluruh rangkaian kegiatan, sesuai dengan karakteristik model yang 

dipilih, menggunakan urutan sintaks sesuai dengan modelnya. Oleh karena itu, kegiatan 

pendahuluan/pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap 

pertemuan.  

Contoh penerapan muatan karakter untuk bidang keahlian permesinan melalui 

penyusunan langkah-langkah pembelajaran dapat dicermati hal-hal berikut: 

1. Kompetensi dasar : mendeskripsikan risiko bahaya di tempat kerja 
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2. Tujuan pembelajaran: 

Setelah mendengarkan penjelasan guru dan mencermati tayangan LCD proyektor, siswa 

diharapkan dapat: 

a. menyebutkan macam-macam bahaya di tempat kerja secara cermat dan benar 

b. menjelaskan risiko bahaya di tempat kerja secara runtut dan benar 

3. Muatan karakter yang akan diberikan berupa : kesadaran, kecermatan, ketekunan, 

kecermatan, ketelitian dan kedisiplinan. 

4. Langkah-langkah pembelajaran: 

a. Kegiatan awal 

1) Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa dengan komunikatif, ramah dan santun 

2) Guru melakukan presensi dengan menanyakan kepada siswa apakah hadir semua 

secara komunikatif, ramah dan santun, hal ini untuk memupuk watak disiplin siswa 

3) Guru memimpin doa diikuti semua siswa dengan hikmat bertujuan meningkatkan 

ketakwaan kepada Tuhan YME 

4) Guru melakukan apersepsi dengan cara menayangkan video bahaya dan kecelakaan 

kerja di tempat kerja, kaitannya dengan apa yang akan dibahas pada pertemuan ini  

5) Guru menjelaskan standar kompetensi yang akan dicapai yaitu mengenali bahaya di 

tempat kerja, menjelaskan kompetensi dasarnya berupa mendeskripsikan risiko 

bahaya, serta menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang dikaitkan 

dengan pelajaran keteknikan lainnya yang diperlukan oleh seorang teknisi 

b. Kegiatan inti : Eksplorasi 

1) Guru menyampaikan materi tentang berbagai jenis pekerjaan yang berisiko, didahului 

dengan pertanyaan:” siapakah di antara kalian yang tangannya pernah 

tergores/terluka sewaktu kegiatan praktik di bengkel dan apa akibatnya?”  

2) Siswa menyimak pertanyaan guru dan diharapkan menjawab dengan percaya diri, 

melalui inisiatif sendiri maupun ditunjuk oleh guru 

3) Guru menanggapi dan mengapresiasi jawaban siswa, memberikan penguatan dan 

motivasi agar siswa makin semangat 

4) Guru menjelaskan materi tentang berbagai risiko bahaya pada pekerjaan melalui 

tayangan LCD proyektor, siswa menyimak dengan seksama, tekun dan perhatian 

5) Guru mengkonfirmasi kepada siswa sambil menunjukkan beberapa tayangan lain 

tentang kecelakaan kerja, sambil bertanya “apakah kalian mau mengalami hal ini?” 

 Kegiatan inti : elaborasi 

1) Guru menjelaskan dan menayangkan gambar dan video tentang bahaya fisik, bahaya 

kimia dan biologi, bahaya penggunaan mesin-mesin, disertai dengan contoh-contoh 

yang ada di kehidupan sehari-hari. 

2) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang bahaya fisik, bahaya kimia dan biologi, 

bahaya penggunaan mesin-mesin secara  cermat dan  teliti 
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3) Guru membagikan lembar kerja dan menjelaskan langkah-langkah diskusi kelompok 

kepada siswa, dilanjutkan dengan pembagian tugas topik diskusi dan penentuan 

anggota pada 4 kelompok diskusi.  

4) Masing-masing kelompok siswa melaksanakan diskusi dipimpin salah satu anggota 

kelompok, mengkaji topik yang sudah dibagikan oleh guru dan menuliskan hasil 

diskusi untuk dipaparkan pada pleno kelas. 

5) Guru memandu dan memantau perhatian dan partisipasi siswa, sambil memberikan 

penguatan, teguran dan motivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui 

diskusi. 

6) Guru memberikan waktu kepada semua wakil kelompok untuk memaparkan hasil 

diskusi, lalu membahasnya sehingga tuntas. 

d. Kegiatan inti : konfirmasi 

1) Guru mengklarifikasi apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dengan baik dengan 

cara mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh para siswa, mengamati sikap 

dan perilaku siswa pada saat diskusi, memastikan tidak terjadi kesalahpahaman siswa 

terhadap konsep yang dipelajari sekaligus sebagai evaluasi terhadap hasil belajar 

2) Guru merangkum dan menyimpulkan pokok-pokok bahasan yang dipelajari siswa 

e. Kegiatan penutup 

1) Guru dan siswa bekerja sama melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran serta 

menarik kesimpulan  

2) Guru menjelaskan materi ajar yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya 

3) Guru mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan memimpin doa dan salam 

Sebagai suatu contoh kecil, rumusan langkah-langkah pembelajaran yang 

mengakomodasi muatan karakter di atas tentu masih belum sempurna, apalagi pendekatan 

pembelajaran yang digunakan baru sebatas tanya jawab. Eksplorasi muatan karakter akan lebih 

memadai dan tajam apabila guru mampu menyelenggarakan KBM dengan pendekatan yang 

lebih individual. Muatan karakternya akan makin tajam, meskipun menjadi lebih terbatas 

cakupannya, misalnya hanya tiga atau empat karakter saja. Namun dengan spektrum yang 

sangat luas pada pendidikan kejuruan, guru akan sangat leluasa mengakomodasi hampir semua 

muatan karakter, baik karakter kebangsaan maupun karakter kerja dalam budaya industri. 

Implementasi kegiatan dimulai dengan orientasi dan prospek kegiatan K3 di sekolah 

kaitannya dengan industri serta pentingnya penyiapan lulusan melalui pendidikan K3 yang baik 

untuk meningkatkan produktifitas. Pendalaman materi dilakukan dengan curah pendapat 

tentang berbagai hal menyangkut peluang, kendala dan berbagai hambatan bagi para guru 

dalam pembelajaran K3, serta berkomitmen untuk mengembangkan pembelajaran K3 secara 

optimal. Adapun materi yang dikaji meliputi: pengertian, tujuan dan prinsip penyelenggaraan 

K3; pengertian,  prinsip dan langkah pengembangan Silabus dan RPP; implementasi muatan 

materi kompetensi dasar keselamatan dan kesehatan kerja dan karakter dalam silabus dan RPP; 

serta berbagai media, metode dan strategi pembelajaran keselamatan dan kesehatan kerja. 

Struktur materi tersebut di atas disusun secara praktis dan sederhana serta dilengkapi dengan 

contoh sehingga mudah dicerna.  

Berbekal materi kajian yang sudah didiskusikan secara tajam dan mendalam, maka para 

guru mulai menyusun RPP pembelajaran K3 sesuai dengan bidang keahlian kejuruan masing-
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masing, antara lain: boga, busana, otomotif, mesin, elektro dan elektronika, bisnis, teknologi 

informasi dan lain-lain. 

Luaran kegiatan berupa naskah silabus dan RPP K3 program keahlian masing-masing 

secara perorangan. Kumpulan naskah silabus dan RPP K3 dari berbagai program keahlian yang 

dihasilkan dari pelatihan ini sangat baik apabila didokumentasikan dalam bentuk buku, akan 

sangat mendukung kegiatan peningkatan mutu akademik para guru, apalagi jika karya-karya 

tersebut ditindak lanjuti dengan pembahasan yang lebih mendalam di antara para guru dan 

teknisi di sekolah masing-masing, sehingga mampu mengembangkan upaya-upaya lain yang 

lebih nyata dan mampu dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang lebih luas. 

Adapun hasil penilaian terhadap luaran berupa RPP meliputi komponen-komponen: 

identitas RPP, rumusan tujuan, materi ajar, rincian kegiatan belajar, media pembelajaran dan 

penilaian hasil belajar.  

Produk silabus dan RPP K3 yang dihasilkan sebanyak 39 buah, berasal dari bebagai 

program studi yang sebarannya sebagaimana tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Sebaran Hasil RPP berdasarkan Program Studi 

No Program studi Jumlah No Program studi Jumlah 

1 Otomotif 10 6 Bisnis 2 
2 Busana 7 7 Rias 1 
3 Boga 4 8 Administrasi Kantor 1 
4 Permesinan 4 9 Audio Vidio 1 

5 Elektro 4 10 Lain-lain 2 
6 Perhotelan 2 Jumlah 39 

 

Setelah dilakukan evaluasi, hasil RPP yang dibuat oleh para guru masih terdapat variasi 

terapannya di sekolah masing-masing. Evaluasi meliputi aspek identtas RPP, perumusan 

Tujuan, Materi ajar,rincian kegiatan belajar, media pembelajaran, serta penilaian hasil belajar. 

Adapun hasil selengkapnya adalah skor setiap komponen dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.  Skor Hasil Penilaian RPP 

No Komponen RPP Skor terendah 
Skor 

tertinggi 
Rerata  
skor 

1 Identitas RPP 70 85 76 
2 Perumusan Tujuan 65 85 76 
3 Materi ajar 70 85 76 
4 Rincian kegiatan belajar 65 90 74 

5 Media pembelajaran 65 80 71 
6 Penilaian hasil belajar 65 80 69 
 Skor Keseluruhan 68 81 74 

 

Dari hasil penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil pelatihan cukup baik dengan 

rerata skor terendah 68, rerata skor tertinggi 81 dan skor rerata 74. Sedangkan distribusi 

pencapaian skor terdiri : <66 = 0 orang (0%); 66-70 = 8 orang (21%); 70-76 = 18 orang (46%); 

76-80 = 12 orang (31%);  dan  >80 = 1 orang (0,03%) 
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KESIMPULAN 

Simpulan yang dapat ditarik dari kegiatan ini adalah: setelah mengikuti kegiatan para 

guru dapat memahami dan menyadari pentingnya pengetahuan, wawasan dan sikap pentingnya 

K3 yang harus diajarkan oleh guru kepada siswa; guru dapat mengembangkan dan menyusun 

silabus kompetensi dasar kesehatan dan keselamatan kerja; guru dapat mengimplementasikan 

muatan K3 dan pendidikan karakter dalam pengembangan dan penyusunan silabus kompetensi 

dasar kesehatan dan keselamatan kerja; serta mengenal berbagai media, metode dan strategi 

pembelajaran kompetensi dasar kesehatan dan keselamatan kerja. 

Adapun saran yang dapat disampaikan agar kegiatan ditindak lanjuti dengan pendalaman 

materi di antara para guru di sekolah masing-masing sehingga wawasan, pengetahuan dan 

kemampuan dapat tersosialisasi dengan baik bagi semua anggota sivitas akademika sekolah. 

Lembaga terkait sebagai mitra kerja SMK diharapkan dapat menjembatani kesenjangan 

kemampuan pengembangan silabus dan RPP bagi para guru SMK, antara lain dengan 

memberikan supervisi, penyusunan rambu dan petunjuk praktis penulisan silabus dan RPP 

termasuk dalam aspek administrasinya, serta memperluas peluang publikasi bagi hasil tulisan 

tentang silabus dan RPP para guru SMK melalui berbagai media yang ada. 
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ABSTRAK 

Beberapa kesulitan yang ditemui saat menggunakan Ms. Word adalah tampilan 
notasi matematis, penyusunan kelengkapan dokumen seperti daftar isi, pelabelan 
serta kerapian dan sebagainya memberikan ide untuk mengadakan pelatihan yang 
memperkenalkan program LaTex dengan penggunaan yang lebih mudah yaitu user 
interface Lyx. Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar Matematika Menggunakan Program 
LaTeX dengan User Interface LyX Untuk Guru Sekolah Menengah di DIY diadakan 
dengan beberapa tujuan dengan salah satunya adalah menghasilkan handout user 
interface LyX dan handout pendamping. Pada makalah ini dipaparkan bagaimana 
kelebihan user interface LyX dibandingkan Ms Word dalam penyusunan bahan ajar 
matematika. 

Pelaksanaan Pelatihan diawali dengan penjelasan secara umum untuk mengenal 
LaTeX dan LyX. Metode pelatihan ini adalah tutorial dan praktek mandiri . Workshop 
pembuatan bahan ajar seperti buku dan presentasi dibimbing pelatih pada saat 
pelatihan. Selanjutnya peserta diberikan waktu untuk mengerjakan secara mandiri. 
Untuk program yang diperlukan yaitu LyX dapat diunduh secara free dari internet. 
LyX merupakan salah satu program yang dapat dikatakan mudah dari segi 
penggunaannya tetapi mempunyai banyak kelebihan. Tidak seperti pengolah data 
biasa, LyX memberikan pilihan tipe dokumen yang dinginkan sebagai hasil 
akhirnya, diantaranya bentuk hand out, buku, artikel/makalah, laporan, presentasi, 
dan sebagainya.  

 Pelatihan ini dilaksanakan pada 3 – 6 Juli 2012 selama 36 jam dan diikuti oleh 28 
peserta dimana tidak hanya guru matematika SMP, SMA  di DIY tetapi ada beberapa 
dari Guru SMK, dari 30 orang pendaftar. Animo peserta sebenarnya cukup besar 
tetapi karena keterbatasan ruang dan untuk keefektifan pelaksanaan maka calon 
peserta dibatasi.  Berdasarkan pengamatan dan dari tanya jawab serta diskusi 
dengan peserta pelatihan, tampak bahwa guru bersemangat mengikuti kegiatan 
pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan, Peserta pelatihan dapat membandingkan 
hasil yang diperoleh dari Ms Word dan LyX. Dari sudut pandang kerapian dalam 
menuliskan equation dan pelabelan nomor, heading serta kelengkapan lain dalam 
suatu dokumen yang diformat oleh LyX secara otomatis.  

Kata Kunci : LaTex, LyX, Bahan Ajar  

 

PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

Pengembangan sebuah bahan ajar untuk kelas sangat penting dilakukan oleh guru atau 

tenaga dan praktisi pendidikan. Suatu bahan ajar, seperti modul atau buku teks khususnya 

modul/buku atau bahan ajar matematika tentu tidak lepas dari persamaan matematika dengan 

notasi yang menggunakan huruf yunani ataupun operator matematika. Pada umumnya, guru-

guru di sekolah menengah di Indonesia, dan DIY pada khususnya, masih menggunakan bantuan 

mailto:retnosubekti@uny.ac.id
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perangkat lunak Microsoft Word untuk membantu menyusun bahan ajar tersebut. Beberapa 

kelemahan Microsoft Word muncul saat editing seperti  tampilan equation, kelengkapan daftar 

isi, penulisan bab maupun subbab karena membutuhkan ketelitian saat menyatukan subbab-

subbab tersebut dan kelengkapan lainnya. Oleh karena itu diperlukan sebuah program yang 

dapat membantu proses pengetikan dan peyusunan bahan ajar matematika yang lengkap dan 

efisien untuk penulisan imiah yang melibatkan rumus ataupun notasi matematika.  

LaTeX merupakan program typesetting yang dapat diakses secara bebas dan sangat 

populer untuk para ilmuwan, ahli computer, teknisi, fisikawan, dan lainnya. Pengguna cukup 

memilih struktur dokumen yang tersedia di LaTeX seperti buku, modul, presentasi, laporan, 

artikel, dsb, dan setelah itu cukup mengisi isi atau materi pada bagian-bagian yang telah 

tersedia secara otomatis. Program ini unggul dalam menyusun artikel atau jurnal ilmiah yang 

kompleks, dalam berbagai ukuran dan struktur serta yang memuat bahan matematika beserta 

referensi, daftar pustaka, indeks, dan sebagainya.   

Sayangnya tampilan program LaTeX ini tidaklah semenarik dan semudah Ms.Word. 

Sehingga untuk mempermudah penggunaan LaTeX, sebagai optional, ada user interface yang 

dapat dimanfaatkan, salah satu diantaranya adalah LyX. LyX merupakan salah satu program 

yang dapat dikatakan mudah dari segi penggunaannya serta mempunyai banyak kelebihan. 

Beberapa kelebihan LyX adalah 1) program ini user-friendly, 2) mempunyai tampilan yang akrab 

dengan pengguna, seperti Ms. Word. Dengan kelebihan tersebut, pengguna dapat menggunakan 

LaTeX dengan mudah. 

Karena banyak keunggulan LyX yang diberikan, dunia internasionalpun lebih banyak 

menggunakan program ini dalam penulisan ilmiah pada jurnal-jurnal internasional, buku bahan 

ajar/ modul, atau presentasi mereka, bahan presentasi mereka. Namun sayangnya berdasarkan 

pengamatan, belum banyak tenaga pendidik maupun guru matematika yang memanfaatkan 

program ini untuk menyusun bahan ajar/modul/buku/presentasinya, sehingga sangatlah 

penting program ini untuk diperkenalkan kepada para pendidik ataupun praktisi pendidikan. 

Dengan memperhatikan hal tersebut, kiranya perlu ada program atau kegiatan pelatihan 

penyusunan bahan ajar  matematika dengan memanfaatkan program lunak yang saat ini 

popular digunakan, yaitu LaTeX dengan user interface LyX. Dari hasil Pelatihan yang telah 

dilaksanakan, tim perlu memaparkan beberapa kelebihan LyX dibandingkan Ms. Word sebagai 

program pengolah data (typesetting) untuk penyusunan bahan ajar.  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dirumuskan bagaimana user interface Lyx digunakan untuk 

menyusun bahan ajar (modul/buku teks/presentasi) matematika serta kelebihannya 

dibandingkan Microsoft Word.  

Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh penjelasan 

penggunaan User interface LyX untuk penyusunan bahan ajar (modul/buku teks/presentasi)  

matematika serta kelebihan-kelebihannya dibandingkan Ms. Word. 
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KAJIAN PUSTAKA 

Penyusunan Bahan Ajar 

 Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa 

berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis (Depdiknas, 2008: 6). Sementara menurut 

Chomsin S. Widodo dan Jasmadi (2008), bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat 

pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. 

Ada beberapa jenis bahan ajar, Depdiknas (2008: 11) menyatakan bahwa bahan ajar 

dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:  

1) bahan ajar cetak (printed),  

2) bahan ajar dengar (audio), 

3) bahan ajar pandang dengar (audio visual),  

4) bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material). 

Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang cukup mudah dalam pembuatan dan 

keterjangkauannya bagi peserta didik, baik dari segi sarana pendukung maupun biaya. Bahan 

ajar cetak terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu handout, buku, modul, lembar kegiatan siswa, 

brosur, leaflet, wallchart, serta foto/gambar. 

Buku 

Buku merupakan bahan ajar cetak utama yang berisi bahan-bahan pelajaran suatu bidang 

studi yang digunakan sebagai buku pokok bagi peserta didik dan guru. Buku sebagai bahan ajar 

merupakan buku yang berisi suatu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam 

bentuk tertulis. Struktur yang harus ada dalam sebuah buku, yaitu judul, kompetensi dasar atau 

indikator pencapaian, latihan, dan penilaian (Depdiknas, 2008). Lebih rinci disebutkan bahwa 

bagian-bagian dari buku adalah  : 

1) Bagian awal 

Bagian awal berisi halaman cover, halaman judul, serta daftar isi. 

2) Bagian isi 

Bagian isi berisi berisi bab-bab yang berisi materi. Setiap bab terdiri sub bab-sub 

bab dan pokok pokok bahasan yang menjadi inti naskah buku dan memuat uraian 

penjelasan, proses operasional atau langkah kerja dari setiap bab maupun sub 

bab.  

3) Bagian akhir 

Bagian akhir berisi lampiran, glosarium, serta daftar pustaka. 

 

1. Ms. Word dan User Interface Lyx  
Sebagai program pengolah kata Ms. Word mempunyai kelebihan yaitu integrasinya dalam 

Microsoft Office yang hampir seluruh pengguna komputer mengenalnya. Bagi semua pengguna 
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komputer pastilah sudah mengetahui Ms. Word. Dari sisi kemudahan penggunaan, Ms Word 

sangatlah mudah dimana siapapun dapat menggunakannya untuk menyusun bahan ajar yang 

sesuai dengan kebutuhan, seperti buku teks, modul, diktat, lembar informasi atau bahan ajar 

sederhana. Jika bentuk penyajian sudah ditetapkan, maka pengguna Word harus menyesuaikan 

seperti pedoman penyusunannya, misalkan pada buku teks diperlukan kelengkapan daftar isi, 

daftar pustaka dan sebagainya. Khusus untuk bahan ajar matematika yang sering menggunakan  

notasi matematika, pada Ms. Word telah disisipkan menu Equation Editor yang dapat digunakan 

pengguna dengan langkah sebagai berikut :   

Pilih Insert > Equation 

 

Selanjutnya pengguna memilih equation yang digunakan  

 

Dibawah ini beberapa contoh penyisipan equation : 

 ̂          

Berikut ini jika equation tidak diletakkan di tengah (center) misalkan di bagian kiri 

karena ada penomoran  

  ̂          

Maka secara otomatis ukuran font akan berubah mengecil, hal ini akan membuat tampilan 

menjadi tidak rapi ataupun equation tidak terbaca. 

Selain dari contoh equation, pada sebuah bahan ajar misalkan buku jika disisipkan tabel  

ataupun gambar maka pengguna Word perlu melakukan re-editing. Pengguna juga memerlukan 

penyusunan kembali sesuai kerangka yang dipilih untuk buku, laporan, buku ataupun makalah. 

Untuk bahan ajar seperti presentasi pengguna tidak lagi menggunakan Ms. Word tetapi 

menggunakan Ms. Power Point.  

Dengan program LaTeX/Lyx, penulis tidak dipusingkan lagi dengan tahap ini. Pengguna  

cukup memilih menu yang kelas dokumen yang sudah ada, seperti buku teks, modul, laporan, 

presentasi dan dsb, dan cukup mengisikan dengan materi-materi yang telah disiapkan.  

2. Lingkungan Kerja LyX 

LyX secara otomatis akan menformat dokumen sesuai dengan aturan-aturan yang telah 

diberikan, dan akan menghasilkan konsistensi dari awal sampai dengan akhir, bahkan untuk 

dokumen yang paling kompleks sekalipun. LyX menghasilkan keluaran berkualitas tinggi yang 

professional, menggunakan LaTeX sebagai program pengetiknya. LyX merupakan suatu user 
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interface yang ramah pengguna dan mempunyai tampilan seperti Ms. Word. Adapun jendela 

kerja LyX adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 1: Halaman utama dari LyX 

Tidak seperti pada pengolah data biasa, LyX memberikan pilihan kepada penulis untuk 

memilih tipe dokumen yang dinginkan sebagai hasil akhirnya, sebagai contoh dalam bentuk 

hand out, buku, artikel/makalah, laporan, presentasi, dan sebagainya. Gambar 2 dibawah ini 

menunjukkan menu tersebut. 

Kemudia user juga dapat memilih dimana suatu barisan ditempatkan. Menu tersebut 

terlihat jelas pada Gambar 3. Adapun pilihan drop-down yang tersedia, penulis dapat 

menempatkan tulisannya sebagai judul, nama pengarang, abstrak, chapter, subbab, definisi, 

teorema, kutipan, dan masih banyak pilihan yang tersedia.  

Menu dan Toolbar 

Document 

outline 

Ruang kerja 
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Gambar 2: Menu dimana user dapat memilih tipe dokumen yang diinginkan, 

seperti handout, buku, artikel/makalah, presentasi, laporan, dll.  

 

Gambar 3: Bagian atau subbab dari dokumen yang dapat dipilih sesuai 

kebutuhan. 

Untuk membantu pengguna/user dalam mengutip suatu referensi, Lyx menyediakan 

menu pelabelan dimana user dapat menempatkan label ini pada bagian tertentu. Kemudian 

label tersebut dapat digunakan di bagian lain untuk menunjukkan bahwa ini mengacu pada 

bagian yang kita beri label. Pekerjaan ini biasa dinamakan dengan sebutan referensi silang 

(cross reference). Gambar 4 dibawah ini menunjukkan menu tersebut. 

Bagian dari 

dokumen 

Tipe 

dokumen 

yang dapat 

dipilih 
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Untuk membantu kita dalam mereferensi suatu kutipan, LyX menyediakan menu kutipan 

(citation) dimana kita dapat memanggil suatu referensi secara otomatis dengan shortcut yang 

tersedia, seperti yang terlihat pada Gambar 5. Lyx juga akan menyimpan seluruh referensi yang 

kita gunakan pada daftar pustaka kita, sesuai dengan format yang tersedia, sehingga kita tidak 

perlu khawatir untuk menuliskannya satu per satu dan mengingat format apa yang kita 

gunakan. Menu ini diperlihatkan pada Gambar 6.  

 

 

 

 

 

Gambar 4: Ikon shortcut untuk memberi label pada sautu bagian & contoh 

penggunaan label tersebut pada dokumen (referensi silang / cross reference). 

 

Shortcut untuk 

referensi silang 

(cross reference) 

Contoh pelabelan 

pd suatu subbab 

Contoh referensi 

silang pd dokumen 
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Gambar 5: Ikon shortcut untuk mengkutip (citating) serta contoh penggunaan 

label pada suatu kutipan dimana detail referensi tersebut akan disimpan 

otomatis oleh Lyx di daftar pustaka. 

 

Serupa dengan Ms.Word, Lyx juga memiliki suatu matematika editor yang mudah 

digunakan, seperti yang terlhat pada Gambar 7, dimana rumus tersebut dapat ditulis dalam 

berbagai warna dengan penomoran otomatis sehingga user tidak repot untuk mengingat 

penomoran yang digunakan. 

 

Gambar 6: Menu untuk memilih format penulisan referensi pada daftar pustaka.  

Shortcut untuk 

mengkutip (citating) 

Contoh penggunaan 

label kutipan pd 

dokumen 
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Gambar 7: Menu matematika editor pada LyX. 

PEMBAHASAN 

Pelaksanaan PPM  

Pelatihan dilaksanakan pada 3 – 6 Juli 2012 selama 36 jam. Kegiatan pelatihan ini 

dilaksanakan di Laboratorium Komputer Lt 3. Jurusan pendidikan matematika FMIPA UNY pada 

tanggal 3 dan 6 Juli 2012. Untuk tanggal 4 dan 5 peserta mengerjakan tugas mandiri di tempat 

masing-masing. Target peserta yang diharapkan adalah 25 peserta, pada pelaksanaannya, 

pelatihan ini diikuti oleh 28 guru, tidak hanya guru matematika SMP, SMA tetapi ada beberapa 

dari Guru SMK, dari 35 orang pendaftar. Untuk menjaring peserta, tim menyebarkan undangan 

acara pelatihan ke sekolah menengah SMP maupun SMA di Yogyakarta melalui  jasa pos. 

Pelatihan ini menarik kontribusi dari peserta sebesar 25 ribu sebagai pengganti handout. 

Program Lyx membutuhkan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan komputer minimal 

Microsoft Word, maka calon peserta diharapkan telah menguasai Ms. Word saat mendaftar 

pelatihan.  

Pada proses pendaftaran direncanakan menerima 35 pendaftar saja sebagai toleransi jika 

calon peserta sudah melebihi target, selain itu juga karena keterbatasan ruang dan komputer di 

Laboratorium. Sehingga karena cukup banyak peminatnya, banyak calon peserta yang ditolak 

saat pendaftaran karena telah melebihi 35. Sayangnya saat pelaksanaan yang hadir 28,  hal ini 

disebabkan adanya kesibukan guru yang bersangkutan di sekolah masing-masing. Akan tetapi 

banyaknya  peserta ini sudah melebihi target peserta yang direncanakan sebanyak 25 orang. 

Selain itu kehadiran guru bidang lain selain bidang matematika, seperti guru bidang Fisika dan 

Guru SMK cukup mengagetkan karena dari tim PPM tidak membatasi peserta. Ini menunjukkan 

adanya ketertarikan para guru untuk mengikuti pelatihan ini.  

Pembicara  dalam pelatihan ini adalah semua anggota tim PPM, yaitu Retno Subekti, M.Sc, 

Nur Insani M. Sc, dan Rosita Kusumawati, M.Sc dan dibantu seorang teknisi Laboratorium 

Matematika editor  

Rumus matematika 

dgn warna yg 

berbeda  
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komputer serta 3 orang mahasiswa sebagai pendamping dalam praktik pengoperasian 

komputer dengan program Lyx. Pelatihan diawali dengan penjelasan secara umum untuk 

mengenal Latex dan Lyx. Kemudian dilanjutkan dengan workshop pembuatan bahan ajar seperti 

buku dan presentasi yang dibimbing pelatih.  

Peserta diberikan tugas mandiri untuk menyusun bahan ajar menggunakan Lyx di tempat 

masing-masing selama 2 hari dan kemudian mengumpulkan pada hari Jumat saat pelatihan di 

laboratorium. Untuk peserta yang telah megumpulkan bahan ajar maka sertifikat akan 

diberikan pada akhir pelatihan. Portofolio tugas seluruh peserta dinilai tim cukup bagus 

walaupun ada beberapa file sekitar 25% tidak bisa dilihat oleh tim karena kesalahan saat proses 

penyimpanan file sehingga tampilan utuh dari bahan ajar menjadi kurang menarik.  

Beberapa kesalahan yang dilakukan peserta adalah  

 Saat menyisipkan gambar ke dalam Lyx, alamat file gambar tidak disertakan sehingga 

dokumen tidak dapat menampilkan gambar yang dimasukkan oleh peserta. 

 Proses penyimpanan file sering kali salah alamat sehingga tidak bisa dibuka. 

 Proses penempatan gambar atau tabel dalam dokumen seringkali tidak diatur 

letaknya.  

Berdasarkan pengamatan, tanya jawab dan diskusi dengan peserta pelatihan, tampak 

bahwa guru bersemangat mengikuti kegiatan pelatihan. Seperti pernyataan mereka bahwa 

setelah mengikuti pelatihan, mereka bermaksud mencoba untuk menerapkan Lyx untuk 

membuat bahan ajar seperti  buku, LKS, presentasi ataupun makalah  meskipun disadari hal ini 

masih jarang digunakan. Selain itu mereka bermaksud mentransfer pengetahuan tentang Lyx 

kepada para guru di sekolah masing-masing. Meskipun disadari program ini membutuhkan 

koneksi internet saat meng-update beberapa fasilitas / menu pilihan dan mereka agak 

terkendala dengan minimya fasilitas komputer yang terhubung dalam jaringan di sekolah 

masing-masing walaupun demikian mereka sangat antusias karena dari beberapa peserta 

menggunakan modem milik pribadi untuk dapat akses internet. 

Berdasarkan banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan yaitu 28 peserta dengan target 

peserta 25 orang maka kegiatan ini 100 % sudah mencapai target yang direncanakan. 

Mengingat banyaknya calon peserta yang ditolak saat pendaftaran maka untuk kegiatan seperti 

ini dapat direncanakan dengan menambah kuota kursi calon peserta sebanyak 40 orang dengan 

catatan membawa laptop sendiri.  Berikut ini ringkasan ketercapaian pelaksanaan PPM.  

 Kegiatan dapat dikomunikasikan dan dipublikasikan kepada pada guru – guru 

sekolah tepat waktu. 

 Proses pendaftaran peserta baik secara langsung maupun melalui telephon dan sms 

berlangsung dengan baik. 

 Target Peserta Pelatihan dapat terpenuhi bahkan menolak beberapa peserta yang 

mendaftar karena kendala kuota ruangan dan efektivitas pelatihan. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Penggunaan User interface Lyx sebagai sarana untuk membuat bahan ajar dalam 

pembelajaran sangat mudah dan dapat menghasilkan bahan ajar seperti buku atau makalah 

yang lebih tersusun dengan rapi daripada penggunaan Word. Secara garis besar pelatihan 

Penyusunan Bahan Ajar Matematika Menggunakan Program LaTeX dengan User Interface LyX 

Untuk Guru Sekolah Menengah di DIY berjalan dengan baik. Peserta pelatihan antusias dalam 

mengikuti pelatihan terbukti dari tercapainya banyaknya target peserta dan 100% portofolio 

tugas mandiri peserta sudah diterima oleh tim. Adanya penolakan calon peserta yang 

seharusnya dapat diakomodir dimungkinkan menjadi perhatian untuk tim PPM selanjutnya 

untuk dapat menambah kuota kursi dengan catatan kelengkapan seperti fasilitas komputer 

diperhatikan. 
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PENGGUNAAN MEDIA SMART WITH CHEMISTRY (SWC) BERBASIS WEB SEBAGAI 
SUMBER BELAJAR MANDIRI SISWA SMA/MA 

 

Erfan Priyambodo dan Antuni Wiyarsi 

Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA UNY 
 

ABSTRAK 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, internet 
menjadi  sebuah kebutuhan bagi siapa saja yang ingin maju dan berwawasan luas. 
Internet dapat menjadi sumber informasi yang terbuka bagi setiap siswa. Pada 
tahun ke-II, penelitian ini difokuskan pada ujicoba media pembelajaran Smart with 
Chemistry (SwC) kepada siswa SMA dan MA di lingkup Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Dari hasil ujicoba ini akan diketahui kualitas media berdasarkan 
penilaian siswa, validitas soal di dalam media, tingkat kesulitan soal, daya pembeda 
soal serta pengaruh penggunaan media terhadap hasil belajar kimia siswa SMA/MA.  

Berdasarkan hasil penilaian reviewer, yaitu 5 orang guru kimia SMA/MA, diketahui 
bahwa media yang dikembangkan dalam kategori baik dan layak digunakan sebagai 
media belajar mandiri siswa SMA/MA. Media tersebut dapat diakses melalui url 
www.kimiakita.org. Selanjutnya, sebanyak 204 siswa SMA/MA dari 6 sekolah yang 
berbeda menilai kualitas media ini dari 3 aspek penilaian, yaitu aspek perangkat 
soal, aspek desain media pembelajaran dan aspek komunikasi visual. Selain itu, soal 
dalam media ini juga divalidasi di 2 sekolah yang berbeda. Media kemudian 
diujicobakan ke siswa untuk mengetahui pengaruhnya kepada hasil belajar siswa.  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa media  Smart with Chemistry dikategorikan 
Baik yang dilihat dari aspek perangkat soal, aspek desain media pembelajaran dan  
aspek komunikasi visual menurut penilaian siswa. Dari hasil validasi soal, diketahui 
bahwa soal dalam media Smart with Chemistry  masih banyak yang belum valid. 
Oleh karena itu soal-soal dalam media ini tidak bisa digunakan untuk mengukur 
kemampuan kimia siswa SMA/MA akan tetapi masih layak digunakan sebagai soal -
soal latihan. Dari segi tingkat kesulitan soal, diketahui bahwa mayoritas soal dalam 
kategori sedang. Sedangkan dari daya pembeda butir soal hanya 35% yang dalam 
kategori Baik/Sangat Baik.  

Dari hasil ujicoba, juga diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 
siswa kelas X yang menggunakan media SwC dengan yang tidak menggunakan 
media SwC sebagai sumber belajar. Akan tetapi di kelas XI, terdapat perbedaan 
yang signifikan antara siswa yang menggunakan media SwC dengan siswa yang 
tidak menggunakan media SwC sebagai sumber belajar. 

Kata kunci :  sumber belajar mandiri, media pembelajaran, smart with chemistry  

  

http://www.kimiakita.org/
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai 

aspek yang saling berkaitan, seperti pengelola belajar (guru), subjek belajar (siswa), lingkungan 

belajar (media, metode, sarana prasarana dan sebagainya) serta hasil belajar (Masnur Muslich, 

2006). Media dan sumber belajar merupakan salah satu sarana yang menunjang keberhasilan 

pendidikan. Ketersediaan sumber belajar dalam berbagai jenis, seperti buku teks, LKS atau 

internet akan berpengaruh terhadap pengetahuan yang diperoleh siswa. Semakin banyak dan 

variatifnya sumber belajar yang dapat diperoleh siswa memungkinkan lebih banyak informasi 

yang diperoleh siswa.  

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, internet menjadi  

sebuah kebutuhan bagi siapa saja yang ingin maju dan berwawasan luas. Internet dapat menjadi 

sumber informasi yang terbuka bagi setiap siswa. Namun demikian, keterbukaan dan 

kemudahan akses internet tidak menjadikan internet selalu menjadi sumber yang baik dalam 

pembelajaran. Pemanfaatan internet untuk menjawab permasalahan dalam pembelajaran, 

terutama kimia, menjadi suatu hal yang wajib. Karim (2004), Nouri (2005), Ackay (2006), dan 

Krishnasamy (2007) menyatakan pentingnya pemanfaatan TI dalam pembelajaran, khususnya 

ilmu kimia. 

Sebagai sumber belajar siswa, banyaknya web yang mengulas pembelajaran kimia sangat 

membantu siswa dalam belajar kimia. Saat ini sudah banyak ditemui web pribadi yang meng-

upload materi-materi kimia. Namun semua itu sebatas penyampaian materi dan jarang yang 

menyertakan soal dan pembahasan. Demikian juga dengan kualitasnya, sangat tergantung 

kemampuan pemilik web. Ketersediaan soal latihan dan pembahasan yang dapat diakses 

dengan mudah oleh siswa sangat diperlukan untuk membantu siswa lebih memahami materi 

kimia yang telah diajarkan guru. Hal tersebut mengingat banyaknya materi yang harus 

disampaikan guru sehingga siswa kurang banyak berlatih dalam menyelesaikan masalah-

masalah kimia.  

Penulis telah mengembangkan media pembelejaran kimia berbasis web yang disebut 

dengan SwC (Smart with Chemistry) sebagai sumber belajar mandiri siswa SMA/MA. Media SwC 

yang dikembangkan berisi soal kimia dan pembahasannya dengan bentuk soal pilihan ganda. 

Soal yang ada mencakup keseluruhan kompetensi dasar kimia di SMA dengan proporsi soal 

mengacu pada pola soal yang sering keluar dalam Ujian Nasional maupun soal seleksi masuk 

perguruan tinggi negeri. Berdasarkan penilaian dari 5 guru kimia SMA/MA, media ini 

mendapatkan nilai Baik, sehingga diasumsikan layak digunakan sebagai sumber belajar mandiri 

siswa SMA/MA (Erfan Priyambodo dan Antuni Wiyarsi, 2012). 

Untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dari media ini, dilakukan ujicoba media 

pembelajaran di beberapa SMA/MA di DIY. Adapun tujuan dari ujicoba ini adalah (1) 

mengetahui pendapat siswa terhadap kualitas media Smart with Chemistry (SwC) ditinjau dari 

aspek perangkat soal, desain media pembelajaran dan komunikasi visual media pembelajaran; 

(2) mengetahui kualitas soal-soal dalam media Smart with Chemistry (SwC) dilihat dari aspek 

validitas, reliabilitas, tingkat kesulitan dan daya beda soal; (3) mengetahui pengaruh media 

Smart with Chemistry (SwC) terhadap hasil belajar kimia siswa SMA/MA. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan tahap ujicoba dari rangkaian penelitian pengembangan 

prosedural yang telah dilakukan sebelumnya. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan 

dengan metode deskriptif, yaitu dengan memberikan angket tentang kualitas media dan soal 

pada siswa kemudian menganalisis hasilnya secara statistik. Instrumen yang digunakan untuk 

sebagai pengambil data adalah soal dalam media SwC, soal prestasi belajar kimia kelas X dan XI, 

angket tentang kualitas media serta angker terbuka untuk menggali karakteristik belajar siswa. 

Penilaian media SwC oleh siswa SMA/MA mencakup tiga aspek penilaian, yaitu aspek 

perangkat soal (terdiri atas 7 indikator penilaian), aspek desain media pembelajaran (6 

indikator penilaian) dan aspek komunikasi visual media pembelajaran (4 indikator penilaian). 

Penilaian media melibatkan 204 siswa  SMA/MA dari 6 sekolah yang berbeda di Kabupaten 

Bantul dan Sleman. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh media terhaadap hasil belajar siswa, 

media diujicobakan di dua sekolah yaitu MAN I Yogyakarta (Kelas XI) dan SMAN I Banguntapan 

(Kelas X) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kualitas Media  

Sebagai user, siswa berhak untuk menilai tentang kualitas dari sumber belajarnya. Dari 

hasil penilaian siswa, media pembelajaran mendapatkan skor total 66,90 atau masuk kategori 

Baik. Hasil ini juga tidak terlalu berbeda dengan hasil penilaian reviewer, bahwasanya media 

mendapatkan nilai Baik dari 4 aspek  penilaian yaitu Materi, Perangkat Soal, Desain 

Pembelajaran dan Komunikasi Visual Media. Adapun skor masing-masing aspek media  

pembelajaran diperlihatkan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Skor masing-masing aspek kualitas media pembelajaran menurut siswa. 

Menurut pendapat siswa, semua aspek kualitas soal dalam kategori baik. Memang ada 

beberapa indikator yang hasilnya kurang memuaskan, seperti indikator keberagaman tingkat 

kesulitan soal serta kejelasan pemberian umpan balik. Dari hasil angket yang diberikan peneliti, 

ternyata banyak siswa yang les privat di bimbingan belajar. Oleh karena itu, variasi soal di 

media dianggap sudah biasa. Indikator lain yang mendapatkan nilai yang rendah adalah 

indikator tingkat interaktivitas. Peneliti memang tidak memberikan kolom obrolan di media. 

Komunikasi dengan peneliti adalah dengan email. Walaupun navigasi di media dibuat 
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seinteraktif mungkin, hal itu masih dirasa kurang oleh siswa. Hal itu menyebabkan nilainya 

menjadi paling rendah. 

 

2. Validasi Soal 

Sampel soal yang divalidasi adalah soal kelas X semester 2 dan kelas XI semester 2. Hasil 

validasi  soal dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 

 

Gambar 2. Grafik distribusi validitas soal 

Dari 50 soal yang diujikan untuk masing-masing kelas, ternyata masih banyak soal yang 

tidak valid. Artinya soal dalam media tidak bisa mengukur kemampuan siswa yang sebenarnya. 

Oleh karena itu, soal dalam media tidak dapat digunakan sebagai soal evaluasi, namun jika 

hanya digunakan untuk soal latihan masih bisa. Hal itu dikarenakan, soal sudah valid secara 

konstruk. 

 

3. Tingkat Kesulitan Soal 

Dari hasil ujicoba soal media Smart with Chemistry kelas X dan XI semester 2, tingkat 

kesulitan soal cukup bervariasi seperti terlihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Persentase kategori tingkat kesulitan soal Media Smart with Chemistry kelas 

X dan XI semester 2 

Tingkat kesulitan diukur melalui indeks kesulitan yang diperoleh dari rasio antara 

banyaknya siswa yang menjawab benar setiap soal dengan banyaknya siswa yang menjawab 

pada soal tersebut. Semakin kecil nilai indeks kesulitan, maka soal semakin sulit. 

Dari hasil ujicoba, diketahui bahwa tingkat kesulitan soal dalam kategori sedang. 

Walaupun demikian, distribusi kesulitan soal masih berimbang. Mayoritas soal dalam kategori 

sedang, dan ada yang masuk ke kategori mudah dan sulit. 

4. Daya Beda Butir Soal 

Dari hasil ujicoba soal media Smart with Chemistry kelas X dan XI semester 2, persentase 

daya pembeda butir soal bisa dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Persentase Kategori daya pembeda butir soal media Smart with Chemistry 

kelas X dan XI semester 2 

Walaupun dari hasil analisis validasi soal ditemukan banyak soal yang tidak valid, akan 

tetapi daya pembeda butir soal masih bisa dihitung. Dari hasil analisis daya pembeda butir soal, 

terlihat bahwa soal dengan kategori daya pembeda baik/sangat baik hanya 35 %. Artinya, masih 

banyak soal yang belum bisa membedakan kemampuan siswa satu dengan lainnya. 

 

5. Perbedaan Hasil BelajarKelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Uji coba pengaruh media Smart with Chemistry dilakukan di SMA N 1 Banguntapan untuk 

kelas X dan MAN 1 Yogyakarta untuk Kelas XI. Masing-masing diambil 2 kelas yang berindak 

sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada awal pembelajaran, kelas eksperimen 

dikondisikan bahwa ada sebuah website yang dapat digunakan sebagai sumber belajar yaitu di 

www.kimiakita.org. Setelah itu proses belajar-mengajar berlangsung dan guru kadang 

mengambil soal dari website sebagai latihan soal.  

 

http://www.kimiakita.org/
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Tabel 1. Hasil uji-t 

Sekolah Kelas F Taraf Signifikansi 

SMA 1 Banguntapan X 0.356 0.553 
MAN 1 Yogyakarta XI 8.312 0.005 

 

Dari hasil uji t, didapatkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelas 

eksperimen dan kontrol pada kelas X SMAN 1 Banguntapan. Tetapi pada kelas XI MAN 1 

Yogyakarta terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kontrol.  

Tidak dipungkiri bahwa semakin banyak frekuensi belajar dan banyaknya sumber belajar 

yang dibaca siswa, maka siswa akan semakin cerdas. Siswa kelas eksperimen cenderung lebih 

akif mencari sumber belajar daripada siswa kelas kontrol, salah satunya melalui website 

www.kimiakita.org. Adapun interaksi siswa dengan media Smart with Chemistry antara kelas 

kontrol dan eksperimen cukup berbeda. Siswa kelas eksperimen lebih sering mengakses medis 

tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penel;itian ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dari hasil penilaian website Smart with Chemistry, siswa di 6 sekolah menyatakan 

kualitasnya dalam kategori Baik yang dilihat dari aspek Perangkat Soal, Desain Media 

Pembelajaran dan komunikasi Visual. 

2. Soal media Smart with Chemistry (kelas X dan XI) masih banyak yang belum valid. Tingkat 

kesulitan soal tersebut mayoritas dalam kategori sedang. Adapun daya pembeda butir soal 

hanya 35% yang dalam kategori Baik/Sangat Baik. 

3. Dari hasil ujicoba, tidak ada perbedaan yang signifikan antara siswa kelas X yang 

menggunakan media SwC dengan yang tidak menggunakan media SwC sebagai sumber 

belajar. Di kelas XI, terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang menggunakan 

media SwC dengan siswa yang tidak menggunakan media SwC sebagai sumber belajar. 
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PERBAIKAN KONSEP DAN STRATEGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA GURU SMP DI 
KABUPATEN BANTUL  
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Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY 
 

ABSTRAK 

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perbaikan pemahaman konsep 
matematika dan strategi pembelajaran guru-guru MGMP matematika SMP di 
Kabupaten Bantul. Pemahaman konsep matematika yang dikuasai guru dan strategi 
pembelajaran yang diterapkan di kelas sangat berpengaruh terhadap pencapaian 
prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, pemahaman konsep dan strategi 
pembelajaran guru perlu ditingkatkan.  

Data-data pada tulisan ini diperoleh dari kegiatan workshop dan pelatihan untuk 
menelaah  konsep-konsep yang belum tepat yang ada dalam buku-buku matematika 
BSE dan mempelajari strategi pembelajaran yang sesuai dengan paradigma terkini. 
Kegiatan workshop lebih dimaksudkan agar guru berpartisipasi aktif menelaah 
buku-buku Matematika SMP BSE dan merancang pembelajaran dengan strategi 
terkini. Sedangkan pelatihan lebih ditekankan pada pendampingan oleh tim 
pengabdi. 

Setelah mengikuti kegiatan ini, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut. Antusias 
guru dalam mengikuti kegiatan ini sangat baik. Kemampuan guru dalam 
pemahaman konsep adalah sebanyak 30 orang guru dari 42 guru atau sebanyak 
71,4% yang kemampuan pemahaman konsepnya termasuk dalam kategori sedang 
atau tinggi. Kemampuan guru dalam merancang pembelajaran matematika dengan 
strategi terkini sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari sebanyak 26 dari 42 orang 
guru, atau sebesar 61,9% termasuk dalam kriteria sedang atau tinggi.  

Kata kunci : workshop, konsep, strategi pembelajaran, guru, matemati ka, SMP  

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan bagian yang penting dan tak terpisahkan dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan mampu memberikan sumbangan yang besar 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Matematika merupakan salah satu pelajaran 

yang diberikan sejak dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT). Pada 

umumnya matematika dirasakan lebih sulit untuk dipahami daripada ilmu-ilmu lainnya. Salah 

satu penyebabnya adalah tidak adanya kesesuaian antara kemampuan siswa dengan cara 

penyajian materi sehingga matematika dirasakan sebagai pelajaran yang sulit untuk diterima. 

Selain itu, sifat objek matematika yang abstrak pada umumnya dapat membuat materi 

matematika sulit ditangkap dan dipahami (Sugeng Mardiyono, 2004: 1). 

Pembelajaran matematika adalah proses interaksi belajar dan mengajar matematika 

antara siswa dan guru yang melibatkan segenap aspek di dalamnya untuk mencapai tujuan 

kurikulum agar proses pembelajaran berkembang secara optimal. Guru diharapkan dalam 

merancang pembelajaran matematika dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada siswa untuk berperan aktif dalam membangun konsep secara mandiri atau bersama-

sama. Dengan adanya pembelajaran matematika yang dirancang dan didesain dengan baik serta 
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dilakukan secara efektif dan efisien akan diperoleh hasil belajar yang sesuai target yang 

diinginkan. 

Meskipun guru memiliki masa kerja yang lama dalam mengajar matematika namun 

permasalahan pemahaman materi maupun pemilihan strategi pembelajaran sangat mungkin 

dialami oleh guru yang bersangkutan. Sebagai contoh, dalam beberapa kegiatan yang pernah 

dilakukan oleh tim penulis ditemukan indikasi mengenai hal tersebut, yakni guru mengalami 

kesulitan memberikan argumentasi kontekstual yang logis mengapa 4: ½ = 8. Problem yang 

serupa juga dialami oleh guru dari berbagai negara. Misalnya guru-guru di Amerika mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal pembagian pecahan yang dikemas dalam soal cerita serta 

guru-guru-guru tersebut mengalami kesulitan dalam merepresentasikan konsep pembagian 

pecahan dengan menggunakan gambar atau garis bilangan yang relevan (Izsak, Jacobson, dan 

Araujo, 2012).   

Proses pembelajaran yang terjadi di sekolah, sebenarnya merupakan proses komunikasi. 

Menurut Rusgianto H.S. (2009: 3) Proses komunikasi adalah proses penyampaian pesan 

(message) dari sumber (resourch)  kepada penerima (receiver), dan penyampaian pesan 

tersebut membutuhkan saluran (channel) atau media. 

Proses komunikasi gagal apabila minimal salah satu dari komponen proses komunikasi 

tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Di antara komponen tersebut, guru memiliki peran yang 

sangat penting dalam proses komunikasi pada saat berlangsungnya pembelajaran, termasuk 

juga guru Matematika. Lebih lanjut, dari hasil kajian Tim Pengabdi terhadap komponen message 

dan guru dalam proses pembelajaran, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut. 

1. Message yang disampaikan melalui media buku-buku yang digunakan oleh siswa sebagai 

acuan belajar memuat kesalahan-kesalahan konsep yang sangat mendasar. 

Oleh karena itu tim pengabdi memandang perlu dilakukannya kegiatan workshop dan pelatihan 

tentang : 

a. Kajian dan Evaluasi buku-buku  BSE Matematika terbitan Pusat Perbukuan  

b. Refleksi dari Hasil Kajian dan Evaluasi.  

c. Kajian strategi pembelajaran matematika terkini 

d. Pengembangan dan pemilihan strategi pembelajaran yang menggunakan paradigma-

paradigma pendidikan  yang baru. 

PEMBAHASAN 

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini berbentuk workshop dan pelatihan untuk 

perbaikan konsep melalui telaah buku-buku BSE dan strategi pembelajaran. Pelaksanaan 

kegiatan ini disesuaikan dengan kegiatan MGMP, sehingga tidak mengganggu jam-jam 

pembelajaran matematika di sekolah. Sasaran kegiatan ini adalah guru-guru MGMP matematika 

di Kabupaten Bantul yang tergabung dalam homebase Sedayu dan Sewon-Pleret. 

2. Para guru matematika belum sepenuhnya memiliki kompetensi untuk mengevaluasi 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang digunakan sebagai acuan siswa dalam belajar. 

3. Para guru matematika belum sepenuhnya melaksanakan paradigma-paradigma baru 

dalam melaksanakan pembelajaran. 

4. Para guru matematika belum semuanya memiliki kompetensi mengembangkan 

pendekatan kontekstual dalam pembelajaran matematika yang mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika di sekolah.  
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 Kegiatan ini dilaksanakan dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi sebagai berikut. 

1. Para guru matematika belum sepenuhnya memiliki kompetensi untuk mengevaluasi Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) yang digunakan sebagai acuan siswa dalam belajar. Walaupun 

buku-buku BSE ini tidak semuanya digunakan di sekolah, namun karena dapat diakses oleh 

siapa saja, utamanya siswa dan guru, sehingga perlu dilakukan telaah atas kontennya 

terutama kebenaran konsep-konsep yang termuat didalamnya. 

2. Para guru matematika belum sepenuhnya melaksanakan paradigma-paradigma baru dalam 

melaksanakan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar guru masih 

melaksanakan pembelajaran menggunakan cara-cara yang lama, yaitu pembelajaran 

berpusat pada guru. 

3. Para guru matematika belum semuanya memiliki kompetensi mengembangkan pendekatan 

kontekstual dalam pembelajaran matematika yang mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika di sekolah. Pembelajaran matematika yang selama ini 

dilaksanakan belum sepenuhnya mengaitkan antara masalah sehari-hari dengan 

matematika. 

4. Para guru matematika belum semuanya memiliki kompetensi mengembangkan dan memilih 

media pembelajaran matematika yang mampu kemampuan meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika di sekolah. Walaupun sudah ada laboratorium komputer di 

sekolah, sebagian besar guru belum memanfaatkan komputer sebagai media untuk 

mendukung proses pembelajaran. 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk workshop dan pelatihan. Kegiatan berbentuk 

workshop berupa kegiatan telaah secara mandiri maupun diskusi kelompok oleh guru-guru. 

Pada kegiatan pelatihan, tim pengabdi menyampaikan materi dan bersama dengan guru-guru 

membahas hasil telaah. Berikut penjelasan kegiatan tersebut. 

1. Kajian dan Evaluasi buku-buku  BSE Matematika terbitan Pusat Perbukuan  

2. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu workshop/kerja mandiri dan pelatihan. 

Dalam workshop, guru-guru diminta untuk menelaah buku BSE secara perorangan ataupun 

kelompok. Dalam kegiatan pelatihan, tim bersama guru membahas hasil telaah yang sudah 

dilaksanakan guru pada kegiatan workshop dan melanjutkan menelaah buku.  

3. Refleksi dari Hasil Kajian dan Evaluasi.  

4. Dalam kegiatan ini tim bersama guru-guru melakukan refleksi dan mengulas kembali hasil 

telaah dan membahas beberapa konsep yang dipandang penting dan  urgen untuk diketahui 

guru yang belum dibahas pada telaah sebelumnya. 

5. Kajian strategi pembelajaran matematika terkini 

6. Tim menjelaskan berbagai model pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang sesuai 

dengan paradigma baru, seperti pembelajaran kooperatif dan Pembelajaran Matematika 

Realistik. 
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7. Pengembangan dan pemilihan strategi pembelajaran yang menggunakan paradigma-

paradigma pendidikan  yang baru.  

8. Kegiatan ini berisi pelatihan dan workshop pembuatan perangkat pembelajaran dan media 

pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran yang sesuai dengan paradigma baru. 

Guru-guru dilatih untuk menggunakan media pembelajaran berbaantuan computer, yaitu 

dengan menggunakan software Geogebra. 

 

Secara umum, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Dari aspek peserta, banyaknya 

peserta masih kurang bila dibandingkan dengan rencana. Hal ini karena padatnya kesibukan 

guru-guru, yaitu berbarengan dengan berbagai kegiatan lain, seperti UKG, akreditasi beberapa 

sekolah, dan mempersiapkan siswa Kelas IX untuk mengikuti Ujian Negara (UN), dan kelas VII, 

dan VIII untuk menghadapi Ulangan Umum Bersama. Akan tetapi, kegiatan ini masih dirasakan 

penting karena dari pelaksanaan kegiatan, terlihat bahwa pemahaman konsep guru-guru masih 

perlu diperbaiki.  

Hambatan yang dijumpai dalam kegiatan ini adalah guru belum terbiasa menelaah buku, 

baik secara mandiri atau diskusi dengan guru lain dan keterbatasan waktu karena padatnya 

kegiatan guru-guru. Jalan keluar yang ditempuh untuk mengatasi hambatan ini adalah sebelum 

tim memberikan hasil telaah, tim meminta guru-guru untuk mencoba menelaah buku secara 

kelompok dan memberi kesempatan pada guru-guru peserta untuk mengirimkan hasil 

telaahnya melalui email kelompok sehingga dapat mengatasi masalah waktu pertemuan secara 

langsung. Keuntungan menggunakan email kelompok, komunikasi antar guru-guru peserta 

pengabdian dan guru-guru dengan tim pengabdi tidak tergantung ruang dan waktu. 

Hal-hal paling dominan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan adalah guru-guru 

mendapatkan pengalamana dalam menelaah buku yang belum pernah mereka lakukan, 

pemahaman konsep guru masih perlu diperbaiki. Kesalahan konsep yang dimiliki guru di 

samping berasal dari pengetahuan yang diterima sebelumnya, juga dapat berasal dari buku-

buku Matematika BSE yang memiliki cukup banyak memiliki kesalahan konsep. Guru-guru 

belum terbiasa melakukan kegiatan (telaah) secara mandiri/diskusi. Akan tetapi, guru-guru 

sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Sebagian besar guru merasakan manfaat dalam hal 

memperoleh pengetahuan tentang kesalahan konsep yang selama ini tidak mereka sadari. 

Respons dan penilaian guru terhadap pelaksanaan kegiatan ini selengkapnya terlihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 1. Respons dan penilaian peserta terhadap pelaksanaan kegiatan.  

No Butir-butir Pernyataan 
Persentase 

SS S TS STS 
1 Kegiatan  ini memberi pengetahuan baru tentang  konsep-

konsep matematika SMP yang benar 91.8 8.2 0 0 
2 Kegiatan ini memberikan kesadaran perlunya bersikap kritis 

terhadap materi dan soal yang ada di buku-buku atau BSE 
matematika  69.4 30.6 0 0 

3 Kegiatan ini mendorong saya untuk menyusun sendiri bahan 
ajar yang digunakan dalam pembelajaran matematika 27.1 68.7 4.2 0 

4 Kegiatan ini mendorong saya untuk berani mengemukakan 40.8 59.2 0 0 
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No Butir-butir Pernyataan 
Persentase 

SS S TS STS 

pendapat saya terkait materi pembelajaran matematika 
5 Kegiatan ini menambah pengetahuan saya tentang strategi 

pembelajaran matematika yang inovatif 59.2 40.8 0 0 
6 Kegiatan ini bermanfaat menambah pengetahuan saya tentang 

media pembelajaran matematika yang inovatif 61.2 38.8 0 0 

7 Saya berkeinginan untuk mengembangkan media pembelajaran 
yang saya peroleh dari pelatihan ini 18.4 81.6 0 0 

8 Saya berkeinginan untuk menerapkan model pembelajaran 
terkini yang saya peroleh dari pelatihan ini 32.7 67.3 0 0 

9 Pelaksanaan pelatihan  sesuai dengan jadwal yang telah 
disusun 25.5 68.1 6.4 0 

10 Fasilitator menguasai materi yang disampaikan 61.2 38.8 0 0 
11 Fasilitator menyampaikan materi secara menarik dan 

bervariasi 40.8 59.2 0 0 

12 Fasilitator memberikan petunjuk dan menyampaikan materi 
pelatihan mudah dipahami 32.7 67.3 0 0 

13 Materi yang disajikan di pelatihan  sesuai dengan kebutuhan 
guru di sekolah 36.7 63.3 0 0 

14 Materi yang disajikan di pelatihan  sesuai untuk pengembangan 
profesionalitas guru 46.9 53.1 0 0 

15 Pengelolaan aktivitas pelatihan sudah sesuai 8.2 83.7 6.1 2.0 
16 Waktu pelaksanaan pelatihan  mencukupi  dan sesuai 6.2 59.2 30.6 4.1 
17 Workshop perlu ditindaklanjuti oleh guru dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas 49.0 51.0 0 0 
18 Saya antusias mengikuti kegiatan  ini 34.7 65.3 0 0 
19 Pelaksanaan workshop ini sangat membosankan 0 0 71.4 28.6 

20 Saya berharap ada kegiatan serupa di waktu mendatang 61.2 38.8 0 0 

 

Berikut adalah  contoh tanggapan dan saran dari guru terhadap pelaksanaan kegiatan ini. 

(1) Saya sangat setuju dengan diadakan pelatihan ini karena dapat membantu dan sangat 

bermanfaat bagi perbaikan pembelajaran Matematika di sekolah kami, (2) Kegiatan ini mohon 

dilanjutkan agar kami lebih mantap dan jelas.  Dengan begitu kami dalam melaksanakan 

pembelajaran Matematika dapat semakin baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada, dan 

(3) Waktu pelaksanaan workshop ditambah, khususnya tentang penggunaan media, karena 

perlu adanya proses pemahaman dan pengendapan sebelum mengimplementasikannya di 

kelas. 

Berdasarkan hasil angket tanggapan, hampir semua guru memberikan respon yang positif 

terhadap kegiatan ini. Guru-guru merasakan manfaat kegiatan ini untuk membantu perbaikan 

pembelajaran Matematika mereka di kelas, baik untuk pemahaman konsep matematika yang 

benar maupun untuk proses pembelajaran di kelas. Guru-guru peserta juga berharap adanya 

kelanjutan dari kegiatan ini, baik dengan materi yang sama maupun untuk materi yang lain. 

Setelah mengikuti kegiatan ini, tim pengabdi menilai kemampuan guru dalam 

pemahaman konsep dan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran dengan strategi 

pembelajaran terkini mengalami peningkatan. Berikut adalah hasil penilaian kemampuan guru 

dalam pemahaman konsep matematika dengan interval skor 0 sampai 20. 
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Tabel 2 .Tabel Distribusi Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Guru 

Kategori Kriteria Skor Frek. Kumulatif Jumlah 

Sangat rendah (0%-25%) 0  s/d 5,0 1 1 

Rendah (26%-50%) 5,1 s/d 10,0 12 11 

Sedang (51%-75%) 10,1 s/d 15,0 36 24 

Tinggi (76%-100%) 15,1 s/d 20,0 42 6 

    Total Responden 42 

 
Berdasarkan Tabel 2, diperoleh sebanyak 30 orang guru dari 42 guru atau sebanyak 

71,4% yang kemampuan pemahaman konsepnya termasuk dalam kategori sedang atau tinggi. 

Sementara itu, distribusi dan data statistik kemampuan guru dalam merancang 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran terkini disajikan dalam Tabel 3 berikut. 

 

Tabel 3. Tabel Distribusi Kemampuan Guru dalam merancang pembelajaran dengan strategi 

pembelajaran terkini. 

Kategori Kriteria Skor Frek. Kumulatif Jumlah 

Sangat rendah (0%-25%) 0  s/d 2,5 2 2 

Rendah (26%-50%) 2,6 s/d 5,0 16 14 

Sedang (51%-75%) 5,1 s/d 7,5 32 16 

Tinggi (76%-100%) 7,6 s/d 10,0 42 10 

    Total Responden 42 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kemampuan guru dalam merancang 

pembelajaran matematika dengan strategi terkini sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari sebanyak 

26 dari 42 orang guru, atau sebesar 61,9% termasuk dalam kriteria sedang atau tinggi.  

Dengan demikian, kegiatan ini dapat memberikan beberapa hasil sebagai berikut. 

a. Guru memiliki kompetensi pemahaman konsep matematika yang benar. 

b. Guru mempunyai kesadaran untuk bersikap kritis terhadap buku-buku teks yang beredar. 

c. Guru memiliki kompetensi mengembangkan, memilih, melaksanakan, dan mengevaluasi 

alternatif  strategi pembelajaran matematika yang dilandasi paradigma-paradigma yang 

baru. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian di atas diperoleh simpulan, bahwa antusias guru dalam mengikuti 

kegiatan ini sangat baik dan mereka memberikan respon yang positif dan mendukung 

keberlanjutan program ini. Kemampuan guru dalam pemahaman konsep matematika setelah 

mengikuti telaah buku BSE juga baik. Selain itu kemampuan guru dalam merancang 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran terkini juga termasuk dalam kategori baik. 
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IDENTIFIKASI HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI GURU DALAM 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN 

PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR SE- KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN 

Endang Sutiyati, M. Hum, Dr. Arman, M. Pd, Lia Yuliana, M. Pd. 

FBS UNY 
 

ABSTRAK 

Penelitian survey ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik dan akurat 
hambatan –hambatan guru dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan 
kurikulum KTSP pada Sekolah Dasar di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. 

Subjek penelitian ini adalah 21 sekolah dasar negeri yang ada di Turi  kabupaten 
Sleman. Akan tetapi karena berbagai hal maka data yang kembali sejumlah 12 
sekolah. Pelaksanaannya dilakukan dengan dua siklus. Masing-masing siklus adalah 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Data penelitian 
meliputi data angket, wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Tehnik analisis 
data yang digunakan adalah analisis kualitati f interaktif . 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan implementasi KTSP 
masih ada beberapa guru-guru sekolah dasar yang mengalami adanya kesulitan-
kesulitan baik secara teoritik maupun praktik. Adapun kesulitan-kesulitan yang 
dialami guru dalam mata pelajaran matematika dan IPS adalah: 1) kesulitan dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 2) menyiapkan atau 
mengemas materi pembelajaran, 3) menggunakan media yang mutakhir, 4) 
memfokuskan perhatian siswa, 5) menerapkan variasi metode pembelajaran, 6) 
memberikan umpan balik, 7) memberikan rangsangan motivasi, 8) mengevaluasi 
pembelajaran secara komprehensif, dan 9) mengembangkan secara keseluruhan 
KTSP itu sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya beban mengajar guru 
sehingga guru tidak sempat, menganalisis muatan kurikulum dan pembuatan 
silabus serta RPP. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh guru sekolah dasar 
terhadap hambatan-hambatan yang ditemukan adalah melalui: diskusi dengan 
teman sejawat, ikut pelatihan-pelatihan, baik pelatihan penyusunan silabus dan 
RPP, pelatihan metodologi pembelajaran dan pelatihan evaluasi pembelajaran perlu 
diintensifkan lagi dengan melalui pertemuan rutin berkala.  

Kata Kunci :  Hambatan -h ambatan, PelaksanaanPembelajaran, KTSP 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan nasional telah beberapa kali mengalami perombakan-perombakan pada 

kurikulum pendidikan khususnya, mulai dari kurikulum tahun 1994 kemudian sampai dengan 

kurikulum baru yaitu kurikulum yang digunakan dalam pendidikan dengan nama kurikulum 

tahun 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi. Dan sekarang berganti lagi dengan nama 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penyempurnaan dalam penyusunan kurikulum 

memang sangat diperlukan, sebab kurikulum tersebut bersifat tidak baku atau tidak tetap 

(dapat berkembang atau berubah sesuai perkembangan IPTEK yang ada). Idealnya suatu 
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kurikulum hendaknya selalu mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi di segala bidang 

dan secepatnya mengolah dalam bentuk kurikulum sehingga nantinya peserta didik segera 

mendapatkan berbagai pengetahuan dan wawasan baru yang pastinya bermanfaat bagi 

masyarakat. Pada hakekatnya proses pembelajaran adalah proses yang terarah pada tujuan 

pendidikan dan pengajaran. Komponen-komponen dalam proses pembelajaran tersebut satu 

sama lain saling berinteraksi dan berhubungan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah di 

terapkan.  

Dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik diperlukan kemampuan guru 

untuk mengembangkan potensi siswa dan memfasilitasi kebutuhan belajarnya. Namun dalam 

kenyataannya masih ada guru yang belum memiliki kompetensi seperti yang termuat dalam 

peraturan pemerintah tersebut. Bahkan ada yang belum mengetahui tentang standart 

kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pendidik sekolah. Dalam kenyataannya dari pihak guru sendiri juga kurang ada upaya untuk 

meningkatkan kompetensinya dalam mengajar. Begitu juga yang terjadi pada guru sekolah 

dasar se-Kecamatan Turi di Kabupaten Sleman. Kurangnya kegiatan pelatihan yang diadakan 

oleh dinas pendidikan mengakibatkan guru belum menguasai pemahaman kurikulum secara 

maksimal. Padahal akhir-akhir ini, kurikulum yang digunakan sering mengalami pergantian 

dengan cepat. Peningkatan kompetensi guru sangat diperlukan dalam proses pembelajaran agar 

nantinya kualitas proses belajar mengajar bisa meningkat. 

Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru sebenarnya. 

Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan keterampilan 

maupun sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru. Seorang guru harus mampu 

menjelaskan dengan baik dan masuk akal pada setiap materi yang diberikan kepada peserta 

didik. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar maka guru dituntut 

untuk selalu meningkatkan kompetensinya agar dapat melaksanakan tugas seorang guru 

dengan sebaik-baiknya. Hal ini berkaitan dengan kualitas pendidikan yang nantinya akan di 

capai. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berminat untuk mengadakan penelitian 

tentang "Identifikasi Hambatan-Hambatan yang di Hadapi Guru Dalam Pelaksanaan 

Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Sekolah Dasar se 

Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, dalam penelitian ini diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut 

1. Kurangnya pemahaman guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

2. Kurangnya kemampuan guru dalam memahami Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). 

3. Kurangnya Kemampuan guru dalam melaksanakan Pembelajaran berdasarkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

4. Hambatan yang dihadapi guru pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh guru dalam Melaksanakan 

Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah 

Dasar Se Kecamatan Turi Kabupaten Sleman? 

2. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi hambatan-hambatan 

yang dihadapi   dalam   Melaksanakan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar Se Kecamatan Turi Kabupaten Sleman? 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan 

masalah yang semuanya telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan 

pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah 

Dasar Se Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. 

2. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi hambatan-

hambatan yang dihadapi   dalam   Melaksanakan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar Se Kecamatan Turi Kabupaten 

Sleman. 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan 

dan perubahan yang positif pada sektor pendidikan dan lembaga pendidikan dalam 

melaksanakan proses pendidikan yang berkualitas dan kompeten dalam bidang ilmu 

pengetahuan. 

2. Praktis  

a. Bagi Guru  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam 

mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan dalam Melaksanakan 

proses pembelajaran. 

b. Bagi Sekolah  

Dengan adanya penelitian ini, sekolah dapat melaksanakan Kurikulum Tingkat 

satuan Pendidikan (KTSP) secara maksimal dan kompeten yang nantinya dapat 

meningkatkan mutu pendidikan dan mampu menghasilkan sumber daya manusia 

yang berguna dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Kajian Teori 

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

a. Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dapat diartikan sebagai konsep kurikulum yang 

menekankan pada pengembangan keterampilan peserta didik dalam menghadapi 

perkembangan dunia kerja dan mampu melakukan tugas-tugas dengan standar performansi 

tertentu atau cakap, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan 

terhadap seperangkat kompetensi tertentu. (Mulyasa, 2005: 39) 

Kunandar, (2008:125), berpendapat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah 

Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing pendidikan. KTSP 

dikembangkan oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah 

dibawah koordinasi dan supervise Dinas Pendidikan atau kantor Depag kabupaten atau kota 

untuk Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan atau kantor Depag untuk Pendidikan Menengah 

atau Pendidikan Khusus. 

Tabel 1. Perbedaan Kurikulum 1994 dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

No Kurikulum 1994 KTSP 
1 Menggunakan  pendekatan  penguasaan ilmu 

pengetahuan, yang menekankan pada isi atau 
materi, berupa pengetahuan pemahaman,      

aplikasi,  analisis, sistesis, evaluasi yang diambil 
dari bidang-bidang ilmu pengetahuan 

Menggunakan pendekatan kompetensi yang 
menekankan pada pemahaman, kemampuan 

atau kompetensi tertentu di sekolah yang 
berkaitan dengan pekerjaan yang ada di 

masyarakat. 
 

2 Standar akademis yang diterapkan secara 
seragam bagi setiap peserta didik 

Standard kompetensi yang memperhatikan 
perbedaan individu, baik kemampuan, 

kecepatan belajar, maupun konteks sosial 
budaya 

 

3 Berbasis konten, sehingga peserta didik 
dipandang sebagai kertas putih yang perlu ditulis 

dengan sejumlah ilmu pengetahuan (transfer of 
Knowledge ) 

Berbasis kompetensi, sehingga peserta didik 
berada dalam proses perkembangan yang 

berkelanjutan dari seluruh aspek 
kepribadian, sebagai pemekaran terhadap 

potensi-potensi bawaan sesuai dengan 
kesempatan belajar yang ada dan diberikan 

oleh lingkungan 
 

4 Pengembangan kurikulum   dilakukan secara 
sentralisasi sehingga Depdiknas memonopoli  

pengembangan  ide dan konsep kurikulum 
 

Pengembangan kurikulum dilakukan secara 
desentralisasi,   sehingga   pemerintah   dan 

masyarakat bersama-sama menentukan 
standar pendidikan yang dituangkan dalam 

kurikulum 
 

5 Materi yang dikembangkan dan diajarkan di 
sekolah sering kali tidak sesuai dengan potensi    
sekolah,    kebutuhan    dan kemampuan peserta 

didik serta kebutuhan masyarakat sekitar sekolah 

Sekolah diberi keleluasaan untuk menyusun 
dan mengembangkan silabus mata pelajaran 

sehingga dapat   mengakomodasi   potensi   
sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta 

didik serta kebutuhan masyarakat sekitar 
sekolah. 
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No Kurikulum 1994 KTSP 
6 Guru   merupakan   kurikulum   yang menentukan 

segala sesuatu yang terjadi di kelas sehingga 
cenderung dominan 

 

Guru merupakan fasilitator yang bertugas 
mengkondisikan lingkungan untuk 

memberikan kemudahan belajar peserta 
didik 

7 Pengetahuan, keterampilan dan sikap 
dikembangkan melalui latihan seperti 

mengerjakan soal 

Pengetahuan, keterampilan    dan    sikap 
dikembangkan berdasarkan pemahaman 

yang akan membentuk kompetensi individu 
8 Pembelajaran cenderung hanya dilakukan di 

dalam kelas atau dibatasi dengan empat dinding 
kelas 

Pembelajaran  yang  dilakukan   mendorong 
terjalinnya kerja sama antara sekolah, 

masyarakat dan dunia kerja dalam 
membentuk kompetensi peserta didik 

 
9 Evaluasi  nasional  yang tidak dapat menyentuh   

aspek-aspek   kepribadian peserta didik 
Evaluasi berbasis kelas yang menekankan 

pada proses dan hasil belajar 
 

10 Berpusat pada guru Berpusat pada siswa 

11 Guru satu-satunya sumber belajar Guru hanya salah satu sumber belajar 
12 Kegiatan belajar mengajar cenderung monoton 

dan menjenuhkan 
Kegiatan  belajar mengajar dinamis dan 

menyenangkan  

 

Menurut Mulyasa (2007: 12) "Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah 

Kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan 

pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya dengan memperhatikan Undang-

undang no 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 36: 

1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standart Nasional Pendidikan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip 

diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. 

3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah 

dan komite sekolah berpedoman pada standart kompetensi lulusan dan standart isi serta 

panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BNSP. (Peraturan perundang-undangan 

Republik Indonesia No 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan ) 

 

b. Tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Menurut Mulyasa (2007: 22), secara umum tujuan diterapkannya Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan 

pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan 

mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipasif dalam 

mengembangkan kurikulum. Sedangkan secara khusus tujuan diterapkannya Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut. 

1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam 

mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang 

tersedia. 

2) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan 

kurikulum melalui pengambilan bersama. 

3) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas 
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pendidikan yang akan dicapai.  

 

c. Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan bentuk pengembangan 

kurikulum dalam konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah yang akan 

memberikan wawasan barn terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Hal ini 

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja sekolah khususnya dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

dapat diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat 

mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, 

profesionalisme tenaga pendidikan serta sistem penilaian. 

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran  

Melaksanakan program pembelajaran merupakan tahap selanjutnya dari program 

pembelajaran setelah perencanaan. Melaksanakan program pembelajaran merupakan tahap 

pelaksanaan program yang telah disusun oleh guru. Dalam proses pembelajaran kemampuan 

guru dituntut adalah keaktifan dan kreatifitas guru dalam menciptakan dan menumbuhkan 

kegiatan belajar peserta didik sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Guru 

harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat. (Piet, A. Sahertian, 1994: 56) 

Pelaksanaan pembelajaran yang mengalami kegagalan sebagian besar disebabkan oleh 

penerapan metode pendidikan konvensional, anti analog, proses penjinakan, pewarisan 

pengetahuan dan tak bersumber pada realitas masyarakat. Penyebab tersebut jelas terkait 

dengan perancangan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Hal tersebut ditegaskan 

kembali dalam rencana peraturan pemerintah tentang guru, bahwa guru harus memiliki 

kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Hal ini berarti, 

bahwa pelaksanaan pembelajaran harus berangkat dari proses dialogis antara sesama subjek 

pembelajaran sehingga melahirkan pemikiran kritis dan komunikatif. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar 

menunjang terjadinya perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik.  

3. Peran Guru dalam Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran merupakan proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru 

sebagai pemegang peran utama. Oleh karena itu, guru perlu meningkatkan penman dan 

kompetensinya. Guru yang kompeten akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif 

dan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga minat siswa terhadap pelajaran meningkat dan 

pada akhirnya pemahaman siswa berada pada tingkat optimal. Peranan dan kompetensi guru 

dalam proses pembelajaran meliputi banyak hal. Menurut Moh Uzer Usman (2002: 7-10), 

peranan yang dianggap paling dominan diklasifikasikan sebagai berikut. 

a. Guru sebagai Demonstrator 

Melalui  perannya sebagai  demonstrator guru hendaknya  senantiasa  menguasai 

bahan atau materi pembelajaran serta senantiasa mengembangkannya dalam arti 

meningkatkan  pemahamannya dalam  hal  ilmu  yang dimilikinya, guru dituntut terus 
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menerus belajar, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan 

demonstrator, ia mampu memperagakan apa yang ia ajarkan.  

b. Guru sebagai Mediator 

Sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang media 

pendidikan karena media pendidikan merupakan alat komunikasi yang mengefektifkan 

proses pembelajaran. Guru juga hendaknya mampu menjadi perantara dalam hubungan 

antar manusia. Guru harus terampil bagaimana berinteraksi dan berkomunikasi.  

c. Guru sebagai Fasilitator 

Guru sebagai fasilitator hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang dapat 

menunjang pencapaian tujuan diam proses pembelajaran baik berupa nara sumber, buku 

teks, majalah ataupun surat kabar.  

d. Guru sebagai Evaluator 

Dalam proses pembelajaran, guru hendaknya mampu menjadi evaluator atau penilai 

yang baik, dengan penilaian guru mengetahui pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap 

pelajaran serta keefektifan metode mengajar. Sebagai penilai hasil belajar siswa, guru 

hendaknya terus menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai siswa dari waktu ke 

waktu. 

 

Kerangka Pikir 

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Guru merupakan salah satu dari sumber daya 

manusia yang mempunyai andil yang cukup besar dalam membentuk kualitas sumber daya 

manusia, sehingga guru perlu melakukan terobosan-terobosan baru dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Proses belajar ini dapat terlaksana apabila didukung oleh siswa, guru, 

kurikulum serta sarana pembelajaran yang memadai yang akan menjadi penunjang dalam 

proses pembelajaran. Selain itu, peran guru juga sangat penting dalam menentukan berhasil 

atau tidaknya pembelajaran di kelas. Guru harus memiliki kemampuan dalam menentukan 

strategi, metode serta media pembelajaran yang tepat dan kemampuan mengelola kelas. 

Kreatifitas guru dalam mengolah kurikulum baru juga sangat diperlukan. Hal itu penting 

dilakukan sebab dengan pembaharuan pada sektor kurikulum dengan didukung silabus, 

pelaksanaannya yang matang akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, juga 

memajukan lembaga pendidikan kita. Pada hakekatnya proses pembelajaran adalah proses yang 

terarah pada tujuan pendidikan dan pengajaran. Komponen-komponen dalam proses 

pembelajaran tersebut satu sama lain saling berinteraksi dan berhubungan untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Semua komponen tersebut tidak dapat dilepaskan 

dalam interaksi edukatif. Untuk memperoleh kualitas pendidikan yang baik perlu adanya 

peningkatan atau pengembangan komponen-komponen tersebut. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

  Metodologi merupakan konsep teoritik yang membahas mengenai berbagai metode atau 

ilmu metode-metode,  yang dipakai dalam penelitian. Sedangkan metode yang dilakukan dalam 

penelitian ini dengan: observasi, pengumpulan sumber (heuristik), wawancara, analisis isi, dan 

lain sebagainya. Berbagai hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang akan 

digunakan dalam dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Kecamatan Turi Kabupaten sleman dan difokuskan 

pada identifikasi hambatan-hambatan yang di hadapi guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Sekolah Dasar se Kecamatan Turi 

Kabupaten Sleman. 

 

Bidang Penelitian 

Bidang masalah yang akan dikaji adalah masalah pendidikan yang berhubungan dengan 

perkembangan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar selama ini, persepsi dan partisipasi 

guru terhadap pembelajaran berbasis kompetensi,  latar belakang pendidikan yang dimilikinya, 

serta kendala-kendala dalam penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

 

Bentuk/Strategi Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yang lebih mengutamakan 

pada masalah proses dan makna atau persepsi, maka jenis penelitian dengan strateginya  yang 

cocok dan relevan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dengan penelitian ini diharapkan 

dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang teliti dan penuh 

makna, yang juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. 

Pada tiap-tiap obyek akan dilihat kecenderungan, pola pikir, ketidakteraturan, serta tampilan 

perilaku dan integrasinya sebagaimana dalam studi kasus genetik (Muhadjir, 1996: 243). 

Adapun strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study). Karena 

permasalahan dan fokus penelitian sudah ditentukan dalam proposal sebelum terjun ke 

lapangan, maka jenis strategi penelitian ini secara lebih spesifik dapat disebut sebagai studi 

kasus terpancang (embedded case study research)(Yin, 1987: 136). 

Sumber Data 

   Dalam penelitian kualitatif, peneliti berhadapan dengan data yang bersifat khas, unik, 

idiocyncratic, dan multiinterpretable (Waluyo, 2000: 20). Data yang paling penting untuk 

dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif tidak bersifat 

nomotetik (satu data satu makna) seperti dalam pendekatan kuantitatif atau positivisme. Untuk 

itu, data-data kualitatif perlu ditafsirkan agar mendekati kebenaran yang diharapkan (Waluyo, 

2000: 20). Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-hal 

berikut. 

  



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
228 

1. Informan atau nara sumber yang terdiri dari guru dan kepala sekolah. 

2. Tempat dan aktivitas yang terdiri dari kegiatan proses belajar mengajar  di SD 

Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. 

3. Teks yang berupa arsip dan dokumen resmi mengenai program pengajaran, kurikulum,  

dan catatan-catatan dari guru  yang relevan.  

Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data yang dimanfaatkan, 

maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: angket terbuka, 

wawancara mendalam (in depth interviewing), observasi langsung dan mencatat dokumen 

(content analysis). 

Teknik Cuplikan (Sampling) 

Teknik cuplikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Purposive Sampling” 

(Sutopo, 1996 : 138), atau lebih tepat disebut sebagai cuplikan dengan criterion-based 

selection yang tidak didapat ditemukan lebih dulu secara acak. (Moleong, 1999:165-166).  

Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap “mengetahui permasalahan yang dikaji” 

(dapat dipercaya informasinya). Penelitian diawali dengan memilih informan, dalam hal ini 

informan yang paling mengetahui fokus penelitian, kemudian dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan untuk memperoleh data (Patton, 1980:38).  Adapun yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah beberapa 12 guru dan 3 kepala sekolah  yang dianggap mengerti 

permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu responden yang diambil dalam penelitian ini adalah 

kepala sekolah, 10 guru SD dari 8 Sekolah Dasar, dan 3 kepala sekolah sehingga jumlah 

keseluruhan responden sebanyak 15 responden. 

Validitas Data 

Guna menjamin dan mengembangkan validitas data yang dikumpulkan dalam penelitian 

ini, teknik pengembangan validitas data yang akan digunakan adalah teknik Triangulasi 

(Pattom, 1980 : 100), yang terdiri dari triangulasi data atau  sumber, teori dan metode. Selain 

itu peneliti juga akan mengembangkan validitas data dengan teknik informan review.  

Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif (Miles dan 

Huberman, 1984). Dalam model analisis ini, tiga komponen analisisnya yaitu reduksi data, 

sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verivikasi, aktivitasnya dilakukan dalam 

bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses yang berlanjut, 

berulang, dan terus-menerus hingga membentuk sebuah siklus 

Peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data samapai penyusunan kesimpulan. 

Peneliti menyusun pemahaman arti segala peristiwa yang disebut reduksi data dan diikuti 

penyusunan data yang berupa ceritera secara sistematis. Reduksi dan sajian data ini disusun 

pada saat peneliti mendapatkan unit data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data 

terakhir peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan menarik verifikasi 

berdasarkan reduksi dan sajian data. Jika permasalahan yang diteliti belum terjawab dan atau 

belum lengkap, maka peneliti harus melengkapi kekurangan  tersebut di lapangan terlebih 

dahulu. Secara skematis proses analisis interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 1. Model Analisis Interaktif Milles dan Hubberman 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Kecamatan Turi 

Ketika seseorang berkunjung dan melihat dari dekat langsung bagaimana itu Turi, maka ia 

akan mengatakan Turi itu dingin, sejuk, damai, dan memiliki segala potensi untuk 

dikembangkan. Turi merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kecamatan Turi merupakan wilayah kecamatan yang letaknya 

paling utara di Kabupaten Sleman, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang, Jawa 

Tengah. Jarak ibu kota kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Sleman adalah 8 

Km. Lokasi ibu kota kecamatan Turi berada di 7.65200‘ LS dan 110.36990‘ BT. Kantor 

Kecamatan Turi berada di Jl. Turi-Tempel Km.2, Kiringan, Wonokerto. Wilayah kecamatan Turi 

berupa dataran tinggi dengan ketinggian 50-2.500 m dpl, dengn Luas Wilayah Kecamatan Turi 

adalah 43.09 km2, dan terdiri dari empat desa, yaitu Bangunkerto, Donokerto, Girikerto dan 

Wonokerto. Jumlah penduduk yang mendiami kecamatan ini adalah 34.950 jiwa  yang terbagi 

dalam 9.932 Kepala Keluarga.  

Di kecamatan ini terdapat 16 TK, 21 SD, 5 SLTP, dan 3 SLTA. Di wilayah ini dikembangkan 

beberapa objek wisata untuk mengembangkan potensi masyarakat setempat. Potensi usaha dan 

wisata seperti agrowisata salak pondoh di Dusun Gadung, Desa Bangunkerto, desa wisata di 

Dusun Kembangarum, Desa Donokerto, dan pembiakan kambing PE (Peranakan Etawa) di 

Dusun Nganggring, Desa Girikerto. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan Turi merupakan 

sebuah kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan baik yang menyangkut budaya, 

wisata, pertanian, maupun pendidikan sebagai pendukung peradaban masyarakat. Sebagai 

wilayah yang sangat potensial baik secara pendidikan maupun wisata, maka kecamatan ini 

dijadikan sebagai lokasi penelitian.  
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Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Penyusunan RPP 

Dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), guru-guru SD masih 

adanya kesulitan dalam pengembangannya karena berbagai faktor yakni: kurangnya 

pemahaman terhadap adanya otonomi guru yang memiliki kewenangan untuk 

mengambangkan RPP, kurangnya pemahaman terhadap Permendiknas No 42 tentang 

penyusunan RPP, terbatasnya referensi untuk pengembangan RPP, dan adanya kebingungan 

dengan model RPP yang bermacam ragam. Upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi 

hambatan tersebut yang sekarang ini mereka usahakan adalah dengan diskusi dengan 

teman sejawat, seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan ilmiah, membuka internet dengan 

belajar sendiri (R1, Wawancara, 10 Juli 2012). Di samping itu juga membandinkan beberapa 

RPP untuk kemudian memilih salah satu RPP yang mereka anggap paling baik untuk 

disusun sesuai dengan mata pelajaran yang menjadi tugasnya mengajar. Meskipun 

demikian, RPP yang disusun sendiri oleh para guru terkadang masih belum sinkron antara 

tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasinya. Padahal dalam 

sistem kegiatan pembelajaran antara tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan 

sistem evaluasi harus sinkron satu sama lainnya. 

 

2. Menyiapkan Materi Pembelajaran 

Pada umumnya guru-guru SD di Kecamatan Turi belum maksimal dalam 

menyiapkan materi pelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran. Pemahaman cara 

mengemas materi pelajaran sebagai tuntutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

dimana guru harus mengembangkan seluruh proses kegiatan pembelajaran termasuk bahan 

ajar atau materi pelajaran belum difahami secara baik. Masih adanya Guru-guru  yang 

sekedar menggunakan buku-buku teks pelajaran yang tidak dikemas dalam pelaksanaan 

pembelajaran (R1, R2, R6, wawancara 10 Juli 2012). Padahal tugas guru salah satu tuntutan 

undang-undang adalah mampu mengembangan materi pembelajaran baik yang mencakup 

kompeksitas dan keluasan, maupun yang menyangkuat pengorganisasian materi agar 

mudah diterima oleh siswa. Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan 

tersebut adalah melalui diskusi dengan teman sejawat, ikut pelatihan-pelatihan, dan 

kegiatan-kegiatan lain yang memberi pengalaman untuk mengembangkan materi pelajaran, 

sehingga penyajiannya dapat dengan mudah difahami oleh siswa. 

 

3. Menggunakan Media Pembelajaran 

Masalah media pembelajaran merupakan permasalahan umum di hampir setiap 

sekolah yang belum dikembangkan secara maksimal baik oleh sekolah secara kelembagaan, 

maupun oleh guru itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan arti 

penting media pembelajaran sebagai sarana penyampai informasi pada siswa. Kebanyakan 

sekolah masih belum memiliki LCD, komputer khusus untuk kegiatan pelajaran, demikian 

juga dengan akses internet. Media-media yang dimiliki masih tradisional, itupun belum 

dikembangkan secara maksimal oleh guru. Para guru juga masih menunjukkan rutinitas 

dalam pelaksanaan pembelajaran, sebagai wujud sekedar melaksanakan kewajiban 

mengajar. Namun demikian terdapat juga beberapa guru yang berusaha mengembangkan 
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media pembelajaran seperti membuat peta konsep menggunakan kertas manila, kartu-kartu 

media permainan, mengembangkan peta, dan media-media lain yang dianggap penting. 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengembangkan media pembelajaran 

adalah melalui pelatihan-pelatihan pembuatan dan pengembangan media, pelibatan siswa 

dalam mengembangkan media sederhana, dan mendorong sekolah untuk membiayai atau 

mengalokasikan anggaran untuk pengembanan media pembelajaran yang disusun dalan 

rencana program sekolah (R2, R6, Wawancara, 10 Juli 2012). 

4. Memfokuskan Perhatian Siswa 

Secara umum siswa sekolah dasar adalah masa bermain, sehingga dalam kegiatan 

pembelajaran perhatian siswa kurang terfokus pada kegiatan pembelajaran. Anak kurang 

konsentrasi dalam pembelajaran seperti berbicara dengan teman sebelahnya, ribut sendiri, 

ngantuk-ngantuk karena kelelahan, dan bahkan ada pula yang memang sengaja ingin 

mencari perhatian guru. Apalagi jika metode mengajar guru hanya ceramah belaka, maka 

anak terkadang merasa bosan (KS1, Wawancara, 11 Juli 2012). Terlebih lagi pada pelajaran 

siang hari, siswa sudah tampak tidak betah di kelas karena lapar dan ingn segera pulang 

sekolah. Upaya-upaya yang dilakukan guru selama ini adalah melalui upaya menciptakan 

suasana yang menyenangkan seperti dengan lelucon, menampilkan gambar-gambar yang 

lucu sehingga perhatian anak terfokus pada gambar karena merasa tertarik, selanjutnya 

baru menjelaskan arti dan makna gambar tersebut. Di samping itu juga melalui permainan-

permainan yang mendorong motivasi siswa untuk ikut berpartisipasi dalam permainan dan 

dapat mendorong rasa senang di kalangan siswa. 

 

5. Menerapkan Variasi Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran yang diterapkan oleg guru-guru kebanyakan belum 

menunjukkan variasi dalam implementasinya, sehingga metode belum berkembang secara 

baik. Sebenarnya metode cukup banyak tetapi yang dikuasai sepertinya itu-itu saja, 

sehingga terasa membosankan bagi anak. Penyebabnya karena kurangnya pemahaman guru 

tentang metode yang sedang berkembang dan banyak digunakan di kota-kota, rasa enggan 

guru untuk mengembangkan metode yang memerlukan perangkat pendukung yang rumit, 

dan metode-metode yang memerlukan waktu khusus dan panjang (R3, Wawancara, 11 Juli 

2012). Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalam 

melalui pelatihan-pelatihan metode pembelajaran, diskusi dengan teman sejawat, kepala 

sekolah, dan juga pengawas sekolah. 

 

 

6. Memberikan Umpan Balik (feed back) 

Umpan balik dalam kegiatan pembelajaran untuk menyelami seberapa jauh 

penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran sangat penting dilakukan oleh guru. 

Dalam pelaksanaannya guru masih kesulitan memberikan umpan balik pada anak, baik 

selama proses pembelajaran berlangsung, maupun setelah materi pembelajaran selesai 

diberikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti waktu pembelajaran yang sudah 

habis, siswa yang kurang tertarik pada materi pembelajaran, dan masalah-masalah lain yang 

menyebabkan guru merasa kesulitan untuk melakukan umpan balik. Selama ini usaha-usaha 

yang dilakukan guru adalah dengan mengelola waktu pembelajaran secara efektif dan 

efisien, serta melakukan umpan balik di sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Hal ini 

dilakukan seperti dengan usaha menyelami apakah anak sedah menguasai materi atau 
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belum, pemberian kesempatan untuk bertanya, dan atau dengan memberikan pertanyaan 

untuk dijawab oleh siswa dan diikuti oleh siswa lain saling melengkapi (R3, R8, Wawancara, 

11 Juli 2012). 

 

7. Memberikan Rangsangan Motivasi 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara lebih baik, maka pemberian motivasi 

belajar pada siswa menjadi sangat penting karena keberhasilan pencnapaian tujuan 

pembelajaran adalah melalui penanaman motivasi belajar pada siswa. Apalagi pada suatu 

kelas di mana kemampuan anak berbeda-beda, maka akan kesulitan dalam memberi 

motivasi terutama pada siswa yang kemampuannya rendah jika dibandinkan dengan siswa 

lain. Bahkan juga karena faktor lain yang sensitif seperti latarbelakang ekonomi dan sosial 

orang tua, faktor keberanian, dan lain sebagainya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh guru 

adalah melalui pengelompokan siswa melalui teknik pembagian tempat duduk misalnya 

anak yang kurang pandai diberi tempat duduk bersama siswa yang landai sehingga mereka 

termotivasi untuk belajar. Bentuk lain juga dilakukan guru seperti menanamkan arti penting 

pelajaran bagi kehidupan riil siswa dalam keluarga dan masyarakat (R1, R2, R9, Wawancara, 

11 Agustus 2012). 

 

8. Mengevaluasi Pembelajaran Secara Komprehensif 

Sebagian besar guru merasa kesulitan dalam melakukan evaluasi secara 

menyeluruh. Pada umumnya, evaluasi hanya dilakukan terhadap kemampuan kognitif 

siswa, sementara yang menyangkut apektif dan psikomotorik belum banyak dievaluasi (R2, 

Wawancara 10 Juli 2012). Oleh karena itu pembelajaran pada umumnya masih terfokus 

pada usaha penguasaan ranah kognitif seperti hapalan dan pengetahuan belaka, semenara 

arti penting materi pelajaran bagi kehidupan anak di keluarga dan di masyarakat kurang 

tersentuh. Keadaan seperti ini di disebabkan oleh faktor intern dan ekstern yang 

mengkondisikannya seperti kurangnya pemahaman guru mengenai sistem evaluasi yang 

baik serta keengganan menyusun instrumen evaluasi untuk mengevaluasi secara 

kemampuan siswa secara menyeluruh, dan faktor kebijakan pemerintah sampai kepala 

sekolah yang menkondisikan evaluasi hanya menyentuh ranah kognitif dan apektif yang 

terbatas. Kebijakan sekolah belum mengarah pada usaha penilaian psikomotorik secara 

memadai terlebih pada mata pelajaran-pelajaran sosial. Padahal kehidupan riil siswa adalah 

kehidupan sosial, sehingga perkembangan perilaku siswa harus dievaluasi secara 

berkelanjutan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh guru adalah melalui pelatihan-

pelatihan evaluasi atau sistem penilaian dan berusaha memahami bagaimana penyusunan 

instrumen yang baik untun diterapkan,  dan juga melalui pertemuan-pertemuan dengan 

teman sejawat baik di tingkat sekolah maupun lintas sekolah (R12, Wawancara 11 Juli 

2012) yang mendiskusikan mengenai teknik-teknik evaluasi yang baik. Oleh karena itu 

usaha-usaha ini akan mengarah pada peningkat kemampuan diri yang bersifat positif bagi 

pengembangan profesi. 

 

9. Mengembangkan KTSP 

Secara umum, pemahaman guru tentang KTSP masih sangat terbatas. Guru-guru 

belum bisa mandiri dalam mengembangkan kurikulum baik yang menyangkut 

pengembangan materinya, perencanaan dan penyusunan perangkat pendukungnya, 

implementasinya, maupun pelaksanaan sistem evaluasinya. Dampaknya, KTSP hanya 
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menjadi barang mati yang dikembangkan hanya wadahnya saja, sementara substansi dan 

materinya sepenuhnya mengikuti rambu-rambu yang standar dari pemerintah. Dalam 

konteks pengembangan seharusnya guru mampu mengembangkan materi melalui 

pengayaan kasus-kasus lokal dan nasional lain yang lebih memberikan pengalaman bagi 

peserta didik. Demikian juga dengan penyusunan perangkat pembelajaran, guru yang 

seharusnya otonom menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran seperti RPP, 

bahan ajar, silabus, dan lain sebagainya, tetapi masih terlihat kebingungan, dan pada 

akhirnya hanya mencontoh model yang sudah jadi dari orang lain. Begitu juga dalam 

implementasi dalam kegiatan pembelajaran belum menunjukkan adanya usaya serius untuk 

mandiri dan lebih baik, demikian juga dengan pelaksanaan sistem evaluasi yang instrumen 

dan pengembangannya menjadi wilayah otonomi guru. Bahkan pengawas sekolah dan 

kepala sekolah masih mendikte guru untuk mengikuti arah kebijakan dan tuntutannya 

ketimbang melihat substansi dan kewenangan guru sebagimana tuntutan undang-undang 

yang memberikan otonomi pada guru, sementara pengawas dan kepala sekolah adalah 

komponen pengontrol saja yang menjamin kualitas pembelajaran yang dilaksanakan dan 

dikembangkan oleh guru. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Dalam implementasi KTSP guru-guru sekolah dasar masih menemukan beberapa kesulitan-

kesulitan baik secara teoritik maupun praktik. Adapun kesulitan-kesulitan yang dialami 

guru dalam pembelajaran sejarah yang menyangkut implementasi KTSP adalah: 1) 

kesulitan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 2) menyiapkan atau 

mengemas materi pembelajaran, 3) menggunakan media yang mutakhir, 4) memfokuskan 

perhatian siswa, 5) menerapkan variasi metode pembelajaran, 6) memberikan umpan 

balik, 7) memberikan rangsangan motivasi, 8) mengevaluasi pembelajaran secara 

komprehensif, dan 9) mengembangkan KTSP itu sendiri secara keseluruhan. 

2. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh guru sekolah dasar terhadap hambatan-

hambatan yang ditemukan adalah melalui: diskusi dengan teman sejawat, ikut pelatihan-

pelatihan, baik pelatihan penyusunan silabus dan RPP, pelatihan metodologi pembelajaran, 

pelatihan evaluasi pembelajaran, atau sistem penilaian dan berusaha memahami 

bagaimana penyusunan instrumen yang baik untuk diterapkan,  melalui pertemuan-

pertemuan dengan teman sejawat baik di tingkat sekolah maupun lintas sekolah penelitian 

tindakan kelas dan kegiatan-kegiatan lain yang memberi pengalaman untuk 

mengembangkan materi pelajaran, sehingga penyajiannya dapat dengan mudah difahami 

oleh siswa.  Di samping itu juga melalui pelatihan-pelatihan pembuatan dan pengembangan 

media dengan melibatkan siswa dalam mengembangkan media sederhana, dan mendorong 

sekolah untuk membiayai atau mengalokasikan anggaran untuk pengembanan media 

pembelajaran yang disusun dalan rencana program sekolah. Sedangkan upaya-upaya yang 

dilakukan guru untuk memotivasi siswa dan mengaktifkan siswa dalam pembelajaran 

adalah dengan menciptakan suasana yang menyenangkan seperti dengan lelucon, 

menampilkan gambar-gambar yang lucu sehingga perhatian anak terfokus pada gambar 
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karena merasa tertarik, selanjutnya baru menjelaskan arti dan makna gambar tersebut. Di 

samping itu juga melalui permainan-permainan yang mendorong motivasi siswa untuk ikut 

berpartisipasi dalam permainan dan dapat mendorong rasa senang di kalangan siswa. 

 

Saran: 

1. Secara periodik para guru perlu melakukan pertemuan dengan saling silang informasi dan 

metode pengajaran yg efektif. 

2. Melalui pertemuan-pertemuan dengan teman sejawat baik di tingkat sekolah maupun lintas 

sekolah melakukan penelitian tindakan kelas dan atau kegiatan-kegiatan lain yang memberi 

pengalaman untuk mengembangkan materi pelajaran, sehingga penyajiannya dapat dengan 

mudah difahami oleh siswa.   

3. Di samping itu juga melalui pelatihan-pelatihan pembuatan dan pengembangan media 

dengan melibatkan siswa dalam mengembangkan media pembelajaran mungkin dengan 

menyisipkan gambar-gambar menarik dan lucu. 

4. Pihak sekolah perlu memberi motivasi dan dana secara proposional untuk pengembangan 

media edukatif. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah menumbuhkan perilaku wirausaha siswa melalui 
penerapan model pembelajaran kewirausahaan produktif untuk SMK Tata Boga. 
Metode pembelajaran yang digunakan adalah face-to-face, active learning, dan 
project base learning. Entrepreneur process yang diintegrasikan, meliputi : 
ekplorasi, rencana bisnis, fasilitasi, tindakan, dan hasil. Penelitian ini menggunakan 
prosedur pendekatan reasech and development. Prosedur pengembangan mengacu 
model pengembangan Plomp, meliputi: pleminary investigation, pengembangan 
model, dan implementasi. Penelitian dianalisis secara statistik deskriptif. Hasil uji 
kelompok kecil mengenai perilaku wirausaha siswa di SMKN 6 Yogyakarta, adalah : 
(1) perilaku wirausaha yang diamati adalah kreatif, inovatif, tanggung jawab, 
kepemimpinan, disiplin, komunikasi, dan berani mengambil keputusan. (2) Pada 
tahap penerapan awal, urutan dominasi perilaku wirausaha adalah kepemimpinan, 
kreatif, disiplin, inovatif, tanggung jawab, berani mengambil risiko, dan komunikasi . 
(3) Secara individu terdistribusi dengan urutan : kepemimpinan, kreatif, inovatif, 
tanggung jawab, disiplin, berani mengambil risiko, dan komunikasi . (4) Ada 
peningkatan frekuensi kemunculan perilaku wirausaha pada setiap pengulangan. 

Kata kunci : perilaku, pembelajaran kewirausah aan produktif.  

 

PENDAHULUAN 

Tantangan pendidikan saat ini berhubungan perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas 

pendidikan kejuruan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional, mampu bersaing secara 

global, serta menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan yang diperlukan dalam 

pengembangan ekonomi kreatif (generasi 2045). Tahun 2045 merupakan 100 tahun Indonesia 

merdeka. Pada tahun tersebut, suatu keharusan untuk dijadikan benchmark penentuan kinerja 

bangsa selama 100 tahun merdeka serta menentukan daya saing di area internasional 

(Indriyanto, 2012). Dalam hal ini, inovasi dan kewirausahaan menyediakan cara untuk 

menyelesaikan tantangan global, membangun pembangunan berkelanjutan, menciptakan 

pekerjaan, menghasilkan dan memperbaharui pertumbuhan ekonomi, serta memberikan 

kesejahteraan manusia (WEF, 2009). Upaya untuk mencapai kualitas lulusan pendidikan 

kejuruan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja, perlu didasari dengan kurikulum yang 

dirancang dan dikembangkan dengan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan stakeholders. 

Program kewirausahaan di SMK pada dasarnya merupakan salah satu program pembelajaran 

yang bertujuan untuk penanaman nilai kewirausahaan melalui pembiasaan, penanaman sikap, 

dan pemeliharaan perilaku wirausaha. 

Untuk mencapai demographic dividend pada tahun 2020-2035 (Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, 2012), maka pada tahun 2010-2035 Indonesia harus melakukan investasi 

mailto:badraningsih@yahoo.co.id
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dalam jumlah besar pada pengembangan SDM, salah satunya dengan pendidikan menengah 

universal (PMU). Pada strategi pencapaian PMU (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

2012), kewirausahaan merupakan salah satu komponen dari sistem pembelajaran PMU. 

Pendidikan kewirausahaan dapat menjadi agen perubahan, dengan dukungan masyarakat yang 

kuat di semua sektor akan menjadikan perubahan yang sangat bermakna. Tidak semua orang 

harus menjadi pengusaha untuk mengambil manfaat  dari pendidikan kewirausahaan. Tetapi, 

seluruh anggota masyarakat berperan dan memfasilitasi perkembangan ekosistem yang efektif 

yang mana mendorong dan  mendukung penciptaan ventures baru yang inovatif (WEF, 2009).  

Pembelajaran kewirausahaan merupakan salah satu penunjang mata diklat teori.  

Kewirausahaan di SMK saat ini  implementasinya hanya sekitar 1,93% dari seluruh jam 

pelajaran di SMK selama enam semester. Hal ini belum memungkinkan terbentuknya 

kemandiriaan dan belum dapat sepenuhnya menanamkan jiwa wirausaha bagi lulusan SMK 

oleh sebab itu desain pembelajaran kewirausahaan di SMK perlu dikaji ulang mulai dari : 

kurikulum, strategi pembelajaran, metode, media, dan cara guru yang mengampu 

kewirausahaan (Sarbiran, 2002). Untuk lebih mengefektifkan penanaman jiwa wirausaha siswa, 

maka diperlukan suatu upaya peningkatan, salah satunya melalui kewirausahaan produktif. 

Berdasarkan uraian terdahulu, maka  pengembangan model pembelajaran  kewirausahaaan 

produktif sangat penting, karena model kewirausahaan produktif merupakan wahana paling 

tepat untuk menyiapkan lulusan yang kompeten di bidangnya, yang diharapkan dapat ikut 

bersaing di pasar kerja atau dapat menciptakan lapangan kerja sendiri melalui usaha kreatif 

yang didirikan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. 

SMK program Tata Boga mempunyai kompetensi utama Jasa Boga dan Patiseri yang 

menunjang program Restoran dan Perhotelan yang ada di SMK Pariwisata. Pada model 

kewirausahaan produktif  untuk SMK Tata Boga ini diharapkan lebih efektif dalam penanaman 

jiwa wirausaha dan penanaman kemandirian dan perilaku wirausaha, sehingga siswa lebih 

mandiri dan professional dalam segala situasi berusaha. Adanya penataan kurikulum  

kewirausahaan yang terintegrasi pada pembelajaran produktif yang ada, diharapkan dengan 

model kewirausahaan produktif ini, penanaman jiwa, nilai, dan perilaku kewirausahaan menjadi 

lebih efektif dan efisien. 

Pengintegrasian materi kewirausahaan ke dalam mata pelajaran produktif tata boga 

berfungsi sebagai media berlatih siswa untuk berwirausaha secara nyata di bidangnya. Hal ini 

dikarenakan kewirausahaan merupakan gabungan dari pengetahuan dan ketrampilan yang 

harus terus diasah, dilatih, dipraktekkan, serta diperbaiki untuk mencapai hasil yang maksimal. 

Adapun model yang akan diusahakan adalah model pembelajaran kewirausahaan yang 

menerapkan pengintegrasian keterampilan wirausaha pada muatan produktif tata boga. 

Pengintegrasian ini melalui pentahapan entreneneur yang tepat dan berkelanjutan. 

Pengintegrasian ini menggunakan metode project base learning dan  face to face. Sehingga, siswa 

dapat menerapkan ketrampilan berusaha secara nyata di bidangnya dan mempelajari beberapa 

keterampilan produktif secara bersamaan. Dengan demikian diharapkan dapat lebih 

menekankan penanaman nilai dan sikap dan perilaku berwirausaha pada siswa SMK bidang 

keahlian Tata Boga. Adanya nilai, sikap, dan perilaku wirausaha maka timbul rasa optimis untuk 

menciptakan cara baru yang lebih efektif, efisien, dan praktis dalam pembelajaran 

kewirausahaan di SMK. 
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Model pembelajaran kewirausahaan produktif  untuk SMK Tata Boga adalah suatu model 

pembelajaran yang mengintegrasikan materi entrepeneur process (meliputi : eksplorasi, 

rencana, fasilitasi, tindakan, dan hasil ) pada mata pelajaran produktif di SMK. Pembelajaran 

kewirausahaan produktif dapat menghasilkan perilaku wirausaha dan jiwa kepemimpinan, 

yang  terkait  dengan cara mengelola usaha untuk membekali peserta didik (Bintari, 2011) agar 

dapat berusaha secara mandiri (BNSP, 2006). Model pembelajaran kewirausahaan produktif 

menawarkan pada siswa kesempatan tersebut dengan membantu mereka mengantisipasi dan 

menanggapi perubahan. Siswa belajar, bahwa : (1) walaupun pekerjaan mungkin berhasil 

dicapai saat ini dengan melakukan satu set tugas, besok yang berbeda yang sama sekali tugas 

(dan keterampilan) mungkin diperlukan, dan (2) karena bisnis selalu berubah, maka perlu 

menemukan cara baru untuk melakukan pekerjaan lebih baik (WEF, 2009). Penelitian ini 

menitikberatkan pada pengamatan perilaku kewirausahaan siswa pada pembelajaran 

kewirausahaan produktif. 

Perilaku kewirausahaan didefinisikan sebagai studi tentang perilaku manusia yang 

terlibat dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan dan 

mengembangkan usaha baru (Bird & Schjoedt, 2009) serta menjelajahi dan menciptakan 

peluang sementara dalam proses organisasi yang muncul (Gartner, Carter, & Reynolds, 2010). 

Perilaku kewirausahaan diakui sebagai pendukung perubahan sosial dan memfasilitasi inovasi 

dalam organisasi yang didirikan (Kuratko, Irlandia, Covin, & Hornsby, 2005). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan prosedur pendekatan R&D (research and development). 

Unsur utama model ini adalah implementasi pembelajaran kewirausahaan terintegrasi pada 

pembelajaran produktif dengan strategi pembelajaran project base learning, face to face 

learning, dan active learning. Pengembangan model pembelajaran kewirausahaan untuk SMK 

Tata Boga ini menggunakan pendekatan model perencanaan pendidikan menurut Plomp 

(1997). Model pengembangan Plomp dipadukan dengan model pengembangan pembelajaran 

menurut Joyce & Well (2004 : 115) serta model pengembangan instruksional pembelajaran 

menurut Norton (2008 : 6) dengan pendekatan SCID (systematic curriculum instructional 

development).  

Tempat dan subjek penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 6 Yogyakarta dengan subjek penelitian adalah 

siswa kelas X jasa boga.  

Prosedur 

Model pembelajaran kewirausahaan produktif yang telah dikembangkan, selanjutnya 

diujicobakan pada kelas kecil (jumlah subjek adalah 12 siswa) untuk dilihat bagaimana 

perubahan perilaku yang terjadi pada siswa terkait perilaku kewirausahaannya. 

Asumsi pengembangan model pembelajaran kewirausahaan produktif untuk SMK Tata 

Boga 

Pembentukan perilaku wirausaha memerlukan kondisi pembelajaran yang 

memungkinkan siswa melakukan penjelajahan, mamahami, serta menerapkan nilai dan sikap 

wirausaha secara mandiri pada situasi kerja. Situasi ini berfungsi sebagai media integrasi antara 
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hardskill dan keterampilan kewirausahaan. Penguasaan perilaku wirausaha diikuti dengan 

feedback (balikan) dan dukungan. Pembiasaan yang positif akan membentuk kebiasaan dan 

perilaku  yang positif pula. 

Teknik analisis data 

Pada penelitian ini data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara kuantitatif. Observasi 

untuk mengamati aplikasi pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan produktif terintegrasi di 

SMK bidang keahlian tata boga. Sedangkan, untuk menguji perilaku kewirausahaan siswa pada 

model pembelajaran kewirausahaan dilakukan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif 

adalah teknik yang digunakan untuk mensarikan data dan menampilkannya dalam bentuk yang 

dapat dimengerti oleh setiap orang. Hal ini melibatkan proses kuantifikasi dari penemuan suatu 

fenomena. Statistika deskriptif dapat memberikan pengetahuan yang signifikan pada kejadian 

fenomena yang belum dikenal dan mendeteksi keterkaitan yang ada di dalamnya (BPS Nabire, 

2000).  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penerapan model pembelajaran kewirsauahaan produktif untuk SMK Tata Boga dilakukan 

dengan bantuan 12 siswa (satu kelompok kecil). Pengulangan dilakukan pada penerapan model 

ini. Tujuan pengulangan untuk melihat efisiensi dan keterlaksanaan model pembelajaran 

kewirausahaan produktif. Kegiatan pengamatan dilakukan dengan mengamati perilaku siswa 

pada setiap tahapan entrepeneur process yang dilakukan pada mata pelajaran  produktif dasar 

pengolahan  makanan. Adapun perilaku kewirausahaan yang diamati meliputi : kreatif, berani 

mengambil risiko, kepemimpinan, disiplin, inovatif, tanggung jawab, dan komunikasi. Pusat 

Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional (2010), mendeskripsikan perilaku kewirausahaan 

sebagai berikut : 

Tabel 1. Perilaku dan Deskripsi Perilaku Pendidikan Kewirausahaan. 

Sumber : Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional (2010 : 10-11). 

 

Perilaku 
Kewirausahaan 

Deskripsi 

Kreatif 
 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk  menghasilkan cara atau hasil 
berbeda  dari  apa yang telah dimiliki 

Berani mengambil 
risiko 

Kemampuan seseorang untuk menyukai pekerjaan yang menantang, berani 
dan mampu mengambil risiko kerja 

Kepemimpinan Sikap dan perilaku seseorang yang selalu terbuka terhadap saran dan 
kritik, mudah bergaul, bekerjasama, dan mengarahkan orang lain  

Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 
ketentuan dan peraturan  

Inovatif 
 

Kemampun untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan 
persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan  

Tanggung jawab 
 

Sikap dan perilaku seseorang yang mau dan mampu melaksanakan tugas 
dan kewajibannya  

Komunikatif  
 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan 
bekerja sama dengan orang lain 
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Watak, sifat, jiwa, dan nilai kewirausahaan dapat muncul dalam bentuk perilaku 

kewirausahaan (Suryana, 2003 : 36). Perilaku adalah fungsi dari interaksi antar individu dengan 

lingkungannya secara langsung. Interaksi ini menentukan perilaku seseorang (Toha dalam 

Sudjana, 2002 : 30). Perilaku berorientasi pada tujuan. Sehingga, perilaku dimotivasi oleh 

keinginan untuk mencapai tujuan tertentu (Winardi, 2004 : 32). Sedangkan perilaku 

kewirausahaan tercermin dalam kepribadian, kemampuan hubungan dengan orang, keahlian 

mengatur, pemasaran, dan keuangan (Hawkins & Turla, 1993 : 388). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa perilaku kewirausahaan adalah fungsi dari interaksi antar individu dengan 

lingkungannya secara langsung. Perilaku seseorang yang tercermin dalam kepribadian dalam 

mencapai tujuan tertentu.  

 
Gambar 1. Sebaran kemunculan perilaku kewirausahaan secara komunal. 

 

 

Secara komunal, aspek kepemimpinan siswa terlihat “mencolok” dibandingkan dengan 

perilaku lainnya. Aspek kepemimpinan “menduduki” posisi teratas dalam kemunculan perilaku 

selama proses berlangsung. Sedangkan, komunikasi merupakan perilaku yang paling “jarang” 

muncul. Adapun urutan kemunculan perilaku siswa secara komunal adalah: kepemimpinan, 

kreatif, disiplin, inovatif, tanggung jawab, berani mengambil risiko, dan komunikasi (gambar 1). 

Sedangkan, variansi kemunculan perilaku siswa secara individu terdistribusi dengan urutan : 

kepemimpinan, kreatif, inovatif, tanggung jawab, disiplin, berani mengambil risiko, dan 

komunikasi (gambar 2). 
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Gambar 2. Sebaran kemunculan perilaku kewirausahaan pada individu. 

 

 

Kepemimpinan siswa merupakan proses mengarahkan diri, menginstruksikan perintah, 

atau mempengaruhi orang lain dalam suatu organisasi atau kelompok kerja dalam pelaksanaan 

tugas sudah berjalan baik. Kreatif merupakan perilaku untuk menghasilkan sesuatu yang baru 

dengan menambahkan nilai sudah dapat diakui oleh pengguna hasil dari kreasi siswa. 

Kreativitas menempati urutan kedua dalam kemunculan perilaku siswa secara komunal 

maupun individu. Berani mengambil risiko merupakan sikap siswa yang siap untuk menghadapi 

risiko yang mungkin timbul. Hal ini sangat membutuhkan keterampilan siswa untuk memilih 

cara terbaik dalam memecahkan permasalahan atau risiko yang dihadapi, baik secara fisik, 

keuangan, maupun sosial. Ada peningkatan sikap ini pada siswa (gambar 3). Komunikasi 

menempati peringkat terakhir dalam urutan kemunculan perilaku kewirausahaan siswa, baik 

secara komunal maupun individu. Hal ini dikarenakan kemampuan komunikasi siswa belum 

begitu dikuasai dengan baik; karena komunikasi merupakan kemampuan berkomunikasi yang 

harus dimiliki untuk bergaul dan berhubungan dengan orang lain. Sementara, siswa di dalam 

berlatih memasarkan produk masih belum memiliki kepercayaan diri yang baik. 

 
 

Gambar 3. Peningkatan frekuensi kemunculan perilaku kewirausahaan. 
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Dari gambar 3, diketahui bahwa ada perkembangan perilaku kewirsausahaan yang positif 

ke arah yang lebih baik. Walaupun, jumlah peningkatannya masih sedikit. Pelatihan secara 

kontinyu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan perilaku kewirausahaan siswa.  

Dari gambaran perilaku kewirausahaan tersebut, terlihat bahwa kinerja siswa secara 

individu menjadi lebih terarah, lebih “positif”, dan semua target dari proyek yang dibebankan 

pada siswa dapat dicapai dengan baik. Adapun nilai akhir dari pembelajaran kewirausahaan 

produktif ini adalah di atas nilai KKM serta yang terpenting adalah siswa belajar dengan 

gembira dan menjadi lebih bertanggung jawab. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Hasil uji kelompok kecil mengenai perilaku wirausaha siswa di SMKN 6 Yogyakarta, 

adalah : (1) perilaku wirausaha yang diamati adalah kreatif, inovatif, tanggung jawab, 

kepemimpinan, disiplin, komunikasi, dan berani mengambil keputusan. (2) Pada tahap 

penerapan awal, urutan dominasi perilaku wirausaha adalah kepemimpinan, kreatif, disiplin, 

inovatif, tanggung jawab, berani mengambil risiko, dan komunikasi . (3) Secara individu 

terdistribusi dengan urutan : kepemimpinan, kreatif, inovatif, tanggung jawab, disiplin, berani 

mengambil risiko, dan komunikasi. (4) Ada peningkatan frekuensi kemunculan perilaku 

wirausaha pada setiap pengulangan. 

Saran 

Perilaku kewirausahaan siswa sudah baik. Namun, diperlukan lebih banyak latihan untuk 

meningkatkan perilaku kewirausahaan lebih lanjut.  

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bintari, Kristining. 2011. Pengaruh Mata Diklat Kewirausahaan Terhadap Motivasi Berwirausaha 
Lulusan Kelas Wirausaha SMK Negeri 3 Malang. Skripsi. Malang : Universitas Negeri 
Malang. 

Bird, B., & Schjoedt, L. 2009.  Entrepreneurial Behavior: Its Nature, Scope, Recent Research, and 
Agenda for Future Research. In A. L. Carsrud, & M. Brännback (Eds.), Understanding the 
Entrepreneurial Mind: Opening the Black Box: New York, NY: Springer, pp 327-358. 

BNSP. 2006. Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah : Standar Kompetensi Dan 
Kompetensi Dasar SMK/MAK. Jakarta : BNSP. 

BPS Kabupaten Nabire. 2000. Pengertian Statistik Dasar. Nabire : BPS Kabupaten Nabire. 

Gartner, W. B., Carter, N. M., & Reynolds, P. D. 2010. Entrepreneurial Behavior: Firm  

Organizing Processes. In Z. J. Acs, & D. B. Audretsch (Eds.), Handbook of Entrepreneurship 
Research: An Interdisciplinary Survey and Introduction, Vol. 5, Part 2: New York: 
Springer, pp 99-127. 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
243 

Hawkins, Kathleen L., & Turla, Peter A. 1993. Ujilah Tingkah Kecerdasan Anda Sebagai Seorang 
Wiraswatawan. Solo : Dabara Publisher. 

Indriyanto, Bambang. 2012. Menyiapkan Generasi 2045. Diakses Pada Tanggal 27 September 
2012 Dari http://www.kemendiknas.go.id/kemendikbud  

Joyce, B., Well, M., & Calhoun, E. 2004. Model Of Teaching. New Jersey : Prentice-Hall, Inc. 

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2012. Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 
12 Tahun). Bahan Paparan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Pada Rembuknas 
2012. Jakarta : Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2012. Sambutan Menteri Pendidikan Dan 
Kebudayaan Pada Hari Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tanggal 2 Mei 2012. 
Jakarta : Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 

Kuratko, D. F., Ireland, R. D., Covin, J. G., & Hornsby, J. S. 2005. A Model of Middle Level 
Managers’Entrepreneurial Behavior. Entrepreneurship Theory and Practice,  29(6): 699-
716. 

Norton, Robert E., & Moser, John R. 2008. DACUM Handbook. 3rd Edition. Columbus : Center on 
Education and Training for Employment,The Ohio State University 

Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. Bahan Pelatihan Penguatan  

Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing Dan 
Karakter Bangsa : Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan. Jakarta : Pusat 
Kurikulum Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional. 

Sarbiran. 2002. Optimalisasi Dan Implementasi Peran Pendidikan Kejuruan Dalam Era 
Desentralisasi Pendidikan. Disajikan pada Pidato Dies Natalis XXXVIII UNY. Yogyakarta : 
Universitas Negeri Yogyakarta. 

Sudjana, N. 2002. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung : Sinar Baru. 

Suryana. 2003. Kewirausahaan : Pedoman Praktis, Kiat, Dan Proses Menuju Sukses. Bandung : 
Salemba Empat. 

Winardi, J. 2004. Motivasi dan Pemotivasian Manajemen. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 

World Economic Forum. 2009. Educating The Next Wave Of Entrepreneurs : Unclocking 
Entrepreneurial Capabilities To Meet The Global Challenges Of 21 th Century. Executive 
Summary. Geneva : World Economic Forum. 

 

  

http://www.kemendiknas.go.id/kemendikbud


Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
244 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERBASIS KOMPETENSI BIDANG VOKASI PADA 
MODEL UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI JARINGAN KOMPUTER SISWA SMK  

Pardjono 

jpardjono@yahoo.com; HP: 08122723774 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

 

Hary Suswanto 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang 

h_arias2000@yahoo.com: Hp: 08125208462 
 

ABSTRAK 

Penelitian multitahun ini bertujuan mengembangkan model pendidikan berbasis 
kompetensi bidang vokasi, antara lain meliputI pengembangan model uji 
kompetensi dan perangkat implementasinya. Model yang dihasilkan dapat 
digunakan sebagai rujukan bagi pendidikan kejuruan pada beberapa bidang 
keahlian; serta menjadi acuan bagi dinas pendidikan terkait dalam melakukan 
pengembangan kurikulum, pembelajaran serta uji kompetensi. Kemudian dilakukan 
implementasi Model Pendidikan Berbasis Kompetensi Bidang Vokasi pada 
pengembangan Uji Kompetensi dan Sertifikasi bidang Keahlian Jaringan Komputer 
Siswa SMK. Tujuan penelitian sub model ini adalah: (1) mengkaji pelaksanaan uji 
kompetensi dan sertifikasi saat ini; (2) menemukan model uji kompetensi dan 
sertifikasi jaringan komputer siswa dengan mengintegrasikan uji kompetensi 
kognitif dan kompetensi psikomotorik; (3) menemukan tingkat validitas, efisiensi, 
dan keefektifan kelayakan model.  

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan (R & D), 
dengan mengacu pada Borg and Gall dengan menggunakan pendekatan campuran 
(mixed research approach), yaitu kuantitatif (positivism) dan kualitatif (post-
positivism). Penelitian payung menemukan model Pendidikan Berbasis Kompetensi 
bidang Vokasi. Model ini selanjutnya menjadi acuan dalam pengembangan 
kurikulum, pembelajaran, sistem evaluasi, sistem uji kompetensi dan sertifikasi 
kompetensi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model uji kompetensi dan sertifikasi bidang 
keahlian komputer jaringan telah berhasil dikembangkan melalui prosedur R&D 
dari Borg dan Gall. Hasil uji keefektivan model uji kompetensi menunjukkan bahwa 
model tersebut efektif dibandingkan model konvensional dengan disain eksperimen 
semu. Hasil uji coba operasional lapangan disimpulkan bahwa: (1) nilai pretest 
kelas eksperimen dan kelas kontrol sama secara signifikan (p  0,05); (2) nilai 

posttest lebih baik nilai pretest pada kelas eksperimen secara signifikan (p  0,05) 
sehingga terbukti efisien; (3) nilai posttest kelas eksperimen lebih baik 

dibandingkan dengan kelas kontrol secara signifikan (p  0,05) sehingga terbukti 
efektif. 

Kata kunci: Pendidikan Kompetensi, uji kompetensi, kompetensi komputer 
jaringan 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan berbasis kompetensi (PBK) di Indonesia diterapkan pada tahun 1994 pada 

sekolah kejuruan. Kemudian Setelah itu PBK diimplementasikan pada semua jenjang dan jenis 

pendidikan di Indonesia, bahkan sampai perguruan tinggi. Namun ada perbedaan prosedur 

pengembangan standar kompetensi yang dipakai acuan dasar pengembangan kurikulum dari 

sekolah kejuruan dan sekolah umum. Kompetensi adalah gabungan antara pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang saling terkait yang mempengaruhi dan berkorelasi dengan 

performa-performa dalam suatu pekerjaan, dan dapat diukur dengan standar-standar yang 

disepakati, serta dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan (Parry 1996: 50). 

Standar kompetensi sekolah umum, yang lebih bersifat akademik, dikembangkan dari 

pohon keilmuan, sedangkan untuk sekolah kejuruan dikembangkan berdasarkan kompetensi 

yang dipersyaratkan oleh dunia kerja. Karakteristik kompetensi sekolah umum (SD, SMP, SMA) 

atau akademik bersifat generalis, sedangkan kejuruan (SMK) bersifat spesialis. Kompetensi 

pada sekolah umum lebih bersifat keilmuan misalnya matematika, bahasa, fisika, kimia, 

ekonomi, sosiologi dan semacamnya. Konsep dasar dikembangkan dengan pemikiran yang 

mendasar yang bersifat filsafati. Sedangkan pada sekolah kejuruan lebih berbentuk kemampuan 

seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu bersifat spesialialis. Misi sekolah umum 

membentuk lulusan yang secara akademik mampu melanjutkan sekolah menjadi sarjana, 

magister, atau doktor.  

 Kemampuan untuk melakukan tugas atau pekerjaan tersebut disebut dengan kompetensi 

yang memiliki agregasi aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Sampai di sini, definisi tentang 

kompetensi masih sama. Seseorang mampu melakukan pekerjaan tertentu dengan benar dan 

menghasilkan produk dengan karakteristik yang dipersyaratkan dunia kerja, harus memiliki 

pengetahuan terkait dengan pekerjaan, keterampilan psikomotorik yang diperlukan dan aspek 

afeksi tertentu yang memberikan dorongan untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas. 

Pendidikan secara umum pada dasarnya memiliki dua misi normatif, yaitu mendidik 

peserta didik untuk menghadapi kehidupan di masyarakat  dan mendidik anak untuk mampu 

mencari kahidupan agar dapat bertahan hidup. Perbedaan antara sekolah umum dengan 

sekolah kejuruan hanya berbeda pada penekanannya terkait dengan misi tersebut. Pendidikan 

umum mempersiapkan peserta didik untuk berkembangan kemampuan akademiknya secara 

vertikal. Di sisi lain sekolah kejuruan menyiapkan peserta didik untuk bekerja menjadi manusia 

produktif yang diharapkan langsung berdampak pada peningkatan kemampuan ekonomi 

negara. 

Filsafat realisme pada pirnsipnya digunakan dasar pada pendidikan berbasis kompetensi 

pada sekolah kejuruan dengan tujuan menjawab tantangan penyiapan tenaga kerja terampil 

dan profesional melalui pendidikan yang terukur target dan sasarannya. Filsafat realisme ini 

sesuai dengan misi pendidikan kejuruan berbasis kompetensi yang memiliki ukuran 

kompetensi dunia kerja. Meskipun, di negara-negara maju pendidikan berbasis kompetensi 

dikritik oleh para pembaharu pendidikan, karena dianggap tidak manusiawi dan dianggap 

bertujuan membentuk manusia seperti mesin, yang lepas dari fitrah manusia dan kurang peduli 

pada pengembangan kecakapan berpikir, berolah rasa dan seni, kurang mampu 

mengembangkan moral. 
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Tenaga kerja yang dihasilkan oleh sekolah kejuruan formal di Indonesia tidak mampu 

diserap seluruhnya untuk menjadi tenaga kerja produktif karena jumlah lapangan kerja yang 

terbatas. Sebaik apapun lulusan sekolah kejuruan bila jumlah lapangan kerja yang tersedia 

terbatas maka mereka akan menjadi penganggur. Secara ideal-teoretik, jumlah siswa yang 

dididik pada sekolah kejuruan seharusnya sebanding dengan jumlah yang diperlukan dunia 

kerja. Namun kebijakan pemerintah yang membangun sekolah-sekolah kejuruan menjadi 70% 

dibanding sekolah umum yang hanya ditargetkan kurang-lebih 30% justru akan menambah 

pengangguran bagi lulusan sekolah kejuruan. Dengan demikian kalau kebijakan tersebut 

diteruskan, perlu ada solusi secara simultan dari dua arah, yaitu penciptaan lapangan kerja oleh 

pemerintah dan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan dan vokasi.  

Pengangguran juga diperkirakan sebagai akibat dari ketidakcocokkan antara kemampuan 

lulusan sekolah dengan kemampuan yang diperlukan oleh dunia kerja. Salah satu cara yang 

banyak dilakukan oleh negara-negara maju untuk mengatasi hal ini adalah melalui sistem 

pendidikan kejuruan berbasis kompetensi dunia kerja.  

 Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi struktur dunia kerja dan menciptakan 

lapangan kerja baru meskipun berdampak juga pada penutupan lapangan kerja yang sudah ada. 

Kemajuan juga berdampak pada semakin naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat sampai 

dengan melebihi kebutuhan fisiknya. Hal ini berdampak pada perkembangan industri dan dunia 

kerja lainnya, seperti pada bidang pariwisata, seni hiburan dan kesehatan. Akselerasi 

perubahan dunia kerja karena teknologi dan kehidupan masyarakat ini perlu direspon melalui 

upaya penyiapan tenaga kerja yang berbasis dunia kerja pada segala bidang pekerjaan atau 

kejuruan dan model-model pendidikan dan pelatihannya perlu dikembangkan. 

Sistem standarisasi kompetensi dan sertifikasi merupakan suatu alur dan atau 

mekanisme kerja dari berbagai komponen terkait yang terencana, terpadu, dan serasi, untuk 

menjamin bahwa kompetensi yang dihasilkan terstandar dan diakui oleh dunia kerja baik 

nasional maupun internasional. Mekanisme itu meliputi perumusan standar, penetapan standar, 

pengujian dan sertifikasi, akreditasi, pembinaan dan pengawasan standar kompetensi, serta 

kerjasama dan informasi.  

 Berkembangnya teknologi informasi dimulai dari ditemukannya komputer yang mampu 

meningkatkan kapasitas manusia. Dalam kehidupan manusia eksistensi teknologi informasi 

mampu mempercepat proses produksi, layanan jasa, maupun proses numerasi yang mampu 

mempercepat kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan manusia.  

 Penelitian payung tahap 2 tentang model Pendidikan Berbasis Kompetensi pada Bidang 

Vokasi telah menghasilkan model dan rambu-rambu dalam pengembangan kurikulum, 

pembelajaran, asesmen, dan uji kompetensi serta sertifikasi. Pada kesempatan ini hanya 

dipresentasikan hasil dari implementasi model Pendidikan Berbasis Kompetensi di bidang 

Vokasi pada sistem uji kompetensi dan sertifikasi bidang keahlian Jaringan Komputer di 

Propinsi Jawa Timur.  

Studi awal terhadap pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi di SMK di Propinsi Jawa 

Timur menunjukkan bahwa, sertifikat keahlian siswa SMK negeri dan swasta diperoleh melalui 

tiga model, yaitu: (1) proyek tugas akhir (PTA), (2) uji kompetensi yang diselenggarakan oleh 

LSP, dan (3) praktik kerja industri (Prakerin). Sertifikat yang diperoleh dari pelaksanaan 
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prakerin dan sertifikat yang diperoleh dari PTA digunakan sebagai pelengkap UN dan sertifikat 

yang diperoleh dari LSP merupakan bekal tambahan bagi siswa yang harus dimiliki dalam 

rangka untuk melamar pekerjaan. 

Kajian empiris tentang pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi jaringan komputer 

siswa, diperoleh informasi: (1) kurang tersedianya alat untuk kegiatan praktik pada kegiatan uji 

kompetensi dan sertifikasi, (2) tugas-tugas yang diberikan oleh instruktur/guru hanya 

menyelesaikan soal-soal yang ada dalam modul uji kompetensi dan sertifikasi, (3) pemberian 

umpan balik jarang diberikan oleh instruktur/guru, (4) penyampaian materi uji kompetensi dan 

sertifikasi masih bersifat guru sentries (teacher centered), (5) siswa dalam proses penyampaian 

materi uji masih bersifat pasif sebagai penerima informasi dan belum bisa mengembangkan 

sendiri pengetahuan yang dipelajari, (6) siswa lebih berperan sebagai objek daripada sebagai 

subjek penyampaian materi uji, dan (7) penilaian masih berorientasi pada hasil uji kompetensi 

dan sertifikasi siswa, belum pada penilaian proses uji kompetensi dan sertifikasi. 

Penelitian Samsudi dkk (2009) tentang model, ketepatan sasaran, arah pencapaian 

kompetensi, dan opini yang berkaitan dengan pelaksanaan uji kompetensi siswa dalam rangka 

ujian nasional, disimpulkan bahwa: (1) sebanyak 74,28% responden menegaskan sebaiknya 

pelaksanaan uji kompetensi siswa dalam rangka ujian nasional tetap menggunakan pendekatan 

project work dengan verifikasi internal dan eksternal, dan sebanyak 36,52% responden 

memberikan alternatif untuk menggunakan pendekatan atau model yang diterapkan oleh LSP-

BNSP; (2) sebanyak 59,58% responden menjawab kesesuai-an keahlian asesor berlokasi di 

ibukota provinsi, dan  52,74% responden menjawab berlokasi di kabupaten; (3) sebagian besar 

responden menyatakan sertifikasi uji kompetensi siswa sebaiknya diberikan oleh Du/Di, dan 

sebagian kecil yang diberikan oleh sekolah, kadin, atau asosiasi profesi; (4) sebanyak 55,6% 

Du/Di menyebutkan standar kompetensi yang diguna-kan dalam uji kompetensi siswa mengacu 

kepada SKKNI, sebanyak 33,3% Du/Di mengacu kepada standar BNSP, dan sebanyak 11,1% 

mengacu kepada Du/Di; dan (5) dasar penentuan kelulusan uji kompetensi, sebagian besar 

repsonden menyatakan mengacu kepada ketentuan UN, standar BNSP, dan standar Du/Di. 

Budi Santosa (2009) dalam penelitian dengan judul Model Uji Kompetensi di  SMK 

menyatakan, bahwa Sekolah Menengah Kejuruan sebagai salah satu lembaga pendidikan di 

bidang kejuruan mempunyai tujuan menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan berwirausaha untuk mengisi lapangan pekerjaan baik di tingkat 

lokal, nasional maupun internasional.  

Hasil penelitian Dedy Suryadi (2003) tentang pengembangan model uji kompetensi dalam 

kurikulum berbasis kompetensi pada SMK kelompok teknologi dan industri menyimpulkan 

bahwa, Kurikulum yang dikembangkan di SMK pada dasarnya menekankan beberapa 

pendekatan pembelajaran, diantaranya: pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi, 

berbasis produksi, dan pembelajaran tuntas (mastery learning).  

Zainur Rofiq (2002) dalam penelitiannya dengan judul pengembangan model perangkat 

uji kompetensi spesifik di sekolah menengah  kejuruan (SMK) teknologi untuk mendukung 

sertifikasi teknisi industri di bidang permesinan mengungkapkan, bahwa secara khusus 

penelitian tahap ke II ini dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan dan mengevaluasi 

penerapan model perangkat uji kompetensi tersebut di SMK Teknologi, penelitian tahap II 

dilaksanakan di industri bidang permesinan dan SMK Teknologi. 
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Berdasarkan latar belakang dan hasil kajian empiris di atas maka pengembangan suatu 

model uji kompetensi dan sertifikasi jaringan komputer siswa dengan mengintegrasikan uji 

kompetensi kognitif dan kompetensi psikomotorik dilakukan. Model ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai karakteristik uji kompetensi dan sertifikasi bidang keahlian, 

memberikan perbaikan penyampaian materi uji kompetensi dan sertifikasi.  

Permasalahan penelitian ini adalah apakah model uji kompetensi dan sertifikasi yang 

dikembangkan berdasarkan pada rambu-rambu hasil penelitian payung terbukti efektif atau 

tidak. Rumusan permasalahan penelitian pengembangan model uji kompetensi dan sertifikasi 

bidang keahlian Jaringan Komputer adalah: (1) bagaimana pelaksanaan uji kompetesi dan 

sertifikasi jaringan komputer siswa saat ini?, (2) bagaimana model uji kompetensi dan 

sertifikasi jaringan komputer siswa SMK dengan mengintegrasikan uji kompetensi kognitif dan 

kompetensi psikomotorik?, (3) bagaimana perangkat model uji kompetensi dan sertifikasi 

jaringan komputer siswa dengan mengintegra-sikan uji kompetensi kognitif dan kompetensi 

psikomotorik dapat terbukti efektif dan efisien?, dan (4) bagaimana kemampuan dan sikap 

siswa SMK terhadap penerapan perangkat model uji kompetensi dan sertifikasi jaringan 

komputer siswa dengan mengintegrasikan uji kompetensi kognitif dan kompetensi 

psikomotorik? 

METODE PENELITIAN 

 Tujuan penelitian payung adalah menghasilkan model pendidikan berbasis kompetensi 

pada bidang kejuruan dengan menggunakan prosedur penelitian pengembangan. Richey dan 

Klein (2007:41) menyatakan bahwa “because so many methods are typically used, design and 

development research tends to be complex. Often the methods used span both qualitative and 

quantitative strategies”. Karena kerumitan dan luasnya permasalahan dan kegiatan dalam 

penelitian pengembangan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian campuran 

antara kualitatif dan kuantitatif (mixed research).   

Penelitian payung ini pada tahap kedua telah menghasilkan model pada gambar 1 dan 

panduan-panduan dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran, penilaian pembelajaran 

kompetensi, dan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi. Kompetensi adalah gabungan 

antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang saling terkait yang mempengaruhi dan 

berkorelasi dengan performa-performa dalam suatu pekerjaan, dan dapat diukur dengan 

standar-standar yang disepakati, serta dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan 

(Parry 1996: 50). 
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Gambar 1.  Model Konseptual  Pendidikan Berbasis Kompetensi pada Bidang Kejuruan 

(PBKJ) 

 

Hasil penelitian payung ini berupa model sistem pendidikan berbasis kompetensi pada 

bidang kejuruan (PBKJ). Model PBKJ ini terdiri dari beberapa sub sistem atau komponen model 

yaitu: model pengembangan kurikulum, model pembelajaran, model asesmen pembelajaran, 

dan model uji kompetensi seperti ditunjukkan pada gambar 1 tersebut. Tabel 1 adalah rambu-

rambu yang harus digunakan untuk uji kompetensi dan sertifikasi hasil penelitian payung. 

Rambu-rambu ini selanjutnya dipakai sebagai acuan dalam pengembangan model uji 

kompetensi dan sertifikasi keahlian Jaringan Komputer. 

Briggs (1977: 23) mendefinisikan model sebagai seperangkat prosedur yang berurutan 

untuk mewujudkan suatu proses. Definisi yang hampir sama disampaikan oleh Yusufhadi 

(1987) yang mendefinisikan bahwa model merupakan representasi suatu proses dalam bentuk 

grafis, dan atau naratif, dengan menunjukkan unsur-unsur utama serta strukturnya. Dengan 

demikian, model uji kompetensi dan sertifikasi adalah seperangkat prosedur yang berurutan 

untuk melaksanakan proses uji kompetensi dan sertifikasi siswa SMK.  

Tabel 1. Rambu-Rambu Uji Kompetensi dan Sertifikasi Keahlian 

No Substansi Indikator Sub Indikator 
1 Perencanaan Standar Kompetensi  Berdasarkan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar 

 Disusun oleh Guru Produktif 
 Substansinya kompetensi dasar/hard skills 

 Substansinya soft skills/karakter 
  Standar Penilaian  Berdasarkan Penilaian Acuan Norma 

 Berdasarkan Penilain Acuan Patokan 
  Standar Kelulusan  Sesuai Standar yg ditetapkan oleh BSNP 

 Ditetapkan oleh sekolah sendiri 
  Instrumen Uji  Tes atau non tes 
  Teknik Penilaian  Penilaian melalui tes 

 Penilaian Kinerja 
 Penilaian sikap 
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No Substansi Indikator Sub Indikator 

 Penilaian tugas 

 Penilaian hasil kerja atau produk 
 Penilaian diri 

2 Pelaksanaan Tempat  Di workshop/bengkel 
 Di kelas 

 Di industri saat prakerin 
 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 

  Penguji  Pembimbing Industri saat Prakerin 

 Guru Produktif 
  Waktu Penilaian  Setiap akhir kompetensi dasar 

 Sesuai RPP 
3 Evaluasi Pelaksanaan Uji  Kesesuaian Perencanaan dengan realisasi 
  Pencapaian kompetensi  Tingkat Pencapaian kompetensi terhadap 

standar kelulusan yang telah ditentukan 

4 Pelaporan Pencapaian kompetensi  Tiap kompetensi dasasr 
 Tiap standar kompetensi 

  Peruntukkan  Untuk Siswa 
 Untuk Guru Program Produktif 

 Untuk orang tua siswa 
 Lembaga instansi terkait 

  Bentuk Pelaporan  Rapor 

 Paspor Kompetensi 
 Sertifikat kompetensi 

 

Selain hasil yang berupa model pada gambar 1, penelitian payung tentang model 

Pendidikan Berbasis Kompetensi pada Bidang Vokasi berupa rambu-rambu untuk 

pengembangan kurikulum, pengembangan model pembelajaran, asesmen pembelajaran 

kompetensi, dan rambu-rambu pengembangan model uji kompetensi dan sertifikasi bidang 

keahlian sebagai penelitian sub payung. Tabel 1 berikut adalah rambu-rambu pengembangan 

uji kompetensi dan sertifikasi bidang keahlian. 

Penelitian pengembangan model uji kompetensi dan sertifikasi bidang keahlian Jaringan 

Komputer ini menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan (R & D), yang sesuai 

dengan prosedur pengembangan Borg and Gall (1985). Prosedur yang dilakukan dibagi ke 

dalam dua kelompok utama, yaitu kegiatan penelitian dan kegiatan pengembangan. Kegiatan 

penelitian meliputi pengumpulan data dan informasi pada tahap prasurvey, validasi instrument, 

pengukuran hasil ujicoba model, dan implementasi model. Sedangkan kegiatan pengembangan 

meliputi kajian model yang ada (existing model), memodifikasi model yang ada menjadi model 

yang baru dan mengujicobakan model yang baru.   

Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Purwosari Kabupaten Pasuruan dan SMK Negeri 

2 Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Subjek coba penelitian ini adalah siswa kelas XII semester 

5 Program Studi Teknik Komputer Jaringan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik 

angket dan tes kemampuan kognitif dan psikomotorik. Analasis data dilakukan secara 

deskriptif,  
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HASIL PENELITIAN  

Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi di SMK saat ini merupakan bagian dari sistem 

standar pendidikan yang ditentukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) meliputi 

delapan standar nasional pendidikan (kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan pendidikan, dan penilaian 

pendidikan). Sedangkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) merupakan badan yang 

menentukan standar kompetensi produktif siswa SMK.  Kedua lembaga tersebut mempunyai 

tujuan menghasilkan profil lulusan SMK yang kompeten untuk bekerja di Du/Di, bekerja 

mandiri (wiraswasta), atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi.  

Profil lulusan SMK saat ini dijabarkan dalam kurikulum SMK yang komprehensif dengan 

penekanan lebih banyak praktik di Du/Di. Siswa yang lulus ujian sekolah akan mendapatkan 

ijasah dan dapat mendaftar untuk mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). 

Kajian awal menemukan adanya kelemahan model uji kompetensi yang diselenggarakan 

oleh LSP saat ini sebagai berikut. (1)  Tidak semua siswa SMK bisa mengikuti uji kompetensi di 

LSP, hal ini karena tidak semua wilayah memiliki LSP yang dapat melayani uji kompetensi dan 

sertifikasi siswa SMK, dan keterbatasan sekolah dalam mengakses LSP yang sesuai dengan 

kompetensi keahlian di sekolah; (2) Proses pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi hanya 

bisa dilaksanakan di sekolah yang memiliki Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan asesor yang 

memenuhi syarat; dan (3) Pembiayaan tergolong mahal bila dibandingkan dengan model yang 

lain. 

Perangkat Model Uji Kompetensi dan Sertifikasi bidang keahlian jaringan komputer 

adalah berupa modul dan job sheet. Hasil validasi modul yang dinilai oleh dua orang ahli adalah 

baik dan tepat (Hary Suswanto, 2013). Kelayakan isi job sheet hasil penilaian ahli isi 

disimpulkan, bahwa: (1) sampul job sheet dinilai sangat tepat oleh keempat validator (rerata 

100%); (2) tujuan job sheet dinilai sangat tepat oleh keempat validator (rerata 100%); (3) tugas 

dan alokasi waktu job sheet dinilai sangat tepat oleh keempat validator (rerata 100%); (4) ruang 

kerja job sheet dinilai sangat tepat oleh dua validator dan dua validator menilai tepat (rerata 

93,75%); dan (5) evaluasi job sheet dinilai sangat tepat oleh keempat validator (rerata 100%), 

dapat dikatakan komponen-komponen yang terdapat pada job sheet secara keseluruhan sangat 

tepat digunakan dalam pengembangan model uji kompetensi dan sertifikasi jaringan komputer 

siswa, sehingga layak untuk digunakan. 

Kajian produk akhir, pengembangan model uji kompetensi dan sertifikasi jaringan 

komputer menunjukkan bahwa siswa mengalami penyempurnaan setelah pelaksanaan uji 

operasional dan pertimbangan dari para pelaku pendidikan. Diawali dari kajian model eksisting, 

kemudian dikembangkan dengan model konseptual, dan setelah melalui tahap FGD, barulah 

model tersebut berkembang menjadi model hipotetik. Model hipotetik yang selanjutnya 

diujicobakan secara terbatas dan uji coba diperluas. Setelah dilakukan kajian dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan model hipotetik, akhirnya dihasilkan model akhir uji kompetensi dan 

sertifikasi internasional karena melibatkan LSP CISCO. Produk akhir pengembangan model uji 

kompetensi dan sertifikasi internasional (UKOMSI SERINA), ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Model Akhir Uji Kompetensi dan Sertifikasi Internasional 

Model uji kompetensi dan sertifikasi internasional (UKOMSI SERINA) jaringan komputer 

siswa SMK sebagaimana pada Gambar 2 dapat dijelaskan sebagai berikut. Model Uji Kompetensi 

dan Sertifikasi Internasional (UKOMSI SERINA) jaringan komputer siswa SMK merupakan 

alternatif sistem standardisasi model uji kompetensi dan sertifikasi saat ini, dengan prosedur 

operasional standar sebagai berikut: (1) BSNP menentukan standar pendidikan SMK 

(kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan pendidikan, dan penilaian pendidikan); (2) BNSP menentukan standar 

kompetensi produktif siswa SMK. Kedua lembaga tersebut menghasilkan profil lulusan SMK 

yang kompeten untuk bekerja di Du/Di, bekerja mandiri (wiraswasta) dan melanjutkan studi; 

(3) muatan kurikulum SMK yang komprehensif, meliputi: SKL SMK, norma pendidikan, 

kurikulum Du/Di, dan profil lulusan SMK; (4) proses pembelajaran di SMK merupakan 

penjabaran dari kurikulum, makin tinggi kelasnya makin banyak praktik di dunia 

industri/kerja; (5) tahapan kegiatan belajar mengajar siswa SMK terbagi, menjadi: (a) kelas X 

dilakukan PBM; (b)  kelas XI semester 3 dilakukan prakerin; (c) kelas XI semester 4 dilakukan 

TPA; (d) kelas XII semester 5, disamping berlangsung PBM, siswa juga diberikan materi praktik 

kompetensi produktif, dan materi teori dan praktik uji sertifikasi internasional. Akhir semester 

5 dilakukan ujian praktik kompetensi produktif dan uji sertifikasi internasional (koordinasi 

dengan pihak LSP). Pada kelas XII semester 6, berturut-turut siswa SMK diberikan UAS, ujian 

praktik kompetensi produktif, dan UN; (6) siswa yang lulus akan mendapatkan ijazah dan 

sertifikat uji kompetensi dan sertifikasi internasional, sedangkan siswa yang tidak lulus akan 

mengulang kembali di kelas tiga dan tidak mendapatkan sertifikat uji kompetensi dan sertifikasi 
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internasional; (7) setelah lulus, dengan ijazah dan sertifikat uji kompetensi dan sertifikasi 

internasional yang dimiliki, siswa dapat bekerja sesuai dengan standar Du/Di atau bisa 

melanjutkan studinya di perguruan tinggi. 
 

PEMBAHASAN 

Pembahasan perangkat model UKOMSI SERINA dikelompokkan menjadi beberapa bagian, 

yang terdiri dari: (1) data nilai pretest dan posttest; (2) data nilai kemampuan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik; (3) data penilaian sikap siswa terhapan proses, materi, dan instruktur/guru 

uji kompetensi dan sertifikasi; dan (4) data hasil uji t-test pada pretest dan posttest. 

Data Nilai Pretest dan Posttest 

Pada Tabel 2 disajikan nilai terendah, nilai tertinggi dan nilai rerata pretest dan posttest 

dari sampel acak dua puluh siswa kelas XII se-mester 5 pada kelas eksperimen di SMK Negeri 1 

Purwosari dan SMK Negeri 2 Bojonegoro. 

Dari Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa hasil untuk semua nilai pretest dan nilai posttest 

siswa pada uji coba operasional lapangan kelas eksperimen menunjukkan rerata nilai posttest 

lebih besar dari pada rerata nilai pretest. 

Pada Tabel 2 disajikan nilai terendah, nilai tertinggi dan nilai rerata pretest dan posttest 

dari sampel acak dua puluh siswa kelas XII semester 5 pada kelas kontrol di SMK Negeri 1 

Purwosari dan SMK Negeri 2 Bojonegoro. 

Dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa hasil untuk semua nilai pretest dan nilai posttest 

siswa pada uji coba operasional lapangan kelas kontrol menunjukkan rerata nilai posttest lebih 

besar dari pada rerata nilai pretest. 
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Data Nilai Kemampuan Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik 

Pada Tabel 3 dan Tabel 4 disajikan nilai kemampuan siswa untuk aspek kognitif, aspek 

afektif, dan aspek psikomotorik pada SMK Negeri 1 Purwosari dan SMK Negeri 2 Bojonegoro, 

terhadap modul 1, modul 3, dan modul 7 materi uji kompetensi dan sertifikasi internasional 

jaringan komputer siswa dengan mengintegrasikan uji kompetensi kognitif dan uji kompetensi 

psikomotorik. 

Data Penilaian Sikap Siswa terhapan Proses, Materi, dan Instruktur/Guru Uji Kompetensi 

dan Sertifikasi 

Tabel 5 dan Tabel 6 menjelaskan distri-busi frekuensi skor sikap siswa terhadap proses 

uji kompetensi dan sertifikasi internasional jaringan komputer siswa dengan mengintegra-sikan 

uji kompetensi kognitif dan uji kompetensi psikomotorik. 
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Data Hasil Uji t-test pada Pretest dan Posttest 

Data hasil uji yang ditunjukkan pada Tabel 7 menjelaskan hasil analisis uji t pretest dan 

posttest dari kelas eksperimen dan kelas kontrol pada SMK Negeri 1 Purwosari dan SMK Negeri 

2 Bojonegoro. 
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Berdasarkan data pada Tabel 7 dapat dikatakan bahwa, hasil nilai pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, baik pada SMK Negeri 1 Purwosari maupun pada SMK Negeri 2 

Bojonegoro sama. Dengan demikian apat disimpulkan bahwa: (1) baik siswa pada kelas 

eksperimen maupun siswa pada kelas kontrol pada kedua sekolah tersebut, sebelum produk 

pengembangan model yang dilakukan memiliki tingkat kemampuan awal yang sama; dan (2) 

nilai uji tingkat validitas eksternal melalui uji coba kepada siswa sebagai subjek uji coba 

menunjukkan hasil yang relevan dan sama terhadap sifat atau karakteristik yang dikehendaki. 

Pada data Tabel 7 dapat dikatakan pula bahwa, hasil nilai posttest kelas eksperimen lebih 

baik dari pada kelas kontrol, baik pada SMK Negeri 1 Purwosari maupun pada SMK Negeri 2 

Bojonegoro. Sehingga dapat disimpulkan bahwa: (1) baik siswa pada kelas eksperimen maupun 

siswa pada kelas kontrol dari masing-masing kedua sekolah tersebut, sesudah model dan 

perangkat model dilakukan memiliki tingkat kemampuan akhir yang berbeda; dan (2) model 

dan perangkat model uji kompetensi dan sertifikasi jaringan komputer siswa dengan 

mengintegrasikan uji kompetensi kognitif dan uji kompetensi psiko-motorik sangat efektif 

diberikan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan nilai kognitif siswa SMK Negeri 1 

Purwosari Kab. Pasuruan dan SMK Negeri 2 Bojonegoro Kab. Bojonegoro khususnya, serta SMK 

program studi teknik komputer dan jaringan di Provinsi Jawa Timur pada umumnya. 

Data hasil uji t-test antara nilai pretest dan nilai posttest yang dianalisis dengan 

menggunakan uji beda (t-test) ini sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8, bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana efisiensi penggunaan pengembangan model uji kompetensi dan 

sertifikasi internasional jaringan komputer siswa, mata pelajaran jaringan komputer terhadap 

kemampuan kognitif dan minat siswa yang telah diuji cobakan pada masing-masing sekolah. 

Berdasarkan data pada Tabel 8 dapat dikatakan bahwa, hasil pada kelas eksperimen nilai 

posttest lebih baik dari nilai pretest, baik pada SMK Negeri 1 Purwosari maupun pada SMK Negeri 

2 Bojonegoro berbeda secara signifikan (p  ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa: (1) siswa 

kelas eksperimen dari masing-masing kedua sekolah tersebut, sesudah model dan perangkat 

model dilakukan memiliki tingkat kemampuan akhir yang berbeda; dan (2) model dan perangkat 

model uji kompetensi dan sertifikasi internasional jaringan komputer siswa dengan 

mengintegrasikan uji kompetensi kognitif dan uji kompetensi psikomotorik sangat efisien 

diberikan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan nilai kognitif siswa SMK Negeri 1 

Purwosari Kab. Pasuruan dan SMK Negeri 2 Bojonegoro Kab. Bojonegoro khususnya, serta SMK 

program studi teknik komputer dan jaringan di Provinsi Jawa Timur pada umumnya. 
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KESIMPULAN 

1. Rambu-rambu penerapan model uji kompetensi dari penelitian payung dapat 

diimplentasikan sebagai acuan pengembangan model uji kompetensi dan sertifikasi.  

2. Hasil uji coba model operasional perangkat model terbukti efektif dan efisien, hal ini 

terlihat bahwa: (a) nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol sama secara signifikan 

(p  0,05) artinya siswa memiliki tingkat kemampuan dan relevansi yang sama terhadap 

sifat atau karakteristik yang dikehendaki, (b) nilai posttest lebih baik nilai pretest pada 

kelas eksperimen secara signifikan (p  0,05) artinya siswa memiliki tingkat kemampuan 

akhir yang berbeda dan sangat efisien, dan (c) nilai posttest kelas eksperimen lebih baik 

kelas kontrol secara signifikan (p  0,05) artinya siswa memiliki tingkat kemampuan akhir 

yang berbeda sehingga terbukti efektif. 

3. Kemampuan dan sikap siswa SMK terhadap penerapan perangkat model, disimpulkan 

bahwa: (a) hasil nilai rerata kemampuan aktif siswa kategori baik: kognitif 74,58; afektif 

73,00; dan psikomotorik 75,50; dan (b) sikap siswa terhadap: proses uji sertifikasi dinilai 

80% positif, materi uji sertifikasi dinilai 90% positif, instruktur/guru uji sertifikasi dinilai 

80% positif. 
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PENINGKATAN KETERAMPILAN GURU SD DALAM MENULIS KARYA ILMIAH 
MENGGUNAKAN STRATEGI PELATIHAN TERBIMBING  DI KECAMATAN PANGGANG, 

GUNUNGKIDUL 

Christina Ismaniati, Lia Yuliana, Aman, Ngadirin Setiawan 

UNY, ismaniati_fipuny@yahoo.com, 08562989955 
 

ABSTRAK 

Sebagai pendidik profesional, guru dituntut tidak hanya melaksanakan tugas 
mendidik dan mengajar, tetapi juga harus mengembangkan profesinya. Salah satu 
bukti kemampuan mengembangkan profesi adalah mampu menulis karya ilmiah. 
Namun fakta menunjukkan bahwa para guru, terutama guru SD, masih banyak yang 
kurang mampu menulis karya ilmiah.Tujuan kegiatan ini adalah untuk 
meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam penulisan karya ilmiah 
khususnya jenis makalah, artikel hasil penelitian dan laporan hasil penelitian.  
Untuk mencapai tujuan tersebut, metode umum yang digunakan dalam kegiatan ini 
adalah pelatihan, dan metode khusus yang dipakai adalah latihan terbimbing. 
Pelatihan terbimbing dilakukan kepada 40 orang guru SD di lingkungan Cabang 
Dinas Pendidikan Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan 
pelatihan terbimbing ini diawali dengan pemberian materi untuk meningkatkan 
pemahaman dan motivasi guru tentang penulisan karya ilmiah. Termasuk dalam 
acara pemberianmateri ini adalah pemberian contoh berbagai jenis karya ilmiah 
dan teknik menulisnya. Setelah pemberian materi, para guru melakukan praktek 
menulis karya ilmiah sambil dibimbing, diberi contoh kembali, dan diberikan 

feedback. Pelaksanaan Pelatihan terbimbing dilakukan di Lingkungan UPTD 
PAUD dan Pendidikan Dasar Kecamatan Panggang selama 3 hari pada 
tanggal 7, 8, dan 9 Juli 2012 pukul 07.30 – 16.30 WIB, dilanjutkan dengan 
bimbingan mandiri sesuai kebutuhan dan permasalahan peserta. 
 Secara umum semua peserta mengikuti kegiatan dengan motivasi tinggi dan 
sungguh-sungguh. Hal ini nampak pada kehadiran mereka secara rutin selama tiga 
hari dan mengikuti setiap sesi dengan penuh perhatian dan antusiasme yang tinggi. 
Pertanyaan-pertanyaan mereka lontarkan pada saat dibuka sesi diskusi. Hal-hal 
yang kurang jelas mereka tanyakan sampai diperoleh pemahaman. Hari pertama 
kegiatan pelatihan, peserta mengikuti dengan seksama. Mereka merasa mendapat 
pengetahuan baru yang selama ini belum mereka ketahui, para peserta menjadi 
lebih paham tentang konsep dan aspek-aspek karya tulis ilmiah dan cara 
penulisannya secara terstandar. Hal ini terbukti bahwa dari 40 peserta yang dilatih 
dan dibimbing ada 38 orang menulis karya ilmiah. Hari kedua kegiatan berupa 
Pembimbingan/Konsultasi Penulisan KTI. Peserta sangat antusias memanfaatkan 
kesempatan ini untuk berkonsultasi, bertanya, dan memperbaiki karya ilmiah yang 
telah ditulisnya. Pada hari ke tiga, para peserta telah membawa karya tulis ilmiah 
masing-masing yang telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan yang 
diberikan.Ternyata dari 38 karya yang masuk ada 32 karya ilmiah yang memenuhi 
syarat ilmiah untuk dimuat dalam jurnal atau majalah ilmiah. Dengan kata lain guru 
akan memperoleh pemecahan terhadap masalah kenaikan jabatan dan 
profesionali tas guru yang dihadapinya 
 

Kata kunci: Pelatihan, Penulisan Karya Ilmiah, Metode Latihan Terbimbing 
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PENDAHULUAN 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, peran guru sangat penting. Guru 

merupakan tenaga pendidik profesional yang harus merencanakan, melaksanakan proses, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan latihan, serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat (UU N0.20 Tahun 2003, pasal 39, ayat 2). Sebagai pendidik 

profesional, guru dituntut tidak hanya melaksanakan tugas mendidik dan mengajar, tetapi juga 

harus mengembangkan profesinya. Hanya bagi mereka yang mampu mengembangkan 

profesinya, diberikan penghargaaan. Salah satu penghargaan yang dapat diterima guru adalah 

kenaikan jabatan. Namun penghargaan itu baru akan diterima jika guru benar-benar telah 

melaksanakan kegiatan pengembangan profesi yang dapat dinilai untuk kemudian disebut 

sebagai Angka Kredit Pengembangan Profesi. 

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 84/1993 tentang 

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, serta Keputusan bersama Menteri Pendidikan 

dan kebudayaan dan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993, nomor 25 tahun 1993 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, pada prinsipnya 

bertujuan untuk membina karier kepangkatan dan profesionalisme guru. Penggunaan angka 

kredit sebagai salah satu persyaratan seleksi peningkatan karir, bertujuan memberikan 

penghargaan secara lebih adil dan lebih professional terhadap kenaikan pangkat yang 

merupakan pengakuan profesi untuk kemudian memberikan peningkatan kesejahteraannya. 

SK MENPAN No.26/MENPAN/1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru 

mengisyaratkan bahwa guru harus berusaha mengembangkan profesinya dengan melakukan 

berbagai kegiatan agar memperoleh angka kredit. Pengembangan profesi dilakukan dengan 

berbagai hal di antaranya dengan melaksanakan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang 

pendidikan. Terutama bagi guru pembina (golongan IV/a) agar dapat menduduki jabatan guru 

pembina tingkat I (golongan IV/b), melaksanakan kegaiatan tersebut di satu sisi merupakan 

keharusan. Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa banyak para guru merasa kesulitan 

melakukan kegiatan menulis karya ilmiah karena selain guru tidak biasa menulis karya ilmiah 

meraka juga kurang memahami prosedur penulisan karya ilmiah. Hal ini yang menyebabkan 

masih banyak guru yang hanya berhenti pada golongan IV/a. Terlebih lagi bagi guru-guru SD, 

kegiatan penulisan karya ilmiah masih merupakan sesuatu yang abstrak dan sulit.  

Fakta tentang banyaknya guru kurang mampu menulis karya ilmiah yang menyebabkan 

proses kenaikan pangkat guru terhenti juga terjadi pada guru-guru di lingkungan Cabang Dinas 

Pendidikan Kecamatan Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta. Fakta ini bahkan juga dialami guru 

di berbagai propinsi di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Cabang Dinas 

Pendidikan Kecamatan Panggang pada tanggal 17 April 2009 diketahui bahwa dari 267 guru SD 

yang ada 196 orang di antaranya berada pada golongan IV/a, sementara guru yang menduduki 

golongan IV/b hanya 4 orang atau sekitar 0,02%. Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan 

Kecamatan Panggang, penghambat utama mendegnya kenaikan pangkat guru ke golongan IV/b 

adalah guru kurang mampu menulis karya ilmiah. Berdasarkan fakta ini, perlu dilakukan upaya 

konkrit berupa tindakan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan dalam menulis 

karya ilmiah bagi para guru SD di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Panggang 

Kabupaten Gunung Kidul, khususnya yang berjenis makalah dan artikel hasil penelitian 

(tindakan kelas). 
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Menulis karya ilmiah merupakan kegiatan yang menuntut penulisnya bukan hanya 

memiliki pemahaman pengetahuan yang luas dan mendalam tetapi juga keterampilan untuk 

menyusun pengetahuan-pengetahuannya tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah keilmiahan 

suatu karya tulis. Para guru pada umumnya telah memiliki pengetahuan sebagaimana dimaksud 

namun sangat mungkin mereka kurang memiliki keterampilan dalam menyusun dan 

menyajikannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Oleh sebab itu tindakan yang tepat sebagai 

upaya meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah bagi guru adalah meningkatkan 

keterampilan menulis karya ilmiah dengan tindakan berupa strategi pembelajaran yang sesuai 

untuk tujuan-tujuan keterampilan. Salah satu strategi yang tepat untuk tujuan tersebut adalah  

pelatihan terbimbing. Strategi ini mirip dengan direct instruction model atau explicit instruction 

strategy. 

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut masalah yang akan dipecahkan dalam tulisan ini 

adalah bagaimana meningkatkan kemampuan atau keterampilan guru dalam menulis karya 

ilmiah dengan menggunakan strategi pelatihan terbimbing pada para guru SD di Lingkungan 

Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul. Pelatihan terbimbing 

ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan guru dalam menulis karya 

ilmiah sehingga dapat dihasilkan karya ilmiah khususnya berupa makalah dan artikel hasil 

penelitian (tindakan kelas) yang layak terbit dalam suatu majalah atau jurnal ilmiah. 

Dengan dilaksanakannya tindakan berupa pelatihan terbimbing dalam menulis karya 

ilmiah bagi guru SD ini beberapa manfaat dapat dirasakan baik bagi guru yang bersangkutan 

yaitu pemahaman dan keterampilannya dalam menulis karya ilmiah menjadi meningkat yang 

hal ini dapat berdampak pada peningkatan profesionalismenya dan sekaligus kenaikan pangkat 

yang selama ini mentok menjadi lebih mungkin. Selain itu, manfaat dari pelatihan terbimbing ini 

juga dirasakan bagi siswa yaitu siswa memperoleh bimbingan belajar dari guru-guru yang 

makin berkualitas. Sedangkan manfaat bagi sekolah dari pelatihan terbimbing ini adalah 

kualitas sekolah menjadi meningkat. 

Keterampilan Menulis Karya Ilmiah 

Keterampilan sama artinya dengan kata kecekatan (Anggri Sekar Sari, 2012).  Kata 

keterampilan berasal dari kata dasar terampil yang menurut Soemarjadi (1993,2) diartikan 

sebagai cekatan yaitu kepandaian melakukan sesuatu dengan cepat dan benar. Hal ini berarti 

bahwa seseorang dapat dikatakan terampil jika ia dapat melakukan suatu pekerjaan dengan 

cepat dan benar atau tepat. Jika seseorang dalam melakukan sesuatu pekerjaan itu lambat atau 

salah, atau keduanya, maka seseorang tersebut tidak dapat dikatakan terampil. Mengacu pada 

pengertian keterampilan tersebut keterampilan menulis karya ilmiah dalam tulisan ini berarti 

keterampilan atau kecekatan guru dalam menulis karya ilmiah.  

 Karya Tulis Ilmiah (KTI) adalah karya tulis atau bentuk lainnya yang telah diakui dalam 

bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata 

cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah (Tim Penyusun PPKI UM, 2008). 

Singkatnya, KTI adalah karya tulis yang dikerjakan sesuai atau mengikuti kaidah ilmiah.  

Tim Penyusun PPKI Universitas Negeri Malang (UM) (2008) mendeskripsikan bahwa ada 

bermacam-macam bentuk karya ilmiah, yaitu:  Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, dan 

Laporan Penelitian. Skripsi, Tesis, dan Disertasi merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang 
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studi yang ditulis oleh mahasiswa program Sarjana (S1), program Magister (S2), dan program  

Doktor (S3) pada akhir studinya. Karya ilmiah tersebut merupakan salah satu persyaratan 

untuk menyelesaikan program studi mereka yang dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian 

lapangan, hasil kajian pustaka, atau hasil pengembangan (projek. 

Karya ilmiah bentuk lain yang dapat ditulis oleh guru dan kepala sekolah adalah makalah, 

artikel, dan laporan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Artikel dapat 

berupa artikel hasil penelitian, lazim disebut artikel ilmiah; artikel konseptual, dan artikel 

populer. Jajah (2001: 19) mengatakan bahwa artikel ilmiah adalah ringkasan dari laporan 

penelitian yang komplit seperti skripsi, tesis, dan desertasi. Senada dengan pendapat di atas 

Maryadi dalam Harun, dkk (2001: 19) mengatakan bahwa artikel illmiah adalah naskah yang 

sering dimuat dalam jurnal-jurnal penelitian. Isinya hampir sama dengan laporan penelitian 

tapi dibuat mini. Mengacu pada Tim Penyusun PPKI Universitas Negeri Malang (UM) (2008), 

artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan 

artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang 

telah disepakati atau ditetapkan.  

Artikel ilmiah dapat diangkat dari hasil penelitian lapangan, hasil pemikiran dan kajian 

pustaka, atau hasil pengembangan projek. Sementara itu, dari segi sistematika penulisan dan 

isinya, artikel dikelompokkan menjadi artikel: hasil penelitian dan non artikel penelitian. 

Berdasarkan pengertian ini ada beberapa ciri artikel ilmiah adalah: (1) hanya berisi hal-hal 

penting saja, mencakup temuan penelitian, pembahasan hasil/temuan penelitian, dan 

kesimpulan; (2) sistematika penulisan terdiri atas bagian dan sub bagian, misalnya: kajian 

pustaka merupakan kajian awal dari artikel (tanpa judul subbag Kajian Pustaka.) Sebagai karya 

tulis ilmiah, artikel ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut: Judul, Nama Penulis, 

Sponsor, Abstrak dan kata kunci, Pendahuluan, Metode, Hasil, Pembahasan, Kesimpulan dan 

Saran., Daftar Rujukan/Daftar Pustaka. 

Artikel non penelitian mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan 

laporan hasil penelitian. Ketentuan penulisan artikel non-penelitian sama dengan ketentuan 

menulis makalah pendek (panjangnya tidak lebih dari 20 halaman), kecuali dalam makalah 

pendek abstrak dan kata kunci tidak harus ada. Sistematika penulisan artikel non-penelitian 

tidak menggunakan penomoran angka dan abjad. Artikel non penelitian berisi hal-hal yang 

sangat esensial saja dengan jumlah halaman antara 10-20 halaman. Unsur-unsur pokok yang 

harus ada dalam artikel non penelitian yaitu: (1) Judul, (2) Nama Penulis, (3) Abstrak dan  Kata 

kunci, (4) Pendahuluan, (5) Bagian inti, (6) Penutup, (7) Daftar Rujukan/Pustaka. 

Mengacu pada Tim Penyusun PPKI Universitas Negeri Malang (UM) (2008) cara penulisan 

artikel penelitian, Judul artikel hasil penelitian harus ditulis informatif, lengkap, tidak terlalu 

panjang atau terlalu pendek, antara 5-15 kata. Dalam judul perlu memuat variabel-variabel yang 

diteliti atau kata kunci yang menggambarkan masalah yang diteliti. Untuk Nama Penulis, hal ini 

perlu ditulis tanpa gelar akademik atau gelar lain apapun. Nama lembaga tempat bekerja 

peneliti ditulis sebagai catatan kaki di halaman pertama, dan jika lebih dari dua peneliti hanya 

peneliti utama saja yang dicantumkan di bawah judul. Peneliti lain ditulis dalam catatan kaki. 

Jika ada sponsor, maka nama sponsor ditulis sebagai catatan kaki pada halaman pertama, 

diletakkan di atas nama lembaga asal peneliti.  
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Dalam hal menulis Abstrak dan Kata Kunci, abstrak berisi pernyataan ringkas dan padat 

tentang ide-ide yang paling penting. Abstrak memuat: masalah dan tujuan penelitian, prosedur 

penelitian, dan ringkasan hasil penelitian (bila perlu juga kesimpulan dan implikasi). Dalam 

abstrak tekanan diberikan pada hasil penelitian. Sedangkan berkaitan dengan Kata Kunci, kata 

kunci adalah kata pokok yang menggambarkan daerah masalah yang diteliti atau istilah-istilah 

yang merupakan dasar pemikiran gagasan dalam karangan asli. Kata kunci berupa kata tunggal 

atau gabungan kata, jumlah kata kunci: sekitar 3-5 buah. Untuk menulis Pendahuluan, 

Pendahuluan tidak diberi judul namun ditulis langsung setelah abstrak dan kata kunci. 

Sedangkan dalam menyajikan kajian pustaka, berisi paling tidak 3 bagian: latar belakang atau 

rasional penelitian, masalah dan wawasan rencana pemecahan masalah, dan rumusan tujuan 

penelitian (dan harapan tentang manfaat hasil penelitian). Yang tidak boleh dilupakan adalah 

bahwa dalam menulis Kajian Pustaka harus disertai rujukan yang dijamin otoritas penulisnya.  

Dalam hal Metode, perlu diuraikan bagaimana penelitian itu dilakukan, uraian disajikan 

dalam beberapa paragraf tanpa sub-bagian dan mencakup hanya hal-hal yang pokok saja. 

Materi pokoknya adalah: bagaimana data dikumpulkan, siapa sumber data, dan bagaimana data 

dianalisis. Populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, rancangan penelitian, dan teknik 

analisis data. Bagian Hasil adalah bagian utama artikel ilmiah, biasanya merupakan bagian 

terpanjang, bagian ini menyajikan hasil-hasil analisis data kemudian melaporkan hasil analisis 

dan hasil pengujian hipotesis.Hasil analisis boleh dalam bentuk tabel atau grafik yang diberi 

pembahasan untuk memperjelas penyajian hasil secara verbal. 

Diskusi atau Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel 

ilmiah. Tujuan diskusi atau pembahasan: 1) menjawab masalah atau bagamana tujuan 

penelitian tercapai, 2) menafsirkan temuan-temuan, 3)mengintegrasikan temuan penelitian ke 

dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, dan 4)menyusun teori baru atau memodifikasi 

teori yang telah ada. Dalam menjawab masalah penelitian harus disimpulkan hasil-hasil 

penelitian secara eksplisit. Penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan logika 

dan teori-teori yang ada. Temuan diintegrasikan ke dalam kumpulan pengetahuan yang sudah 

ada, misal: dengan jalan membandingkan temuan itu dengan temuan sebelumnya, dan 

sebgainya. 

Dalam Kesimpulan dan Saran, saran disusun berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik . 

Saran-saran bisa mengacu pada tindakan praktis, atau pengembangan teoretis, dan penelitian 

lanjutan. Bagian saran bisa berdiri sendiri. Bagian Kesimpulan dan saran dapat disebut bagian 

penutup. Dalan bagian Daftar Rujukan, Daftar rujukan harus lengkap dan sesuai rujukan yang 

disajikan dalam batang tubuh artikel ilmiah. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar 

rujukan harus sudah disebutkan dalam batang tubuh artikel. Daftar rujukan ditulis 

menggunakan pedoman yang telah ditetapkan.   

Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik 

tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan 

objektif. Makalah tersebut ditulis untuk disajikan dalam forum ilmiah atau tugas-tugas 

terstruktur. Makalah merupakan salah satu jenis karangan yang memiliki ciri atau sifat ilmiah 

yaitu: objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan logis. Sebagai suatu karya 

ilmiah, makalah yang baik atau berkualitas akan dilihat dari kriteria kualitas makalah yaitu: 

Signifikansi masalah/topik yang dibahas, Kejelasan tujuan pembahasan, Kelogisan pembahasan, 
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dan  Kejelasan pengorganisasian pembahasannya. Berdasarkan kriteria tersebut makalah yang 

baik adalah yang isi bahasannya signifikan dengan masalah yang sedang hangat dibahas, jelas 

tujuan pembahasannya, logis dan runtut dalam pembahasan masalah serta pengorganisasian 

pembahasan masalahnya jelas. 

Isi atau sistematika penulisan makalah sebagai karya ilmiah meliputi: bagian awal, bagian 

inti, dan bagian akhir. Bagian awal mencakup: 1) Halaman sampul, 2) Daftar isi , dan 3) Daftar 

tabel dan gambar (jika ada). Sedangkan Bagian inti mencakup: 1) Pendahuluan, yang 

menguraikan tentang: a) Latar belakang penulisan makalah atau topik bahasan. b) dan Tujuan 

penulisan makalah, 2) Teks utama; dan 2) Penutup .  Sedangkan Bagian Akhir terdiri atas: 1) 

Daftar Rujukan, dan 2) Lampiran (jika ada). 

Di bagian awal, pada bagian Sampul perlu ditulis: 1) Judul makalah, 2) Maksud/ keperluan 

ditulisnya makalah, 3) Nama penulis makalah, serta 4) Tempat dan waktu penulisan makalah. 

Sedangkan pada Daftar Isi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis Daftar Isi adalah 

bahwa daftar isi harus: a) ditulis untuk memberikan panduan kepada pembaca tentang 

gambaran umum isi makalah, b) ditulis jika panjang makalah lebih dari 20 halaman, c) 

memenuhi ketentuan: judul bagian makalah ditulis dengan huruf kecil, penulisan judul bagian 

dan sub-bagian dilengkapi dengan nomor halaman tempat pemuatannya dalam makalah, d) 

penulisan daftar isi menggunakan spasi tunggal, dengan jarak antar bagian 2 spasi. Sementara 

itu, untuk menulis Daftar Tabel dan Gambar, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: 1) ditulis 

untuk memudahkan pembaca menemukan Tabel dan atau gambar yang dibutuhkan, dan 2) 

memenuhi ketentuan penulisannya sebagai berikut: tabel dan gambar ditulis secara lengkap, 

penulisan daftar tabel dan gambar sebaiknya dilakukan terpisah, tetapi kalau hanya satu 

gambar atau table maka penulisannya dapat disatukan dengan daftar isi makalah. 

Bagian inti makalah terdiri atas tiga (3) unsur pokok: 1) Pendahuluan, 2) Teks utama, dan 

3) Penutup. Pada Bagian Pendahuluan, berisi uraian tentang: 1) Latar belakang penulisan 

makalah, 2) Masalah atau topik bahasan beserta batasannya, dan 3) Tujuan penulisan makalah.  

Butir-butir yang harus ada dalam Latar Belakang penulisan makalah adalah hal-hal yang 

melandasi perlunya ditulis makalah, dapat berupa: 1) Paparan teoretis atau paparan praktis 

tetapi bukan yang bersifat pribadi. 2) Paparan ini harus dapat mengantarkan pembaca pada 

topik atau masalah yang dibahas dan menunjukkan bahwa masalah tsb memang perlu untuk 

dibahas. 

Berkaitan dengan masalah, masalah atau topik bahasan adalah hal-hal yang akan dibahas 

dalam makalah. Topik bahasan dipilih berdasarkan pertimbangan kemenarikan dan 

signifikansinya, serta pertimbangan kemampuan dan kesempatan. Pemilihan Masalah atau 

Topik bahasan yang dipilih harus: 1) ada manfaatnya, b) Hendaknya menarik dan sesuai minat 

penulis, dan Dikuasai oleh penulis (tidak terlalu asing atau baru bagi penulis). Sedangkan tujuan 

penulisan makalah berisi uraian yang mengarah pada apa yang ingin dicapai dengan penulisan 

makalah tersebut, perumusan tujuan makalah difungsikan ganda: bagi penulis & bagi pembaca, 

Rumusan tujuan dapat berupa kalimat kompleks atau dijabarkan secara rinci . 

Pada Bagian teks utama makalah harus berisi: 1) pembahasan topik-topik makalah, 2) isi 

bagian teks utama sangat bervariasi tergantung topik yang dibahas dalam makalah. Beberapa 

teknik membahas bagian topic, setelah seluruh bahan dikumpulkan baik yang bersifat teoritis 

maupun bahan yang bersifat faktual empiris, kepada penulis makalah disarankan: 1) Mulailah 
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menulis dari ide yang sederhana atau khusus menuju ke ide/hal yang kompleks atau sebaliknya, 

2) Gunakan teknik metafor, kiasan, perumpamaan, penganalogian dan perbandingan, 3) 

Gunakan teknik diagram dan klasifikasi, 4) Gunakan teknik pemberian contoh. Bagian akhir 

makalah perlu dikemukakan dua hal ini: 1) Daftar rujukan, dan 2) Lampiran-lampiran 

Laporan Penelitian merupakan karya tulis ilmiah yang berisi paparan tentang proses dan 

hasil-hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian, biasanya penelitian tindakan kelas. 

Setelah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) selesai dilakukan kegiatan peneliti selanjutnya adalah 

menyusun laporan PTK. Secara umum laporan hasil PTK disusun dengan kelengkapan dan 

sistematika serta isi yang harus diuraikan sebagai berikut: 1) Sampul Laporan, Format sampul 

laporan biasanya dibuat sesuai contoh yang telah ditetapkan oleh lembaga. 2) HALAMAN 

PENGESAHAN, Format halaman pengesahan juga biasanya dibuat sesuai contoh yang telah 

ditetapkan oleh lembaga, 3) ABSTRAK, abstrak berisi uraian ringkas permasalahan dan cara 

pemecahannya, tujuan, prosedur dan hasil penelitian. Abstrak diketik satu spasi dengan font 11, 

huruf Times New Roman dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jumlah kata dalam Abstrak 

tidak melebihi 200 kata dan dilengkapi dengan kata kunci sebanyak 3-5 kata, 4) KATA 

PENGANTAR, Kata Pengantar berisi hal-hal yang ingin disampaikan oleh peneliti sehubungan 

dengan pelaksanaan penelitian dan hasil yang dicapai. Di bagian ini dapat pula disampaikan 

ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penelitian yang telah dilakukan ini, 

5) DAFTAR ISI, Daftar isi memuat bagian awal laporan, bab dan sub-bab, bagian akhir, disertai 

pencantuman nomor halamannya, 6) DAFTAR TABEL, Daftar tabel memuat nomor dan judul 

semua tabel yang ada dalam laporan disertai pencantuman nomor halamannya, 7) DAFTAR 

GAMBAR, Daftar gambar memuat nomor dan judul semua gambar yang ada dalam laporan  

disertai pencantuman nomor halamannya. Gambar yang dimaksud adalah gambar yang diambil 

selama proses penelitian berlangsung dan berguna antara lain untuk menggambarkan situasi 

kelas/ laboratorium atau mimik seorang mahasiswa yang dapat memperkuat uraian dalam 

komponen penemuan, 8) BAB I PENDAHULUAN, Pendahuluan memuat unsur latar belakang 

masalah, perumusan masalah dan pemecahannya (termasuk definisi operasional dan ruang 

lingkup pengembangan inovasi), tujuan, manfaat, hipotesis tindakan (bila diperlukan), 9) BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, Kajian pustaka berisi uraian teori dan temuan penelitian yang relevan yang 

digunakan sebagai dasar dalam penerapan tindakan dan dugaan hasilnya. Uraian ini digunakan 

sebagai dasar penyusunan kerangka berpikir dan usaha peneliti membangun argumen teoretik 

dalam menjelaskan hasil yang diperoleh baik yang positif maupun negatif dalam upaya 

meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran, 10) BAB III. PELAKSANAAN, Pelaksanaan 

berisi deskripsi lokasi, waktu, mata pelajaran, karakteristik siswa, dan prosedur penelitian. 

Prosedur berupa uraian secara rinci tahap-tahap kegiatan penelitian. Untuk PTK prosedur 

tersebut berupa uraian tentang siklus-siklus dalam PTK yang meliputi: perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi, 11) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Hasil penelitian dan pembahasan 

berupa uraian tentang temuan penelitian berdasarkan tindakan yang telah dilakukan baik yang 

bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang didukung dengan tabel, grafik, gambar, skema atau 

foto. Temuan tersebut merupakan dasar untuk pengambilan kesimpulan dan penyampaian 

saran, 12) BAB V SIMPULAN DAN SARAN, Bagian ini berisi simpulan hasil penelitian yang 

serupa  dengan rumusan masalah. Saran tindak lanjut diberikan berdasarkan simpulan, 13) 

DAFTAR PUSTAKA, Daftar pustaka yang dicantumkan dalam laporan hanya benar-benar dirujuk 

di dalam naskah. Daftar pustaka ditulis secara konsisten dan alphabetis.  Daftar pustaka dapat 
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bersumber dalam buku, jurnal, majalah dan internet. Penulisan Daftar Pustaka sesuai 

sumbernya tersebut perlu dilakukan dengan tata cara yang berlaku, misalnya sebagai berikut: 

 Buku 

Daftar pustaka berupabuku ditulis dengan urutan: Nama pengarang. (tahun terbit). Judul 

buku (cetak miring). Edisi buku. Kota penerbit: nama penerbit.  

Contoh: 

Wiersma, W. (1995). Research Methods in Education: An Introduction. Boston: Allyn and 

Bacon 

 Artikel/Bab dalam suatu buku 

Daftar pustaka berupa artikel/bab ditulis dengan urutan: Nama pengarang. (tahun terbit). 

Judul artikel. In/dalam nama editor (Ed.). judul buku (cetak miring). Edisi. nama penerbit, 

kota penerbit, halaman 

Contoh:  

Schoenfeld, A.H., (1993). On Mathematics as Sense Making: An Informal Attact on the 

Unfortunate Divorce of Formal and Informal Mathematics  in J.F. Voss., D.N. Perkins & 

J.W. Segal (Eds.). Informal Reasoning and Education. Hillsdale, N.J.: Erlbaum, pp.311-

344 

 Artikel dari Jurnal 

Daftar pustaka berupa artikel dari jurnal ditulis dengan urutan: Nama pengarang, tahun, 

judul artikel, nama jurnal (cetak miring), volum jurnal, halaman. 

Contoh:  

Mikusa, M.G. & Lewellen, H., (1999). Now Here is That, Authority on Mathematics Reforms, 

The Mathematics Theacher, 92: 158-163 

 Majalah 

Daftar pustaka berupa makalah ditulis dengan urutan: Nama pengarang, tahun, judul artikel, 

nama majalah (cetak miring) volume terbitan, nomor terbitan, nomor terbitan, halaman. 

Contoh: 

Roos, D., (2001). The Math Wars, Navigator, Vol 4, Number 5, pp.20-25 

 Internet 

Daftar pustaka yang diambil dari internet ditulis dengan urutan: Nama pengarang, tahun, 

judul (cetak miring), alamat website, tanggal akses 

Contoh: 

Wu, H.H., (2002). Basic Skills versus Conceptual Understanding: A Bocus Dichotomy in 

Mathematics Education. Tersedia pada http://www.aft.org/publications. Diakses pada 

tanggal ...... 

 

LAMPIRAN,  Lampiran memuat contoh perangkat pembelajaran, RPP/SAP, instrumen 

yang digunakan, personalia, data, dan bukti lain pelaksanaan (termasuk berita acara seminar 

draft laporan). 

 

Metode Latihan Terbimbing dalam Penulisan Karya Ilmiah 

Metode latihan yang disebut juga metode training, merupakan suatu cara mengajar yang 

baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, selain itu dapat juga digunakan untuk 

memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan (Djamarah, 2010: 

http://www.aft.org/publications
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95). Sementara itu, berkaitan dengan makna terbimbing dalam konsep metode latihan 

terbimbing, Suharsimi Arikunto (2008) menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan-bantuan 

atau tuntunan khusus yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan potensi-potensi 

yang ada pada siswa tersebut agar dapat berkembang semaksimal mungkin. Mengacu pada dua 

pengertian konsep tentang metode latihan dan bimbingan dapat dijelaskan bahwa yang 

dimaksud metode latihan terbimbing adalah cara mengajar atau membimbing atau memberikan 

tuntunan yang diberikan oleh seorang guru atau ahli dalam bidang tertentu kepada seseorang 

(siswa atau anak bimbing) agar seseorang tersebut memperoleh keterampilan semaksimal 

mungkin. “Sesuatu” yang dimaksud tersebut dalam tulisan ini adalah keterampilan menulis 

karya ilmiah. 

Mengacu pada pengertian metode latihan terbimbing tersebut maka pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan metode latihan terbimbing sebagaimana dikemukakan oleh 

Kauchak dan Eggen (2010) untuk pembelajaran keterampilan (skills), dapat dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: (1) pahamkan pengetahuan peserta didik tentang materi 

keterampilan yang harus dikuasai (dalam hal ini karya ilmiah dan teknik penulisannya), (2) 

modelkan atau berikan contoh (dalam hal ini contoh karya ilmiah makalah dan artikel 

penelitian) termasuk cara penulisannya, (3) beri kesempatan peserta untuk praktek,artinya 

setelah memperhatikan contoh peserta didik diberikan kesempatan untuk praktek (practice) 

dan pada saat ini dilakukan pembimbingan langsung, dan (4) berikan balikan (feedback), 

artinya saat peserta melakukan latihan atau praktek menulis diberikan bimbingan langsung dan 

sekaligus balikannya. Dengan cara demikian, maka peserta dapat benar-benar memahami dan 

terampil dalam menulis karya ilmiahnya. 

 

METODE KEGIATAN 

Secara umum metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa pelatihan kepada para 

guru SD di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul. 

Secara khusus metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah Latihan Terbimbing. Kegiatan 

pelatihan dengan metode latihan terbimbing ini diawali dengan pemberian materi untuk 

meningkatkan pemahaman dan motivasi guru tentang penulisan karya ilmiah. Setelah 

pemberian materi, para guru diberikan contoh baik contoh-contoh karya ilmiah makalah 

maupun artikel hasil penelitian termasuk contoh-contoh menulis tiap-tiap bagian dalam batang 

tubuh sebuah karya ilmiah. Kegiatan selanjutnya adalah memberi kesempatan peserta untuk 

menulis dan diberikan bimbingan dan feedback secara langsung. Kegiatan diakhiri dengan 

menulis karya ilmiah sambil dibimbing, diberi contoh, dan diberikan feedback hingga tertulis 

karya ilmiah yang akan ditulisnya. 

Langkah-langkah rinci yang dilakukan dalam pelaksanaan tindakan/kegiatan ini adalah: 

Persiapan: 

1. Survey di Lingkungan Dinas Pendidikan Dasar di Lingkungan Prov DIY. 

2. Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran. 

3. Penyusunan bahan/materi pelatihan, yang meliputi: makalah dan contoh-contoh karya 

ilmiah untuk kegiatan penulisan karya ilmiah beserta contoh jurnal atau majalah ilmiah 

yang memuat karya tulis ilmiah. 

Pelaksanaan: 
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1. Pelaksanaan Pelatihan diadakan di Lingkungan UPTD PAUD dan Pendidikan Dasar 

Kecamatan Panggang selama 3 hari pada tanggal 7, 8, dan 9 Juli 2012 pukul 07.30 – 

16.30 WIB. Secara rinci pelaksanaan pelatihan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

No  Tanggal/Jam Materi Pelatihan Nara sumber Peserta 

1 7 Juli 2012 1.Peran Motivasi dalam  PKTI 
2.Karya Ilmiah: Pengertian, 

Jenis, dan Teknik 
Penulisannya 

3.Penulisan KTI: Laporan 
Penelitian 

4. Latihan menulis KTI 

1. Dr. Ch. Ismaniati 
2. Dr. Aman 

3. Lia Yuliana, M.Pd 
4. Ngadirin Setyawan 

 

40 orang 

2 8 Juli 2012 Pembimbingan/Konsultasi 
Penulisan KTI (artikel, 

makalah, dan laporan hasil 
penelitian), feedback& revisi 

1. Dr. Ch. Ismaniati 
2. Dr. Aman 

3. Lia Yuliana, M.Pd 
4. Ngadirin Setyawan 

 

40 orang 

3 9 Juli 2012 Penilaian, pembimbingan, 
dan revisi Produk akhir KTI 

1. Dr. Ch. Ismaniati 
2. Dr. Aman 

3. Lia Yuliana, M.Pd 
4. Ngadirin Setyawan 

 

40 orang 

4 Sewaktu-waktu Pendampingan, Konsultasi 
dan revisi KTI- Tutorial 

1. Dr. Ch. Ismaniati 
2. Dr. Aman 

3. Lia Yuliana, M.Pd 
4. Ngadirin Setyawan 

 

40  
orang 

 

2. Kegiatan pelatihan ini masih dilanjutkan dengan tutorial yang sifatnya tidak mengikat. 

Dalam setiap penyajiannya, peserta dapat berkonsultasi dengan TIM ahli dari UNY 

sehingga mereka mampu menulis karya ilmiah dengan baik, cepat dan benar.  

Evaluasi: 

Peserta diberi tugas untuk menulis karya ilmiah berupa artikel ilmiah atau artikel hasil 

penelitian atau Laporan Penelitian Tindakan Kelas. TIM ahli dari UNY selanjutnya memeriksa 

hasil tulisan mereka untuk mendapatkan nilai pada sertifikatnya.  

 

HASIL PELAKSANAAN TINDAKAN/KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Pelaksanaan Tindakan/Kegiatan 

 Kegiatan pelatihan penulisan karya ilmiah yang dilaksanakan selama tiga hari 

berlangsung dengan lancar dan memuaskan. Peserta didik yang terlibat dalam kegiatan ini 

berjumlah empat puluh (40) orang guru. Secara umum semua peserta selalu hadir mengikuti 

kegiatan dengan motivasi tinggi dan sungguh-sungguh. Hal ini nampak pada kehadiran mereka 

secara rutin selama tiga hari dan mengikuti setiap sesi dengan penuh perhatian dan antusiasme 

yang tinggi. Pertanyaan-pertanyaan mereka lontarkan pada saat dibuka sesi diskusi. Hal-hal 

yang kurang jelas mereka tanyakan sampai diperoleh pemahaman. 

 Hari pertama kegiatan pelatihan diisi dengan penyampaian materi dan tanya jawab 

tentang: (1) pengertian konseptual, jenis dan karakteristik Karya Ilmiah serta teknik 

penulisannya beserta contoh-contoh masing-masing, (2) konsep dan peran motivasi dalam 

penulisan karya ilmiah bagi guru SD dan (3) Praktek dan pembimbingan langsung penulisan 

Karya Ilmiah dapat disampaikan tim pengabdi dengan lancar. Peserta mengikuti dengan 
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seksama. Peserta merasa mendapat pengetahuan baru yang selama ini belum dipahaminya, 

sehingga pada sesi tanya-jawab banyak pertanyaan yang dikemukakan. Pesrta rata-rata belum 

memahami apa yang harus dilakukan untuk menulis karya ilmiah secara benar. Setelah 

mengikuti kegiatan pertama, para peserta menjadi lebih paham tentang konsep dan aspek-

aspek karya tulis ilmiah dan cara penulisannya secara terstandar. Hal ini terbukti dengan hasil 

karya ilmiah yang mereka bawa pada pertemuan kedua yang sebagian besar sudah memenuhi 

kriteria sebagai karya ilmiah yang baik. 

 Hari kedua kegiatan berupa Pembimbingan/Konsultasi Penulisan KTI (makalah, artikel 

konsep, artikel hasil penelitian), pemberian feedback & revisi karya tulis ilmiah yang dibuat 

peserta. Dari 40 peserta 38 peserta membawa karya tulis yang ditulisnya di rumah. Pada acara 

hari ini, karya tulis ilmiah peserta dikelompokkan ke dalam tiga kategori: makalah, artikel 

konseptual, dan artikel hasil penelitian. Pembimbingan dan konsultasi dilayani oleh tim 

pengabdi sesuai dengan kelompok masing-masing. Peserta sangat antusias memanfaatkan 

kesempatan ini untuk berkonsultasi, bertanya, dan memperbaiki atau merevisi karya ilmiah 

yang telah ditulisnya. 

 Pada hari ke tiga, para peserta telah membawa karya tulis ilmiah masing-masing yang 

telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan yang diberikan oleh tim pengabdi sebelumnya. 

Dan ternyata dari semua karya ilmiah yang dikumpulkan sudah dapat dinilai sesuai kriteria 

walaupun masih terdapat beberapa salah ketik dalam mengutip suatu pendapat atau referensi. 

Bagi peserta yang masih mengalami kesulitan dalam penulisan atau perujukan, tim pengabdi 

masih menyediakan diri untuk memberi konsultasi dan pendampinganb secara tutorial sesuai 

waktu yang disepakati. 

 

2. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Tindakan/Kegiatan 

 Hasil kegiatan secara umum dapat berjalan dengan lancar dan nyaris tanpa hambatan, 

karena semua pihak yang terkait membantu dengan sepenuh hati dan bersemangat. Hal ini 

dikarenakan di wilayah Kecamatan Panggang belum pernah dilakukan kegiatan semacam ini, 

sehingga semua pihak (Dinas dan guru-guru) menyambut baik kegiatan ini. Acara dapat 

berjalan dengan lancar karena semua panitia dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik 

mulai dari penyiapan tempat, perlengkapan, dekorasi dan alat komunikasi dengan baik. Semua 

kegiatan dapat tertangani dengan baik. Peserta merasakan manfaat yang sangat besar, 

karena mereka mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan tentang jenis-jenis dan 

karakteristik karya tulis ilmiah dan teknik penulisannya terutama dalam upaya kenaikan 

pangkat. 

 Pada saat kegiatan hari pertama, peserta pada umumnya tidak paham tentang karya 

tulis ilmiah dan teknik penulisannya. Namun setelah diberikan materi berkaitan dengan kedua 

hal tersebut, peserta menjadi paham dan lebih termotivasi kembali untuk menulis karya ilmiah. 

Mereka semakin bersemangat sewaktu tim pengabdi memberikan motivasi. Acara berlangsung 

dengan lancar, penuh semangat kekeluargaan dan keakraban namun tertib, bersemangat serta 

sungguh-sungguh. 

 Pada saat melakukan kegiatan hari kedua, peserta bekerjasama dengan sungguh-

sungguh dan berdiskusi mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan penulisan karya tulis 

ilmiah dengan antusias. Peserta melakukan asosiasi antara pengetahuan yang sudah didapat 
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selama pelatihan dengan aplikasi nyata dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Mereka merasa 

sangat senang karena memperoleh pemahaman tentang bentuk karya tulis ilmiah yang baik 

yang selama ini mereka tidk mempunyai pedoman atau panduan. Para guru tampak 

bersemangat menulis karya ilmiah masing-masing dan diberikan bimbingan secara langsung, 

individual dan tatap muka.  

 Pada hari ketiga dilakukan penilaian, pemberian feedback dan pembimbingan terhadap 

produk karya ilmiah yang dibuat. Peserta lebih bersemangat dan antusias untuk bisa menulis 

karya ilmiah dengan menyusun dan mengkonsultasikannya secara individual kepada tim 

pengembang yang dilayani secara individul. Layanan ini sangat efektif dirasakan guru karena 

sangat sesuai dengan permasalahan yang secara pribadi dihadapi oleh guru. Hal ini terbukti 

bahwa dari 40 orang yang dilatih dan dibimbing ada 38 orang menulis karya ilmiah, dan dari 38 

karya yang masuk ada 32 karya ilmiah yang memenuhi syarat ilmiah untuk dimuat dalam jurnal 

atau majalah ilmiah. Dengan kata lain guru akan memperoleh pemecahan terhadap masalah 

kenaikan jabatan dan profesionalitas guru yang dihadapinya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

a. Semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar baik acara pelatihan, pembimbingan, 

maupun penilaian dan pendampingan. 

b. Peserta mengikuti setiap kegiatan dengan motivasi tinggi ditunjukkan dengan kehadiran 

rutin selama 3 hari berturut-turut dan keaktifan serta peran sertanya dalam setiap sesi. 

c. Peserta melakukan kegiatan dengan perasaan senang dan merasa mendapatkan 

wawasan dan pengetahuan serta keterampilan dalam hal penulisan karya ilmiah dalam 

rangka meningkatkan profesionalisme mereka sebagai pendidik profesional. 

d. Peserta dan Ka Dinas Pendidikan masih menginginkan dilakukan kegiatan yang sama di 

tempat lain bahkan untuk para guru SD yang lain walaupun belum golongan IV/a . 

2. Saran 

a. Perlu dilakukan pelatihan serupa kepada guru-guru lain yang belum menduduki 

golongan IV/a agar para guru dapat menulis karya ilmiah dalam rangka 

mengembangkan profesi mereka. 

b. Perlu diberikan fasilitas berupa majalah atau jurnal guna ”menampung atau memuat” 

karya tulis ilmiah yang telah ditulis oleh para guru.  
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ABSTRAK 

Upaya penurunan emisi gas rumah kaca telah menjadi isu global sejak dasa warsa 
terakhir. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 
tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 
(RAN-GRK), yang menugaskan Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah untuk 
berupaya menurunkan emisi pada sektor-sektor yang menjadi tanggungjawabnya. 
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 telah mengatur 
ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor. Namun dalam 
implementasinya, peraturan ini tidak dapat berjalan secara efektif, antara lain 
karena kurangnya law enforcement dan sanksi yang kurang tegas terhadap pihak-
pihak yang melanggarnya. Penelitian ini bertujuan mengulas berbagai kebijakan 
yang telah dan akan dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dalam upayanya 
mengendalikan emisi khususnya di sektor transportasi. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini diperoleh melalui tinjauan pustaka dan focused group discussion. Data 
dianalisis dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Penelitian ini 
merekomendasikan beberapa opsi kebijakan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah 
DKI Jakarta dan institusi terkait. 

Kata kunci: Penurunan Emisi, Sektor Transportasi, DKI Jakarta.  

 

 

LATAR BELAKANG  

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, telah menetapkan bahwa isu 

dan permasalahan perubahan iklim merupakan salah satu prioritas nasional yang harus 

dicermati. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya komitmen Presiden untuk menurunkan emisi 

Indonesia pada tahun 2020 sebesar 26 persen dibawah baseline dengan upaya sendiri, serta 

penurunan emisi mencapai 41 persen dengan adanya dukungan internasional (Kemenkeu, 

2009)i.  

Upaya penurunan emisi tersebut diatas tidak hanya menjadi komitmen nasional, tapi juga 

disertai dengan dukungan daerah, seperti DKI Jakarta yang juga telah ikut serta secara proaktif 

melakukan langkah-langkah sendiri demi mencapai target penurunan emisi nasional. Salah satu 

bentuk upaya daerah tersebut dapat terlihat dari langkah Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, 

yang berkomitmen untuk menurunkan emisi di wilayah Jakarta sebesar 30 persen pada tahun 

2030 dibawah baseline. Komitmen tersebut disampaikan sebagai salah satu inisiatif daerah 

pada pertemuan Local Leaders Meeting di Conference of the Parties  (COP) 15 . Komitmen politik 

mailto:dhanisetyawan83@gmail.com
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DKI Jakarta tersebut diterjemahkan dalam sebuah roadmap yang diiringi dengan berbagai 

kebijakan yang utamanya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 

(BPLHD). 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh International Energy Agency (IEA, 2006)ii 

menyebutkan bahwa seperlima dari karbon dioksida global (CO2) berasal dari sektor 

transportasi, dimana emisi dari sektor ini diperkirakan akan meningkat sebesar 1,7 persen 

pertahun dari periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2030. Peningkatan jumlah emisi 

tersebut sebagian besar berasal dari peningkatan penggunaan kendaraan bermotor di banyak 

negara berkembang, khususnya di perkotaan.  

Asian Development Bank (ADB, 2006)iii memperkirakan kendaraan bermotor di Indonesia 

akan meningkat lebih dari dua kali lipat pada periode tahun 2010 sampai dengan 2035, dimana 

pertumbuhan kendaraan terbesar tersebut berasal dari kendaraan roda dua dan mobil kecil. 

Pertumbuhan kendaraan yang tinggi di DKI Jakarta tersebut salah satunya disebabkan oleh 

murahnya harga kendaraan serta murahnya harga bahan bakar yang disubsidi. Apabila 

dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya, proporsi pertumbuhan kendaraan 

di Indonesia cenderung lebih besar pada kendaraan roda dua, seperti skuter dan sepeda motor. 

Berdasarkan data BAPPENAS (2011)iv, sektor transportasi merupakan sektor pengemisi 

terbesar ketiga setelah sektor industri dan pembangkit listrik. Emisi yang dihasilkan dari sektor 

tersebut mencapai sekitar 67 juta ton CO2 per tahun. Studi BAPPENAS tersebut memperkirakan 

emisi dari sektor transportasi tersebut akan meningkat sekitar tiga kali lipat selama periode 20 

tahun ke depan.  

Dari kondisi demografinya, kota Jakarta memiliki jumlah penduduk berkisar antara 9,7 

juta orang pada malam hari, sedangkan pada siang hari jumlah penduduk Jakarta mencapai 12 

juta orang (BPLHD DKI Jakarta, 2011). Pergeseran besaran jumlah penduduk yang cukup 

signifikan tersebut disebabkan oleh begitu banyaknya jumlah penglaju yang bekerja di Jakarta. 

Apabila dihitung secara total jumlah penduduk Jabodetabek (Jakarta, Bogor Depok, Tangerang 

dan Bekasi) mencapai kisaran 28 juta jiwa. Dimana kepadatan penduduk berkisar antara 13 

ribu jiwa s.d. 15 ribu jiwa per km2, bahkan di beberapa wilayah tertentu kepadatan penduduk 

bisa mencapai 20,000 jiwa s.d 30,000 jiwa per km2. Pertumbuhan penduduk DKI Jakarta 

tersebut tergolong tinggi mencapai kisaran 1.39% per tahun. 

Kalau dilihat dari kondisi topografinya, wilayah kota Jakarta tidaklah terlalu luas. Luas  

daratan kota Jakarta hanya berkisar 661,52 Km2 dan jika diitung panjang garis pantainya, luas 

laut kota Jakarta mencapai  6.977,7 Km2. Kondisi dataran kota Jakarta yang cekung serta dialiri 

kurang lebih 13 jalur sungai di wilayah Bodetabek, merupakan salah satu penyebab seringnya 

beberapa daerah pesisir dilanda banjir ROB pada saat air laut pasang. Kondisi cekungan dataran 

kota Jakarta ini terlihat dari 40% dataran yang merupakan dataran rendah yang berada di 

bawah permukaan air laut.  

Salah satu penyebab besarnya pencemaran udara di kota ini dikarenakan tingginya 

tingkat kemacetan di jalan-jalan arteri ibukota (BPLHD DKI Jakarta, 2011). Dilihat dari kondisi 

lalulintas, sumber pencemaran udara terbesar di kota ini berasal dari kendaraan bermotor yang 

mencapai lebih dari 70 %, dimana hal ini menjadi fokus pengendalian terhadap pencemaran 

udara. Jumlah kendaraan bermotor di kota ini mencapai ± 5,5 juta unit, dengan pertumbuhan 
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rata-rata 9,5% per tahun (dalam periode 5 tahun terakhir). Panjang jalan mencapai 7.650 km 

dengan luas jalan 40,1 km2. Luas jalan yang ada saat ini hanya berkisar 6,2% dari total luas 

wilayah DKI Jakarta, dimana pertumbuhan panjang jalan hanya berkisar lebih kurang 0,01% per 

tahun.  

Besarnya proporsi jumlah kendaraan pribadi yang mencapai 98% dari total kendaraan 

yang ada merupakan faktor lain penyebab tingginya kemacetan, dimana jumlah angkutan 

umum yang ada saat ini hanya berkisar 2% dari total jumlah kendaraan yang ada (BPLHD DKI 

Jakarta, 2012). Sementara itu, jika dilihat kebutuhan perjalanan untuk transportasi mencapai 

17,2 juta Perjalanan/hari. Hal ini berdampak kepada tingginya kerugian akibat kemacetan lalu 

lintas yang mencapai Rp 12,8 Triliun/tahun (jika dihitung kerugian yang diakibatkan oleh 

banyaknya waktu yang terbuang, tingginya biaya bahan bakar, serta besarnya biaya kesehatan 

yang harus dicover dari eksternalitas negatif tersebut.  

DKI Jakarta merupakan ibukota negara Republik Indonesia yang menjadi pusat dan kiblat 

dari semua kegiatan ekonomi daerah yang ada di dalamnya. DKI Jakarta adalah kota yang 

tergolong paling sukses dan makmur dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Namun, dibalik 

kesuksesannya itu ternyata DKI Jakarta memiliki segudang permasalahan yang menanti untuk 

diselesaikan. Melihat berbagai kondisi dan fakta tersebut diatas, studi ini mencoba merangkum 

dan menganalisa berbagai kebijakan yang telah dan akan dilakukan Pemerintah DKI Jakarta 

dalam rangka mengendalikan tingginya tingkat pencemaran lingkungan khususnya dari sektor 

transportasi. 

Tujuan  

Bertolak dari kondisi lingkungan DKI Jakarta tersebut diatas, maka studi ini bertujuan untuk: 

1. Memberikan wawasan dan pemahaman terkait kondisi udara DKI Jakarta; 

2. Mengulas berbagai kebijakan yang telah dan akan dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dalam 

upayanya mengendalikan emisi khususnya di sektor transportasi; 

3. Melakukan analisa terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah DKI 

Jakarta di sektor transportasi. 

 

METODOLOGI  

Studi ini dilaksanakan dengan mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah 

DKI Jakarta yang mendukung upaya penurunan emisi lingkungan khususnya di sektor 

transportasi. Mekanisme pengumpulan informasi dan data dilakukan dengan in-depth interview 

serta focus group discussion dengan berbagai pihak terkait, khususnya dari kalangan pejabat 

pemerintah DKI Jakarta seperti BPLHD. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kualitas udara yang buruk merupakan salah satu permasalahan yang dialami hampir 

seluruh wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BPLHD, sekitar 70 

persen eksternalitas negatif tersebut berasal dari gas buang kendaraan bermotor (Soehodho 

dan Taufick, 2005). Penelitian tersebut membuktikan adanya korelasi positif antara emisi 

kendaraan bermotor dan dampaknya kepada kesehatan masyarakat DKI Jakarta dengan 
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menggunakan kuantifikasi Product Moment Pearson Correlation dan analisis deskriptif dari 

Gordon’s Theory. Penelitian tersebut lebih lanjut membuktikan adanya korelasi positif antara 

konsentrasi polutan (PM10, CO, dan Nox) dengan penyakit pernafasan yang muncul akibat 

polusi udarav. 

Isu pemanasan global dan efek rumah kaca menjadi isu yang hangat dibicarakan akhir-

akhir ini. banyak upaya yang telah dilakukan dalam manajemen lingkungan dalam rangka 

mengurangi dampak emisi gas rumah kacavi.  

Telah banyak ilmuwan dunia yang melakukan penelitian terhadap perubahan iklim yang 

terjadi akhir-akhir ini, dimana mereka menyimpulkan bahwa aktivitas manusia yang merusak 

lingkungan berdampak kepada peningkatan temperatur di muka bumi (Clement, et al., 2010)vii. 

Konsentrasi gas rumah kaca meningkat tajam pada masa industrialisasi (tahun 1750 s.d. 2005). 

Menurut IPCC (2006)viii, beberapa kategori gas utama yang menyebabkan efek gas rumah kaca 

dan pemanasan global adalah CO2 dan CH4. Konsentrasi gas CO2 mencapai 50 persen dari total 

gas rumah kaca, sementara konsentrasi gas CH4 sebesar 20 persen (Rukaesih.2004) ix. Gas 

buang dari bahan bakar fosil merupakan sumber utama dari emisi gas rumah kaca, sementara 

limbah pertanian dan gas alam merupakan sumber minor (Soedomo, 1999)x. Sektor 

transportasi merupakan sektor ke dua terbesar penyumbang gas rumah kaca setelah sektor 

listrik, dimana sektor tersebut menyumbang sebesar 20 persen dari keseluruhan emisi gas 

buang (Koch, 2000)xi. Dampak buruk dari gas rumah kaca dapat dirasakan pada peningkatan 

suhu yang terjadi. Fenomena peningkatan suhu yang tinggi tersebut dapat dilihat dampaknya 

seperti pencairan es di kutub, meningkatnya permukaan air laut, rusaknya hasil-hasil pertanian. 

Hal-hal tersebut tentunya secara tidak langsung dapat mempengaruhi putaran ekonomi suatu 

negara (Darwin, 2004)xii.   

Studi terkait penghitungan emisi telah dilakukan pada tahun 2008 dengan studi kasus 

kota Bandung (Lestari dan Adolf, 2008). Studi tersebut dilakukan dengan dua pendekatan yaitu 

jumlah konsumsi bahan bakar dan Vehicle Kilometer Traveled (kalkulasi jarak perjalanan 

kendaraan). Hasil dari studi tersebut memperlihatkan bahwa emisi dari gas CO2 dan CH4 di 

Bandung mencapai 26,8% dan 42,5% untuk periode tahun 2004 sampai dengan 2006. 

Analisis  

I.1. Kondisi Udara Kota Jakarta dan Dampaknya  

Sebuah studi yang dilakukan oleh Gilbert (2007)xiii menyimpulkan bahwa emisi dari aktivitas 

transportasi secara umum akan menghasilkan gas yang diperoleh dari proses pembakaran, 

dimana umumnya konsentrat yang dihasilkan berupa Oksida Nitrogen (NOx), volatile organic 

compounds (VOCs), karbon monoksida (CO) dan partikulat (PM10). Atas dasar studi yang 

dilakukan Gilbert tersebut, studi ini mencoba melihat dan membandingkan konsentrasi masing-

masing parameter gas rumah kaca yaitu PM10, CO, dan NO2. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari BPLHD, terlihat hasil pengukuran kualitas udara DKI Jakarta dari periode tahun 2005 – 

2011 (pada grafik 1, grafik 2 dan grafik 3). 
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GRAFIK 1.  Konsentrasi komponen PM10 di wilayah DKI Jakarta (tahun 2005 s.d. 2011) 

 

Sumber: BPLHD DKI Jakarta, 2012xiv 

Pada grafik 1 terlihat bahwa konsentrasi PM10 cukup besar dan meningkat cukup 

signifikan pada tahun 2011. PM10 atau biasa dikenal dengan Particulate Matter 10 adalah 

padatan atau likuid di udara dalam bentuk asap, debu dan uap, yang dapat tinggal di atmosfer 

dalam waktu yang lama (partikel ini mempunyai diameter 10μm). Dengan ukuran yang sangat 

kecil, dapat dibayangkan bila partikulat tersebut dapat dengan mudahnya terisap melalui 

saluran pernafasan dan diserap kedalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan 

kesehatan. Di samping mengganggu estetika, partikel berukuran kecil di udara dapat terhisap ke 

dalam sistem pernapasan dan menyebabkan penyakit gangguan pernapasan dan kerusakan 

paru-paru.  

NOx adalah salah satu polutan yang perlu dikendalikan secara teratur terkait 

pengaruhnya terhadap kesehatan dan lingkungan. Pada grafik 2 diperlihatkan tren besaran 

konsentrasi NO2 dari tahun 2005 s.d. 2011. Terlihat bahwa konsentrasi NO2 meningkat 

signifikan pada tahun 2011 sebesar 37,08 (µg/m3). Beberapa studi memperlihatkan dampak 

buruk NOx terhadap kesehatan, seperti studi yang dilakukan oleh Heal (1999)xv. Studi tersebut 

memaparkan efek kronis dari konsentrasi NOx pada kesehatan paru-paru terutama bagi anak-

anak, dan penderita asma. 
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GRAFIK 2.  Konsentrasi komponen NO2 di wilayah DKI Jakarta (tahun 2005 s.d. 2011) 

 

 

Sumber: BPLHD DKI Jakarta, 2012 

Karbon monoksida (CO) dapat terbentuk di lingkungan, salah satunya melalui hasil 

pembakaran bahan bakar karbon yang tidak sempurna seperti asap kendaraan bermotor, 

kegiatan industri dan lainnya. Pada Grafik 3 diperlihatkan tren konsentrasi gas CO di wilayah 

DKI Jakarta yang menggambarkan tren menurun, walaupun pada tahun 2011 terjadi sedikit 

lonjakan konsentrasi CO dibanding tahun-tahun sebelumnya. Beberapa studi menyebutkan 

pengaruh buruk gas CO terhadap kondisi kesehatan. Gas CO yang masuk kedalam tubuh dapat 

mengubah haemoglobin (sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh 

tubuh) menjadi carboxyhaemoglobin, yang berakibat kepada penurunan volume kadar oksigen 

dalam darah yang kemudian dapat melemahkan kontraksi jantung. 

GRAFIK 3.  Konsentrasi komponen CO di wilayah DKI Jakarta (tahun 2005 s.d. 2011) 

 

 

Sumber: BPLHD DKI Jakarta, 2012 
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Jika di breakdown lebih lanjut (Tabel 1) beban pencemaran udara di kota ini, meliputi: (1)  

NOx (84%), Debu (PM10) (76%), Hidrokarbon (89%), Carbonmonoksida (90%), yang 

mayoritas berasal dari kegiatan transportasi. (2) sedangkan komponen pencemar lainnya yaitu 

SO2 (80%) berasal dari kegiatan Pembangkit Listrik. Dapat disimpulkan bahwa, sumber 

pencemar udara terbesar kota ini berasal dari kegiatan transportasi yang mencapai lebih dari 

70% (jika ditotal dari 4 parameter komponen pencemar udara yang ada saat ini). 

TABEL 1. Sumber Pencemaran Udara Beban Pencemaran Udara (Ton/Tahun) (Data 

Dasar Tahun 2008) 

 

Sumber: BPLHD DKI Jakarta, 2012 

Sementara itu jika dilihat dari beban emisi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti yang terlihat 

pada tabel 2, emisi terbesar berasal dari kegiatan transportasi sebesar 45% (based line data 

2005). Akan tetapi pada tahun 2030 beban emisi GRK terbesar akan berasal dari pemakaian 

listrik yang mencapai 50% dari total emisi yang ada. Oleh karena itu, arah kebijakan dan 

program pengendalian pencemaran udara DKI Jakarta akan diarahkan untuk mengendalikan 

emisi yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor).  

TABEL 2.  Sumber Emisi Gas Rumah Kaca Beban Emisi Gas Rumah Kaca (Ton/Tahun) 

(Data Dasar Tahun 2005) 

No Sumber Emisi GRK 2005 (%) 2030(%) 

1 Industri 5.17% 2.43% 

2 Transportasi 44.89% 42.85% 

3 Rumah Tangga 4.1% 2.87% 

4 Pembangkit (pemakaian listrik) 40.74% 50.50% 

5 
Sampah 

1. Limbah padat 5.06% 1.28% 

6 2.Limbah cair 0.03% 0.06% 

 Total Emisi GRK (CO2e) 43.68 juta ton 203.94 juta ton 

Sumber: BPLHD DKI Jakarta, 2012 (diolah) 

I.2. Substansi dari regulasi 

Studi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007)xvi menyebutkan bahwa bahaya 

terbesar dari dampak perubahan iklim pada tahun 2050 dapat dihindari dengan adanya 

kontribusi penurunan emisi global gas rumah kaca dari negara berkembang dan negara maju., 

dimana negara berkembang harus bisa menurunkan emisi hingga 50 persen dari baseline, 

sedangkan negara maju juga harus berkontribusi menurunkan emisi sebesar 80 persen dari 
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baseline. Tanpa adanya aksi yang signifikan dari sektor transportasi, target penurunan emisi 

akan mustahil untuk dicapai. 

Sampai saat ini Pemerintah Kota DKI Jakarta telah berupaya secara agresif mengendalikan 

tingkat pencemaran udara yang berasal sumber bergerak (kendaraan bermotor). Hal ini 

terbukti dari beberapa peraturan (dasar hukum) yang telah diterbitkan Pemerintah provinsi 

DKI Jakarta terkait pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak, diantaranya yaitu: 

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara  

2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2007 tentang Uji Emisi dan 

Perawatan Kendaraan Bermotor  

3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2007 tentang Ambang Batas 

Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor  

4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2007 tentang Penggunaan 

Bahan Bakar Gas Untuk Angkutan Umum dan Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah 

5. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Hari 

Bebas Kendaraan Bermotor pada Kawasan Tertentu di Provinsi DKI Jakarta. Peraturan ini 

kemudian diperbaharui dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 78 Tahun 

2011 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada Kawasan Tertentu di 

Provinsi DKI Jakarta  

Dasar hukum untuk pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta bersumber dari  Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udaraxvii sebagaimana 

diilustrasikan pada (Skema 1). 

Skema 1. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait Pengendalian Pencemaran Udara 
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Beberapa hal utama yang diatur dalam Perda tersebut diatas sangatlah relevan dalam upaya 

penurunan tingkat emisi, dimana Perda tersebut mengatur secara spesifik hal-hal sebagai 

berikut, yaitu: 

1. Pada pasal 18 disebutkan, “Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak, 

meliputi: (a) pengawasan terhadap penaatan ambang batas emisi gas buang, (b) 

pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor, (c) perawatan emisi gas buang 

kendaraan bermotor, (d) pemantauan mutu udara ambien disekitar jalan, (e) pemeriksaan 

emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan (f) pengadaan bahan bakar ramah 

lingkungan.” 

2. Kemudian pada pasal 19, diatur lebih lanjut hal-hal sebagai berikut: (a) Kendaraan bermotor 

wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor. (b) Kendaraan 

bermotor dimaksud wajib menjalani uji emisi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan. (c) 

Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi akan diberikan tanda lulus uji 

emisi. (d) Uji Emisi tersebut dapat dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang 

lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau pihak swasta yang memiliki bengkel umum yang 

telah memenuhi syarat (e) Hasil uji emisi kendaraan bermotor merupakan bagian dari 

persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor  

3. Serta pada Pasal 20 diatur: (a) Angkutan umum dan kendaraan operasional Pemerintah 

Daerah wajib menggunakan bahan bakar gas sebagai upaya pengendalian emisi gas buang 

kendaraan bermotor (b) Kewajiban penggunaan bahan bakar gas akan diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Gubernur.  

Sebagai bentuk pelaksanaan Perda No. 2/2005 tersebut diatas, Pemprov DKI Jakarta mengatur 

secara spesifik perihal masalah emisi udara melalui peraturan pelaksana dibawahnya, yaitu 

melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor  92 Tahun  2007 Tentang Uji Emisi Dan 

Perawatan Kendaraan Bermotor (alur skema pemeriksaan emisi dapat dilihat pada skema 2). 

Skema 2. Pemeriksaan Emisi 

 

Sumber: BPLHD DKI Jakarta, 2012 
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Dalam Pergub 92/2007xviii, diatur dengan jelas kewajiban kendaraan bermotor untuk 

memenuhi ambang batas emisi, yaitu:  

1. Pada pasal 4 disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah 

Provinsi DKI Jakarta wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor. 

Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor wajib mengacu pada ambang batas 

emisi gas buang kendaraan bermotor yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta. 

2. Kemudian pada pasal 6 diatur lebih lanjut hal-hal seperti: (a) Mobil penumpang tidak 

umum, mobil penumpang instansi pemerintah, dan sepeda motor yang beroperasi di 

wilayah Provinsi DKI Jakarta wajib dilakukan uji emisi; (b) Uji emisi kendaraan bermotor 

dilaksanakan di Bengkel Pelaksana Uji Emisi dan dilakukan oleh Teknisi Uji Emisi; (c) Bagi 

kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi diberi Tanda Lulus Uji Emisi; 

sedangkan Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji emisi wajib melakukan 

perawatan sampai memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor. (d) 

Pelaksanaan uji emisi untuk sepeda motor dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 

Januari 2009.  

Dalam rangka menjamin terlaksananya Pergub 92/2007, Pemprov DKI membentuk Tim Kerja 

yang bertugas menerapkan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor, dimana pelaksanaan 

uji emisi kendaraan bermotor merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemilik kendaraan 

paling lama setiap 6 (enam) bulan.  

Selain Pergub 92/2007 tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga mengeluarkan Peraturan Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan 

Bermotor. Pada Pergub 31/2008xix diatur lebih lanjut perihal kategorisasi kendaraan bermotor 

seperti terlihat pada tabel 3 dan tabel 4 dibawah 

Tabel 3. Kendaraan Bermotor Kategori L 

Kategori 
Tahun 

pembuatan 

Parameter Metode 

Uji CO(%) HC (ppm) 

1. Sepeda Motor 2 langkah <2010 4.5 12000 Idle 

2. Sepeda Motor 4 langkah <2010 5.5 2400 Idle 

3. Sepeda Motor (2 langkah & 4 

langkah) 

<2010 4.5 2000 Idle 

Sumber: BPLHD DKI Jakarta, 2012  

Tabel 4. Kendaraan Bermotor Kategori M, N, dan O 

Kategori 
Tahun 

Buat 

Parameter 

Metode Uji 
CO(%) 

HC 

(ppm) 

Opasita

s 

(&HSU) 

1. Berpenggerak 

penyalaan cetus api 

(Bahan Bakar Bensin) 

<2007 3.0 700  idle 

≥2007 1.5 200  
 

2. Berpenggerak  
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penyalaan kompresi 

(Bahan Bakar Diesel) 

a. Gross Vehicle Weight 

(GVW) ≤3.5ton 

<2010   50 Akselerasi Bebas 

≥2010   40 Akselerasi Bebas 

b. Gross Vehicle Weight 

(GVW) >3.5ton 

<2010   60 Akselerasi Bebas 

≥2010   50 Akselerasi Bebas 

Sumber: BPLHD DKI Jakarta, 2012  

 

I.3. Dampak dan Manfaat Pelaksanaan Regulasi 

Sampai dengan saat ini Pemda DKI Jakarta telah melakukan berbagai hal dalam upayanya 

mengendalikan tingkat pencemaran udara diwilayahnya, dimana paling tidak terdapat 8 

program pengendalian pencemaran udara, yaitu: (1) Program Pemantauan Kualitas Udara; (2) 

Program Pengendalian Emisi Dari Sumber Bergerak (Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan 

Bermotor); (3) Program Pengendalian Emisi Dari Sumber Tidak Bergerak (Industri); (4) 

Program Kemitraan (Gerakan Apresiasi Emisi Bersih); (5) Program Pemanfaatan Bahan Bakar 

Alternatif – Bahan Bakar Gas (BBG); (6) Program Pemulihan Mutu Udara (Hari Bebas 

Kendaraan Bermotor dan Penghijauan Kota/Ruang Terbuka Hijau); (7) Program Pemanfaatan 

Bahan Bakar Non-Fosil – Biodiesel; dan (8) Program Pengelolaan Transportasi.  

Dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program pengendalian pencemaran 

udara tersebut Pemprov DKI Jakarta telah membangun berbagai bentuk infrastruktur guna 

melakukan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor, yaitu: 

1. Untuk pelaksanaan uji emisi, Pemprov DKI mengeluarkan sertifikasi terhadap Bengkel 

Pelaksana Uji Emisi (BPUE) yang sampai dengan saat ini telah ada 238 bengkel yang 

tersertifikasi dari target 300 bengkel (sekitar 79% bengkel telah mendapat sertifikat); 

2. Selain bengkel, teknisi juga harus mendapat sertifikat berupa Teknisi Uji Emisi (TUE) yang 

sampai saat ini telah ada 610 teknisi yang tersertifikasi (telah melebihi target 600 teknisi); 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPLHD DKI Jakarta ditemukan bahwa upaya 

membangun berbagai infrastruktur tersebut diatas, memberikan dampak kepada perbaikan 

kualitas udara DKI Jakart, sebagaimana disebutkan berikut: (1) konsentrasi CO = 61,14%, 

konsentrasi HC = 27,93%, konsentrasi Opasitas = 38,71%; (2) Jumlah kendaraan pribadi yang 

telah melaksanakan uji emisi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 adalah sebanyak 150.783 

kendaraan, dimana 128.637 (85%) kendaraan telah lulus uji emisi dan 22.146 (15%) kendaraan 

tidak lulus uji emisi; (3) Namun apabila dibandingkan dengan jumlah kendaraan pribadi di DKI 

Jakarta sebanyak 1.159.869 kendaraan, maka hanya sebesar 13% dari jumlah kendaraan 

pribadi yang telah melaksanakan uji emisi. 
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Tabel 5.  

Hasil Pelaksanaan Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor Tahun 2005-2011 

 

No Tahun 

Jumlah 

Kendaraan 

(Unit) 

Hasil 

Lulus 

(Unit) 

% Tdk Lulus 

(Unit) 

% 

1.  2005 19538 14753 76% 4785 24% 

2.  2006 27665 24830 90% 2835 10% 

3.  2007 15918 9751 61% 6167 39% 

4.  2008 30443 26296 86% 4147 14% 

5.  2009 21931 20832 95% 1099 5% 

6.  2010 19856 19214 97% 642 3% 

7.  2011 15432 12961 84% 2471 16% 

JUMLAH 150783 128637 85% 22146 15% 

Sumber: BPLHD DKI Jakarta, 2012 

Demi tercapainya target penurunan emisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama 

dengan berbagai instansi terkait, agar kepatuhan masyarakat dalam melakukan uji emisi 

kendaraan bermotor dapat terlaksana secara reguler. Pemprov DKI membentuk Tim Kerja 

Penegakan hukum yang terdiri dari Dinas Perhubungan; Dikyasa Polda Metro Jaya; Korwas 

PPNS Polda Metro Jaya; PPNS Perda ; BPLHD Provinsi DKI Jakarta dan KLH Kotamadya.  

Penegakan hukum terhadap uji emisi tersebut dilakukan dengan menggelar aktivitas 

seperti: (1) Uji petik di 5 kantor walikota, (2) Teguran simpatik di 5 wilayah kota pada jalan 

utama, (3) Penerapan zona/kawasan berstiker di kantor Walikota, Mall dan Kawasan Industri, 

termasuk Parkir IRTI Monas Balaikota (sebanyak 34 Zona). 

Selain aktivitas tersebut diatas Pemprov DKI Jakarta juga melakukan berbagai studi 

terhadap integrasi uji emisi ke pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dimana studi tersebut 

menyimpulkan, antara lain: (a) Integrasi uji emisi ke pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

merupakan cara yang paling efektif untuk mengendalikan pencemaran udara dari kendaraan 

bermotor; (b) Berdasarkan Perda 2 tahun 2005 (pasal 19), hasil uji emisi kendaraan bermotor 

merupakan salah satu syarat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun 

implementasi atas Perda tersebut belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya, dikarenakan 

adanya Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan Nomor : Ins/03/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 

tentang “Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan 

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan”, dimana tanda lulus  uji emisi tidak disebutkan sebagai syarat admnistrasi. 

Selain hal-hal tersebut diatas, sejumlah langkah telah dirancang pemerintah DKI Jakarta 

untuk diterapkan dalam waktu dekat, seperti upaya pendisiplinan parkir kendaraan. Kebijakan 

pendisiplinan parkir tersebut dapat dilakukan dengan cara peningkatan biaya parkir, maupun 
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pembatasan jumlah kendaraan yang parkir di suatu wilayah. Melalui kebijakan ini diharapkan, 

para pemilik kendaraan akan mencari alternatif yang lebih rasional dalam menggunakan 

kendaraan pribadi (seperti lebih cenderung menggunakan kendaraan umum). 

Electronic Road Pricing (ERP) adalah kebijakan lain yang sedang dirancang untuk dapat 

diterapkan. ERP merupakan kebijakan yang telah populer dilaksanakan di beberapa negara 

maju seperti Singapura dan Inggris dalam upaya mengurangi kemacetan. Dalam mekanisme 

ERP, pengendara akan dibebankan sejumlah biaya pada saat melewati wilayah-wilayah 

tertentu. Kebijakan ERP ini, dirancang sebagai pengganti kebijakan 3-in-1 yang ada saat ini.  

Selain kebijakan tersebut diatas, pembenahan terhadap moda transportasi massal, seperti 

Buss Rapid Transit (yang biasa dikenal dengan Busway) merupakan hal utama yang harus segera 

dilakukan untuk mendorong masyarakat agar berpindah kepada sarana transportasi yang lebih 

efisien. Jalur busway yang saat ini hanya memiliki 10 rute diharapkan dapat meningkat 

mencapai 15 rute pada tahun 2015. Dengan menerapkan beberapa kebijakan tersebut 

diharapkan, penggunaan kendaraan pribadi dapat berkurang dan pada akhirnya berdampak 

kepada penurunan emisi, khususnya di sektor transportasi. 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai target penurunan emisi 

dimaksud adalah terkait legalitas pelaksanaan mekanisme uji emisi dan perawatan kendaraan 

bermotor yang sampai saat ini peraturannya perlu diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah. 

Hal ini didasarkan pada UU RI No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan UU RI NO.22/2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan. Dimana untuk kendaraan 

pribadi dan sepeda motor yang belum diuji berkala, diperlukan peraturan terkait pemenuhan 

Ambang Batas Emisi Gas Buang dan kebisingannya.  

Kendala utama lainnya dalam mengembangkan metodologi yang tepat dan konsisten 

dalam mengukur emisi di sektor transportasi adalah ketersediaan data (Kennedy, 2010). Dalam 

hal melakukan pengukuran emisi, dengan menggunakan metodologi city wide approach, 

disebutkan bahwa masing-masing sektor membutuhkan pendekatan yang berbeda (World 

Bank, 2010)xx.  

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Pemda DKI Jakarta disebutkan bahwa 

pengintegrasian Hasil  Uji Emisi kedalam Persyaratan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

dalam pelayanan SAMSAT sangatlah krusial. Karena penerapan pajak daerah sifatnya closed list 

(penambahan bentuk pajak baru hanya dapat diatur melalui Peraturan yang lebih tinggi setara 

Peraturan Pemerintah, tidak hanya pada level Perda maupun Pergub), maka hal yang paling 

dimungkinkan untuk dilakukan Pemda DKI Jakarta adalah menambahkan persyaratan dalam 

pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penambahan persyaratan ini dapat diatur dalam 

bentuk denda ataupun hanya dalam bentuk syarat administratif (kelengkapan dokumen Hasil 

Uji Emisi). Hal ini ditujukan agar  pencemaran udara dari kendaraan bermotor dapat 

dikendalikan secara efektif. 

Selain peran aktif Pemda, kiranya perlu dukungan dari POLDA Metro Jaya, Kejaksanaan 

Tinggi dan Pengadilan Tinggi setempat dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum 
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pelanggaran uji kendaraan bermotor pribadi dan sepeda motor. Bentuk penegakan hukum 

tersebut bisa diformulasikan dengan mekanisme tilang. Pengendalian emisi melalui mekanisme 

ini menjadi signifikan karena mengingat pencemaran udara di DKI Jakarta terutama bersumber 

dari kendaraan bermotor (+ 70 %), dimana jumlah kendaraan bermotor (mobil dan sepeda 

motor) terus meningkat setiap tahunnya.  

Peran serta dan kontribusi serta kerjasama berkesinambungan antara berbagai 

unit/instansi perangkat daerah sangatlah signifikan dalam upaya pencapaian target penurunan 

emisi daerah. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD DKI Jakarta) - bertanggung 

jawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan di wilayah ibukota Jakarta. Terkait dengan sektor 

transportasi, BPLHD DKI Jakarta bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan terkait 

standar emisi untuk kendaraan. Dalam konteks mitigasi, BPLHD DKI Jakarta memainkan 

peranan penting dalam melakukan berbagai tindakan mitigasi, Monitoring Reporting 

Verification (MRV), guna mencapai target yang telah ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta. 

Dalam hal ini, BPLHD DKI Jakarta perlu memformulasi dan menetapkan data dasar di tingkat 

regional Jakarta, guna merancang roadmap berbagai bentuk tindakan mitigasi untuk memenuhi 

target dimaksud. Roadmap tersebut diharapkan dapat dilaksanakan bersama-sama dengan 

berbagai instansi pelaksana lainnya (seperti Dinas Perhubungan Daerah – DISHUB dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah - BAPPEDA). 

DISHUB DKI Jakarta bertanggung jawab melaksanakan kebijakan terkait transportasi di 

wilayah ibukota Jakarta. Saat ini, DISHUB DKI Jakarta mempekerjakan sekitar 1000 orang 

pegawai, namun tanggung jawab pengelolaan lingkungan dan upaya penurunan emisi masih 

belum merupakan target utama. Sampai saat ini, pertimbangan utama yang dijadikan sasaran 

adalah penanggulangan kemacetan. Sedangkan BAPPEDA DKI Jakarta bertanggung jawab untuk 

mengkoordinasikan penggunaan lahan dan perencanaan transportasi, membantu untuk 

memastikan bahwa rencana transportasi DKI Jakarta konsisten dengan perbaikan penggunaan 

lahan daerah. Dalam hal pengelolaan lingkungan peran BAPPEDA juga sangat krusial, karena 

BAPPEDA dapat menggunakan pengaruhnya untuk melakukan koordinasi (anggaran) dengan 

berbagai instansi perangkat daerah di wilayah DKI Jakarta. Misalnya, pada saat BAPPEDA 

menerima usulan anggaran untuk proyek transportasi dari DISHUB, BAPPEDA dapat 

mempengaruhi keputusan mengenai prioritas proyek. 

Menilik dari berbagai kondisi tersebut diatas, kiranya ada beberapa hal yang bisa 

dijadikan rekomendasi bagi Pemerintah DKI Jakarta, diantaranya: (1) dalam rangka mencapai 

target mitigasi dan penurunan emisi, tentunya banyak pro dan kontra khususnya political will 

yang kuat, oleh karena itu, hal tersebut perlu diterjemahkan dengan tepat ke dalam sebuah 

roadmap yang mengatur tugas dan tanggungjawab masing-masing perangkat daerah; (2) 

koordinasi kebijakan lintas sektor perlu diselaraskan melalui pembentukan kantor koordinasi 

agar kegiatan mitigasi yang dilaksanakan dapat terukur secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, 

peran dan tanggung jawab BPLHD perlu diperjelas dan dipertegas; (3) keterlibatan masyarakat 

sipil dan dunia usaha dalam proses pengambilan keputusan perlu dipertimbangkan, karena 

pada akhirnya kontribusi terbesar akan didapat dari peran serta publik. Terkait dengan hal ini, 

komunikasi yang intens melalui diseminasi yang dilakukan perangkat pemerintah daerah 

kepada masyarakat sipil harus dibangun, agar pemahaman yang sama atas manfaat ekonomi, 

sosial dan lingkungan bisa dicapai bersama. 
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Selain peran serta pemerintah daerah, tentunya peran serta pemerintah pusat sebagai 

pemangku kepentingan nasional perlu diselaraskan melalui: (1) perlunya merevisi legislasi 

yang berlaku nasional (seperti: manajemen lalu lintas). Beberapa peraturan dan kebijakan skala 

nasional, kiranya perlu juga mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kendala-kendala 

yang dihadapi pada skala regional; (2) Pemerintah Pusat harus juga turut aktif mendukung 

pemerintah daerah dalam upayanya mencapai target penurunan emisi. Hal ini dapat dilakukan 

diantaranya dengan memberikan pedoman, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup bersama-

sama dengan Bappenas dan kementerian terkait lainnya mempercepat penyusunan Metodologi 

MRV; (3) harmonisasi pelaksanaan kegiatan penurunan emisi harus diselaraskan dengan 

seluruh pelaksanaan kegiatan di wilayah pemerintahan regional, sehingga upaya penurunan 

emisi disuatu daerah dengan daerah lainnya dapat diukur secara efektif dan akurat sejalan 

dengan target mitigasi nasional yang memenuhi asa keadilan. 
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ABSTRAK 

Penyembuhan kanker stadium  lanjut pada daerah laring haruslah dilakukan 
operasi.Operasi ini akan mengambil bagian tenggorokan yang terkena kanker 
sampai bersih. Dampak dari operasi ini akan menjadikan trachea (saluran yang 
menghubungkan antara rongga mulut-hidung dengan paru) terpisah dengan 
eshopagus dan  pasien  tidak dapat lagi bernapas dengan hidung, melainkan melalui 
stoma (sebuah lubang di leher pasien).Pengangkatan laring, otomatis akan 
mengangkat perangkat suara manusia. Sehingga pasca operasi laring, pasien tidak 
dapat lagi berbicara (bersuara) sebagaimana sebelumnya.  

Suara merupakan salah  satu  alat  komunikasi  utama  manusia. Tanpa suara 
manusia tidak dapat berbicara yang pada akhirnya, tidak akan dapat lagi 
menyampaikan kemauannya kepada orang lain secara bebas. Bahasa tubuh  atau 
tulis yang dapat dilakukan  manusia, tetap akan membatasi komunikasi. Karena 
kecepatan tulis atau bahasa tubuh tidak secepat dan sejelas bahasa suara. Oleh 
karena itu diperlukan suatu terobosan agar para penyandang tuna laring bisa 
berbicara kembali secara mudah dan murah. Pada penelitian ini dikembangkan 
model alat bantú wicara berbasis microcamera. Microcamera akan memodelkan 
bentuk mulut ketika menghasilkan suara. Selanjutnya model dari mulut ini 
digunakan untuk membangkitkan suara bagi para pasien tuna larynx.  

Pada tahun pertama sistema telah dibangun dan hasilnya telah dikenali gambar 
diam (ucapan vokal) dengan nilai validasi kebenaran 78,3 %. Pada tahun ke 2, 
sistema diperbaiki kualitasnya. Hasilnya sistem telah dapat mengenali video pedek 
(ucapan dua suku kata) dengan nilai kebenaran 81 %. Proses pengolahan video 
dilakukan dengan menjadikan masing masing video menjadi beberapa buah frame 
gambar diam. Selanjutnya dari masing masing gambar diam dilakukan proses 
pengubahan RGB to gray, peningkatan intensitas gambar, pengubahan skala 
gambar, deteksi tepi, dan penggambungan data masing masing frame. Data ini 
selanjutnya diolah oleh sistem pattern recognition (jaringan syaraf tiruan).  

Key words:  Tuna laring, Alat bantu bicara, microcamera, video recognition.  

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keganasan kanker laring di Rumah Sakit dr Cipto Mangunkusumo menempati urutan ketiga 

setelah keganasan penyakit telinga, hidung, dan tenggorokan (THT). Jumlah rata-rata keganasan 

laring di RSCM 25 orang per tahun.[1]. Di luar negeri, keganasan laring menepati urutan 

petama. Di US diprediksi 8900orang per tahun menderita kanker laring baru. [2]  

mailto:s_yatmono@uny.ac.id
mailto:fatchul@uny.ac.id
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Penyebab pasti kanker laring sampai saat ini belum diketahui, namun didapatkan 

beberapa hal yang berhubungan erat dengan terjadinya keganasan laring  yaitu: rokok, alkohol, 

sinar radioaktif, polusi udara radiasi leher dan asbestosis. 

Ostomy adalah suatu jenis tindakan operasi yang diperlukan dengan membuat lubang 

(stoma) pada bagian tubuh tertentu. Salah satu macam ostomy adalah Laryngectomy, yakni 

operasi yang dilakukan terhadap pasien penderita kanker laring (tenggorokan). Operasi ini 

akan mengambil bagian tenggorokan yang terkena kanker sampai bersih. Dampak dari operasi 

ini akan menjadikan trachea (saluran yang menghubungkan antara rongga mulut-hidung 

dengan paru) terpisah dengan eshopagus dan pasien tidak dapat lagi bernapas dengan hidung, 

melainkan melalui stoma (sebuah lubang di leher pasien). 

 

                                       

(a)                            (b) 

Gambar 1, (a). Gambar pasien sebelum operasi larynx, [3] 

                  (b). Gambar pasien setelah operasi larynx [3] 

 

Pengangkatan laring, otomatis akan mengangkat perangkat suara manusia. Sehingga 

pasca operasi laring, pasien tidak dapat labi berbicara (bersuara) sebagaimana sebelumnya. Hal 

inilah yang menjadikan pukulan berat bagi pasien. 

Suara merupakan salah satu alat komunikasi utama manusia. Tanpa suara manusia tidak 

dapat berbicara yang pada akhirnya, tidak akan dapat lagi menyampaikan kemauannya kepada 

orang lain secara bebas. Bahasa tubuh  atau tulis yang dapat dilakukan manusia, tentu  tetap 

akan membatasasi komunikasi. Karena kecepatan tulis atau bahasa tubuh tidak secepat dan 

sejelas bahasa suara. 

Berbagai usaha agar para penderita tuna laring dapat kembali berbicara telah dilakukan. 

Diantaranya melalui wicara esophagus (suara perut), serta munculnya electrolarynx.  

Wicara Esofagus, menggunakan saluran makanan setinggi pita suara asli sebagai sumber 

bunyi nya, sedangkan udara penggetarnya adalah udara yang di "telan", namun sebelum masuk 

ke dalam lambung di dorong kembali ke atas untuk menggetarkan pita suara pengganti. Tapi 

untuk dapat mahir menggunakan esophagus diperlukan latihan yang tidak mudah. [1] 

Electro larynx digunakan dengan cara diletakkan pada dagu bawah. Getaran yang ada di 

leher akan diubah menjadi suara. Hal yang sangat tidak menggembirakan, suara yang dihasilkan 

oleh laring buatan ini sangatlah datar. Tidak ada intonasi,  sehingga suara yang dihasilkan 

“mirip robot” dan tidak menarik. [4]. Hal lain yang memprihatinkan, bahwa untuk dapat 
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memelikinya haruslah pesan ke luar negeri dengan harga yang sangat mahal, 9 sd 12 juta 

rupiah.  

Dari uraian di atas, jelaslah diperlukan suatu terobosan agar para penyandang tuna laring 

bisa berbicara kembali secara mudah dan murah serta dengan hasil suara yang natural. Sistem 

yang akan dikembangkan dalam riset ini berbasis microcamera yang akan memodelkan  bentuk 

mulut ketika menghasilkan suara. Selanjutnya model dari mulut ini digunakan untuk 

membangkitkan suara bagi para pasien tuna larynx. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diambil adalah : 

1. Bagaimana rancang bangun alat bantu wicara bagi pasien tunalarynx ? 

2. Bagaimana unjuk kerja alat bantu wicara bagi pasien tunalarynx ? 

C. Tujuan 

Tujuan dari paparan makalah ini adalah mendapatkan system Alat bantú bicara yang akan 

membantu para penyandang  tuna  laring dapat berbicara kembali. Sistem ini dibangun 

berbasis microcamera. 

METODE 

Secara global road map dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah.  

 

Gambar 2, Road Map Penelitian 

 

Beberapa bagian dari road map telah dilakukan dalam penelitian-penelitian pendahulu oleh tim 

pengusul. Penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat pada gambar road map yang diarsir, 

yakni meliputi:  

- Design of low cost electro larynx, by: Tantra, Tri Arief Sardjono [4] 
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- Voice spectrum analyzes of laryngectomies patients, by: Tri Arief Sardjono[8] 

- Electro Larynx, Esophagus, and Normal Speech Classification, by: Fatchul Arifin, Tri 

Arief, Mauridhy Hery [9] 

- Filtering of normal and laryngectomies patiens using ANFIS, by: Andy Noortjahja, Tri 

Arief, Mauridhy Hery.[10] 

Dalam penelitian yang diusulkan ini akan difokuskan pada pengaruh mouth cavity terhadap 

artikulasi suara manusia. Penelitian akan dilaksanakan dengan metode R & D (Research and 

development).  Gambaran sistem yang akan dikembangkan dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagaimana gambar 3. 

 

 

 

 

 

Gambar 3, Gambaran global perancangan sistem Alat Bantu Wicara Bagi Pasien Tuna larynx 

 

Gambar 4, Tahapan-tahapan penelitian Alat Bantu Wicara Bagi Pasien Tuna larynx untuk tahun 

ke 2 dan tahun ke 3 

 

Pergerakan/perubahan bentuk mulut ketika mengucapkan suatu kata-kata tertentu akan 

direkam melalui oral microcamera. Hasil perekaman sekian banyak jenis kata dari sejumlah 

relawan akan disimpan dalam data base. Kemudian signal image hasil perekanman akan 

dikondisikan dan di ekstrak feature khas nya. Selanjutnya akan dibangun system image 

recognition untuk mengenali suatu gambar berkorelasi dengan suatu ucapan tertentu. Tahap 

Mouth Cavity Sensor Signal Conditioning Signal/image  Extraction 

Image Recognition Voice/speech  

Generation 

Testing Sistem 
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berikutnya akan dibangkitkan system pembangkit suara buatan. Tahap selanjutnya Antara 

image recognition dengan system pembangkitkan suara buatan akan dikoneksikan, sehingga 

ketika kamera merekam suatu bentuk tertentu, maka system pembangkit suara buatan akan 

dapat mengeluarkan suara tertentu sebagaimana yang dikehendaki.    

Pada tahun pertama telah didesain interfacing micro-camera dan telah dikenali gambar 

diam (mulut cavity) terhadap lafal ucapan tertentu. Pada tahun kedua, hasil yang telah 

diperoleh akan diperbaiki kualitasnya. Selanjutnya akan diambil data base untuk gambar 

bergerak. Pada tahun kedua juga akan dibangkitkan voice generator yang akan meniru ucapan 

manusia. Langkah detail dari tahun ke 2, sekaligus rencana tahun ke tiga dapat dilihat pada 

gambar 4.Tahapan tahun kedua dapat di jelaskan sebagai berikut. 

a) Perbaiakan kualitas system 

Hasil yang telah diperoleh pada tahun pertama (image-voice recognition) ditingkatkan 

kwalitasnya. 

b) Pengambilan data base video / gambar bergerak. Dilakukan pengambilan data 

tambahan, dan difokuskan pada gambar bergerak 

c) Pre-processing dan feature extraction dari gambar bergerak 

d) Image recognition gambar bergerak 

e) Pembangkitan Suara buatan 

Pada tahap ini akan dibangkitkan suara manusia buatan. Suara akan didapatkan dari 

data base. Dengan bantuan system cerdas, diharapkan akan dapat dibangkitkan suara 

sebagaimana yang dikehendaki. Di tahun II ini development system berbasis PC  

f) Koneksi antara Image recognition dengan Suara Buatan 

Selanjutnya suara  buatan yang telah berhasil dibangkitkan akan diling-kan dengan 

image processing yang telah dapat dikenali. 

g) Uji Unjuk Kerja system 

Pada tahap ini akan dilakukan uji unjuk kerja system, apakah sistem dapat mengenali 

dan mengeluarkan suara sebagaimana yang diharapkan ataukah tidak.  

 

Dalam proses pengambilan data ada dua orang sebagai relawan. Setiap orang diminta 

untuk berbicara beberapa kalimat singkat. Untuk pengujian sistem mereka diminta untuk 

mengatakan: "Kali", "MEJA", dan "sapu". Setiap kalimat diulang sepuluh kali. Setengah dari data 

yang akan digunakan untuk training set, dan yang lainnya adalah untuk pengujian. 

Semua data yang direkam akan diproses untuk fitur mereka (fitur proses ekstraksi). 

Output dari ekstraksi fitur akan diumpankan ke proses pengenalan pola. Pengembangan 

pengolahan data dapat ditampilkan pada gambar 5. 

 

 

 

Micro oral 

camera 

External 

Camera 

Feature 

extraction 

Feature 

extraction 

Pattern 

Recognition 

Output of 

recognition 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
293 

Figure 5, Data Processing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Langkah pengolahan gambar/image 

Video ini diolah menjadi beberapa frame / gambar. Setiap frame akan diproses sebagai: 

RGB untuk proses skala abu-abu, meningkatkan intensitas gambar, mengubah ukuran gambar 

matriks sehingga menjadi seragam, dan deteksi tepi. Output deteksi tepi dari setiap frame 

digabungkan dan diumpankan ke pengenalan pola. Langkah-langkah ini dapat dilihat pada 

diagram pada Gambar 6. Contoh tahap pengolahan data dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Figure 7. Tahapan pengolahan data 

Banyak metode pengenalan pola yang dapat digunakan. Dalam makalah ini metode yang 

dipilih adalah network.Before saraf tiruan sistem yang digunakan untuk mengenali pola, ANN 

harus belajar dulu. Setelah mencapai tujuan sistem, dapat digunakan untuk pengakuan. Dalam 

metode ini dirancang empat lapisan ANN yaitu: lapisan masukan, lapisan tersembunyi dan 

lapisan dua output. Jumlah neuron pada setiap lapisan: lapisan Inpu = jumlah pixel gambar, 

lapisan tersembunyi pertama adalah 8 neuron, hidden layer kedua adalah 4 neuron, dan lapisan 

output 1 neuron. Sedangkan fungsi aktivasi yang digunakan adalah tansig, logsig, dan purelin. 

Kinerja sistem pelatihan dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Figure 8. System performance  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah menyelesaikan sesi trainning, maka sistem yang digunakan untuk mengenali pola 

gambar yang sebenarnya. Sistem ini diuji untuk data keseluruhan yang telah diambil. Hasil 

pengujian untuk pengenalan pengucapan keempat relawan dapat dilihat pada tabel 1 
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Tabel 1. Hasil pengolahan data 

Video Input Hasil Pengenalan Coment 

    kali meja sapu   

1 Kali1 x     Benar 

2 kali2 x     Benar 

3 kali3    x Salah 

4 kali4    x Salah 

5 kali5    x Salah 

6 kali6 x     Benar 

7 Meja1   x   Benar 

8 meja2   x   Benar 

9 meja3   x   Benar 

10 meja4   x   Benar 

11 meja5   x   Benar 

12 meja6   x   Benar 

13 meja7    x Salah 

14 meja8   x  Benar 

15 sapu1     x Benar 

16 sapu2     x Benar 

17 sapu3     x Benar 

18 sapu4     x Benar 

19 sapu5     x Benar 

20 sapu6     x Benar 

21 sapu7     x Benar 

 

Dari hasil di atas tampaknya ada output ketidakbenaran 4 dari 21videos total. Dengan 

demikian validitas sistem = (17/21) x 100% = 81%. Mungkin itu disebabkan oleh penempatan 

kamera (sudut rekaman) dan pencahayaan. 

 

KESIMPULAN 

Dari uraian makalah di atas dapat diambil kesimpulan : 

1. Penempatan kamera, merekam sudut, dan pencahayaan sangat mempengaruhi hasil 

pengambilan data. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian lebih pada. 

2. Pengakuan video telah dikembangkan. Hal ini terdiri dari framing (mengubah video singkat 

ke beberapa frame), RGB untuk pengolahan abu-abu, intensitas meningkat, matriks 

mengubah ukuran, deteksi tepi, dan pengenalan pola. 

3. Generator ucapan manusia telah berkembang menggunakan data base rekaman suara 

manusia. 
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PENINGKATAN KARAKTER MAHASISWA PGSD  MELALUI IMPLEMENTASI MODEL 
SSCS DALAM PEMBELAJARAN IPA 

Woro Sri Hastuti 

PGSD FIP UNY, woro_uny@yahoo.com, 081227783322 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan karakter mahasiswa PGSD kelas IID 
melalui implementasi model SSCS dalam perkuliahan IPA khususnya pada aspek 
rasa ingin tahu, sifat fleksibel, kebiasaan merefleksi diri, kejujuran, dan 
kemandirian. Dengan demikian apabila tindakan yang dilakukan dalam penelitian 
ini dapat meningkatkan karakter mahasiswa, akan diketahui cara meningkatkan 
sekaligus besar peningkatannya. Kegiatan penelitian mengikuti prosedur PTK dari 
Kemmis & Taggart (1988). Subjek penelitian ini adalah seluruh mahasiswa S1 PGSD 
FIP UNY kelas IID berjumlah 45. Adapun objek penelitian ini adalah peningkatan 
karakter mahasiswa. Data penelitian yang ingin diperoleh adalah tingkat karakter 
mahasiswa melalui proses dan produk hasil kerja mahasiswa. Metode yang 
digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi, FGD, observasi, dan tes. 
Data dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SSCS pada pembelajaran IPA 
telah meningkatkan karakter mahasiswa PGSD kelas IID yaitu jumlah mahasiswa 
berkarakter meningkat 77% pada aspek rasa ingin tahu, 60% pada aspek sifat 
fleksibel, 65% pada aspek kebiasaan merefleksi diri, 60% pada aspek kejujuran, 
dan 85% pada aspek kemandirian. Implementasi model SSCS yang dapat 
meningkatkan karakter dalam penelitian ini adalah diawali dengan tahap search 
(mahasiswa menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai dasar penyelidikan ilmiah), 
lalu solve (mahasiswa menyusun LKM berkelompok, merefleksi diri dengan cara 
mengujicobakannya, melakukan penyelidikan ilmiah, dalam kegiatan ini dosen 
memberikan pengertian kepada mahasiswa mengenai pentingnya kejujuran dalam 
penyajian data), dilanjutkan tahap create (mahasiswa menyajikan data), dan 
terakhir share (mengkomonikasikan penemuan mereka dan melakukan sharing 
dengan teman dalam satu kelas secara tertulis dalam bentuk laporan dan lisan) . 

Kata kunci: PGSD, karakter, IPA, model SSCS 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini pemerintah melalui Depdiknas sedang mencanangkan pendidikan berbasis 

karakter. Salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah adalah merumuskan kurikulum 

berbasis karakter. Tujuan utamnya adalah agar bangsa Indonesia memiliki karakter positif. 

Apabila sebuah bangsa memiliki rakyat yang berkarakter kuat, maka bangsa ini tidak akan 

mudah goyah dengan berbagai pengaruh dari luar. Seperti halnya di Jepang, meskipun dengan 

kondisi alam yang kurang subur, namun pada kenyataannya mereka dapat membangun 

bangsanya bahkan menciptakan teknologi tinggi yang patut diperhitungkan di kancah 

internasional. Indonesia, termasuk negara yang sedang menggalakkan pendidikan karakter. 

Pembentukan karakter dapat dilakukan di mana saja baik melalui jalur pendidikan maupun non 

pendidikan.  

Khususnya melalui jalur pendidikan di SD, komponen utama yang berperan dalam 

pembentukan karakter peserta didik adalah guru. Guru yang menurut orang Jawa merupakan 

mailto:woro_uny@yahoo.com
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kepanjangan dari digugu lan ditiru, di SD memang benar adanya. Guru menjadi panutan baik 

tutur bicaranya maupun perilaku sehari-hari. Maka dari itu, agar peserta didik SD dapat 

memiliki karakter yang kuat, guru sebaiknya terlebih dahulu memiliki karakter yang dapat 

dijadikan contoh.  

Salah satu jalur pendidikan tinggi yang mendidik calon guru SD adalah prodi PGSD FIP 

UNY.  Sebagai program studi yang mendidik mahasiswanya menjadi calon guru SD, perlu 

kiranya menanamkan pendidikan karakter dalam perkuliahannya. Pendidikan karakter ini 

sesungguhnya dapat terintegrasi dengan semua mata kuliah yang diikuti mahasiswa termasuk 

bidang studi IPA. Mahasiswa PGSD FIP UNY khususnya kelas IID menurut amatan peneliti 

sebagai pengampu dan juga hasil diskusi dengan teman sejawat yang sedang maupun pernah 

mengampu kelas itu, menyatakan bahwa mahasiswa di kelas tersebut rata-rata kurang memiliki 

karakter positif. Khususnya ketika mengikuti perkuliahan IPA, diantara gejala kurangnya 

karakter mahasiswa yang nampak diantaranya yaitu mahasiswa cenderung urakan, saling 

mencontek dalam mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan secara mandiri, kurang jujur 

dalam hal pengambilan data praktikum, serta cara berpendapat yang kurang sopan. 

Apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka akan berimbas buruk terhadap 

diri mahasiswa itu sendiri dan kepada para murid SDnya kelak. Untuk itu, peneliti sekaligus 

pengampu mata kuliah IPA berusaha mengatasi permasalahan tersebut melalui penelitian 

tindakan kelas yaitu membelajarkan konsep IPA melalui model SSCS sebagai salah satu metode 

STS yang diyakini dapat membentuk mahasiswa berkarakter.  

Carin (1993: 23) menyatakan bahwa di dalam STS perlu menekankan permasalahan-

permasalahan dalam kehidupan nyata. Sumber tersebut menyatakan salah satu model STS 

adalah SSCS yang merupakan singkatan dari search, solve, create, & share. Tujuan model ini 

adalah peserta didik melakukan penyelidikan mengenai sesuatu yang telah mereka ketahui 

(prior knowledge) dan memperdalam pengetahuan melalui penyelesaian masalah serta 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran ini, berarti mahasiswa 

melakukan berbagai proses ilmiah dalam mencari kebenaran/ pengetahuan. Sesuai dengan 

hakikat IPA, dapat dinyatakan bahwa ketika mahasiswa terbiasa melakukan proses ilmiah, 

maka akan tertanam dalam dirinya sikap ilmiah. Alasan inilah yang mendasari mengapa dipilih 

SSCS sebagai solusi pemecahan masalah dalam penelitian ini.  

Berdasarkan uraian di atas, kiranya permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: “Bagaimana meningkatkan karakter mahasiswa PGSD kelas IID dalam 

perkuliahan IPA setelah dilakukan pembelajaran bermodel SSCS?” Istilah karakter yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu nilai kebaikan atau watak untuk merespon situasi 

secara bermoral. Dalam penelitian ini, karakter yang diteliti lebih difokuskan kepada 

pembentukan karakter ilmiah. Adapun model SSCS merupakan salah satu model STS yang 

memiliki kepanjangan search, solve, create, & share. Tujuan model ini adalah peserta didik 

melakukan penyelidikan dari apa yang telah mereka ketahui (prior knowledge) dan 

memperdalam pengetahuan melalui penyelesaian masalah serta menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meningkatkan karakter mahasiswa PGSD kelas 

IID melalui implementasi model SSCS dalam perkuliahan IPA. Dengan demikian apabila 
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tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat meningkatkan karakter mahasiswa, akan 

diketahui cara meningkatkan sekaligus besar peningkatannya.  

Hasil penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara 

teoritis, manfaat yang diperoleh mahasiswa yaitu memperoleh pengetahuan cara menerapkan 

SSCS dalam pembelajaran untuk meningkatkan karakter peserta didik, bagi pengampu IPA, 

manfaatnya yaitu (1) memperoleh pengalaman menerapkan SSCS dalam meningkatkan karakter 

mahasiswa dan (2) hasil penelitian dapat menjadi dasar penelitian berikutnya. Adapun secara 

praktis, terjadi peningkatan karakter mahasiswa sehingga akan mampu menjadi model bagi 

peserta didiknya kelak dalam berperilaku. Selain itu, hasil penelitian ini membuat mahasiswa 

memiliki kemampuan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam membelajarkan mata 

pelajaran IPA di SD. Manfaat praktis yang diperoleh pengampu IPA yaitu dapat meningkatkan 

kemampuan membelajarkan konsep-konsep IPA berbasis karakter kepada mahasiswa PGSD. 

 

METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research), bersifat 

partisipan. Maksudnya yaitu bahwa orang yang akan melakukan tindakan harus juga terlibat 

dalam proses penelitian dari awal (Suwarsih Madya, 1994: 27). Orang yang melakukan tindakan 

dalam penelitian ini adalah pengampu mata kuliah Konsep Dasar IPA yang sekaligus sebagai 

peneliti. Prosedur penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas yang 

dikembangkan oleh Kemmis & Taggart (1988: 11) yaitu dimulai dengan tahap plan, act & 

observe, reflect secara bersiklus. Penelitian ini dapat mencapai indikator keberhasilan yang 

ditetapkan ketika menyelesaikan dua siklus.  

Penelitian ini dilakukan di Kampus 1 FIP UNY kelas IID berjumlah 45 mahasiswa. Kelas ini 

merupakan kelas yang mengalami permasalahan seperti yang telah diungkapkan pada bagian 

sebelumnya dan sedang diampu oleh peneliti. Adapun subjek penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa kelas IID PGSD FIP UNY, sedangkan objek penelitian ini yaitu peningkatan karakter 

mahasiswa. Sesuai dengan prosedur penelitian yang dipaparkan di atas, berikut ini disajikan 

jabaran masing-masing tahapan yang dilakukan. 

1. Perencanaan 

Sesuai dengan prosedur penelitian yang telah digambarkan di atas, peneliti tidak 

merencanakan jumlah siklus yang akan dilaksanakan tetapi hanya merencanakan siklus I. 

Alasannya yaitu jumlah siklus yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini tergantung pada 

ketercapaian indikator. Pada tahap ini peneliti mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. 

a) Bahan materi Benda dan Sifatnya serta Energi 

Bahan ini merupakan produk IPA yang akan disampaikan kepada mahasiswa melalui 

berbagai aktivitas ilmiah sebagai usaha meningkatkan karakter mahasiswa.  

b) Lembar observasi karakter mahasiswa. 

Instrumen ini akan berisi beberapa indikator karakter berupa karakter ilmiah yang 

akan mengukur peningkatan yang diperoleh mahasiswa. 
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Rencana tindakan yang akan dilakukan adalah menerapkan model SSCS dalam 

meningkatkan karakter mahasiswa dalam perkuliahan IPA. Adapun langkah-langkah 

pembelajaran secara teknis dijabarkan sebagai berikut: 

a) Melakukan observasi awal karakter yang dimiliki mahasiswa sebelum dikenai tindakan. 

b) Tahap search, pertama memilih topik untuk dipelajari yang dapat diperoleh dari 

berbagai sumber antara lain dari buku, demonstrasi, aktivitas, televisi, maupun 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Setelah dilakukan brainstorming 

terhadap topik atau ide yang ditentukan, para mahasiswa menyusun beberapa 

pertanyaan sebagai dasar penyeledikan yang lebih mendalam. Beberapa pertanyaan 

yang ada selanjutnya dipilih 1 sampai 2 pertanyaan sebagai fokus yang akan diteliti. 

c) Tahap kedua yaitu solve, peserta didik menggunakan informasi-informasi awal dan 

melakukan berbagai prosedur ilmiah. 

d) Tahap ketiga yaitu create, peserta didik membuat gambar, chart, dan metode lainnya 

untuk menuliskan dan menganalisis data yang diperoleh.  

e) Tahap terakhir yaitu share, peserta didik mengkomonikasikan penemuan mereka dan 

melakukan sharing dengan teman dalam satu kelas dengan cara-cara tertentu baik 

laporan tertulis maupun lisan 

f) Penilaian hasil kerja mahasiswa oleh pengampu. Penilaian dilakukan ketika mereka 

melakukan proses ilmiah dan laporan yang disajikan. 

2. Implementasi Tindakan dan Observasi 

Pada tahap ini peneliti mengimplementasikan rencana yang telah disusun di atas. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui peningkatan karakter mahasiswa yang diperoleh 

setelah dikenai tindakan. Observasi dilakukan oleh peneliti sebagai pengampu dan dua 

mahasiswa diluar subjek penelitian. 

3. Refleksi 

Hasil observasi didiskusikan bersama antara peneliti dan mahasiswa untuk 

mengetahui kelemahan yang dialami dan peningkatan yang diperoleh. Selanjutnya, 

dirumuskan rencana tindak lanjut. 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi, FGD, observasi, 

dan tes.  Metode dokumentasi untuk mengungkap sejauh mana kompetensi yang diharapkan 

tercapai tercermin dari kualitas hasil kerja yang dibuat mahasiswa, Unjuk kerja pemecahan 

masalah tercermin dari laporan monitoring, observasi, dan evaluasi pemecahan masalah. FGD 

digunakan untuk mengungkap refleksi mahasiswa selama proses pembelajaran dengan 

menerapkan model SSCS yaitu sejauhmana seluruh rangkaian proses memberikan proses 

bermakna dan kemungkinan dapat diterapkan dalam situasi lain. Observasi dipergunakan 

untuk mengungkap data tentang seluruh proses yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat 

atas penerapan model SSCS. Metode tes digunakan untuk mengetahui besar peningkatan nilai 

sebelum dan sesudah tindakan untuk mengetahui karakter mahasiswa pada aspek sifat fleksibel 

yaitu tingkat kesulitan dalam memahami materi baru. Berikut ini disajikan tabel cara 

pengambilan data untuk masing-masing komponen karakter. 
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Tabel 1. Cara Pengambilan Data Karakter Mahasiswa 

No  Komponen Karakter 
Mahasiswa 

Metode Pengumpulan data 

1  Rasa Ingin Tahu  Observasi: 
Pengamatan dilakukan pada setiap tahapan SSCS   

2  Sifat fleksibel  Sifat fleksibel yang dimaksudkan yaitu tingkat kesulitan dalam 
memahami materi baru. Semakin sulit maka sifat fleksibelnya 

semakin kurang baik. Metode observasi: pengamatan dilakukan 
ketika proses penyusunan LK. Biasanya mahasiswa hanya 

sebagai pengguna LK, dalam hal ini mahasiswa dilatih menyusun 
LK sendiri sebagai panduan dalam melakukan kerja ilmiah. 

Metode tes: peningkatan nilai dilihat dari perbandingan UTS dan 
UAS.  

3  Kebiasaan merefleksi diri  Metode dokumentasi: membandingkan antara LKM sebelum 
direvisi dan setelah direvisi  

4  Jujur  Metode observasi dan dokumentasi. 
Data kejujuran diperoleh dengan cara membandingkan antara 
benar tidaknya proses pengambilan data dan hasil data yang 

disajikan dalam laporan.  

5  Kemandirian  Metode observasi dan dokumentasi. Data kemandirian 
mahasiswa dicari dengan cara mengamati proses dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya dan hasil yang diperoleh, yaitu 
penilaian pada proses dan produknya yaitu penyusunan LKM, 

pengambilan data, dan laporan kelompok.  

 

Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu lembar observasi karakter 

mahasiswa yang akan mengukur 5 komponen, proses pelaksanaan model SSCS, panduan 

penilaian produk hasil karya mahasiswa, dan soal UAS. 

Kredibilitas penelitian dicapai dengan 1) triangulasi, akan diungkap melalui proses 

refleksi bersama dengan diskusi terfokus melibatkan representasi mahasiswa dan peneliti 

untuk kebenaran penafsiran data oleh peneliti terutama hasil observasi terhadap seluruh 

rangkaian proses. 2) Tanya jawab dengan teman sejawat (peer briefeing) yaitu expert team dan 

teman sejawat lainnya khususnya pengampu mata kuliah Konsep Dasar IPA. 

Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan teknik statistik deskriptif kuantitatif dan 

kualitatif, dengan langkah-langkah: 1) mengumpulkan data kasar (abrupt data, 2) coding data, 

khususnya  yang akan dianalisis secara kuantitatif; 3) pemilihan data (data selection); 4) data 

recording dan organisasi data; 5) analisis deskriptif-kuantitatif; 6) analisis deskriptif kualitatif 

dan 7) inteprestasi hasil. Analisis kuantitatif dan kualitatif dilakukan dalam setiap tahapan 

implementasi model SSCS.  Sistem coding adalah terbuka di mana katagori yang muncul di luar 

kompetensi yang dirumuskan tetap dicatat untuk membantu analisis kualitatif. Namun 

beberapa katagori-katagori inti tetap di coding sebagai aksial sedangkan katagori yang muncul 

dalam proses akan membantu untuk menjelaskan katagori-katagori inti dan interprestasi hasil. 
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Laporan penelitian akan menyajikan poin-poin penting karena itu secara selektif pengkodean 

dilakukan dengan tetap mengacu kepada katagori inti disertai analisis deskriptif kualitatif.  

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah terjadinya peningkatan karakter 

mahasiswa dengan setiap komponennya minimal 75% mahasiswa memiliki karakter positif. 

Karakter mahasiswa yang akan ditingkatkan dalam penelitian ini adalah karakter ilmiah, terdiri 

dari rasa ingin tahu,  sifat fleksibel, kebiasaan merefleksi diri, jujur, dan mandiri. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil 

Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan persoalan yang dialami mahasiswa PGSD FIP 

UNY kelas IID ketika mengikuti perkuliahan IPA. Lokasi penelitian berada di kampus 2 FIP UNY. 

Persoalan utama yang dipecahkan mealui penelitian ini yaitu kurangnya karakter mahasiswa. 

Sebelum penelitian tindakan kelas dilakukan, peneliti melakukan observasi awal yang dilakukan 

ketika proses pembelajaran berlangsung yaitu mulai awal perkuliahan sampai dengan 

dilakukannya UTS. Hasil observasi observer sekaligus peneliti dipaparkan berikut ini.  

1. Sebelum Siklus 

a. Rasa ingin tahu 

Sekitar 13% dari total mahasiswa yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, dengan ciri: 

mahasiswa aktif bertanya ketika belum paham, berlatih mengerjakan persoalan IPA dan 

menunjukkannya di depan kelas, berpendapat ketika dosen melontarkan pertanyaan. 

Sisanya, 87% mahasiswa lainnya cenderung pasif. Ketika mahasiswa tidak memahami 

materi, tidak ada inisiatif untuk bertanya. Dalam usaha mengatasi permasalahan ini, dosen 

melakukan pendekatan secara individual pada sampel, hasilnya mereka enggan bertanya 

dengan alasan tidak tahu apa yang akan ditanyakan. Bahkan ada pula mahasiswa yang 

berceletuk, “otaknya ngga’ nyandak bu”. 

b. Sifat fleksibel 

Fleksibel yang dimaksudkan dalam hal ini adalah fleksibel dalam memahami materi baru 

termasuk didalamnya kecepatan dan kemudahan memahaminya.  Pada dasarnya materi 

yang wajib dikuasai mahasiswa pada mata kuliah konsep dasar IPA bukanlah materi baru. 

Materi ini telah mereka dapatkan pada jenjang pendidikan sebelumnya, hanya saja pada 

mata kuliah ini materinya lebih diperdalam. Umumnya para mahasiswa berpendapat bahwa 

materinya tidak asing, namun ketika mereka memperolehnya pada jenjang pendidikan 

sebelumnya memang kurang mereka pahami. Hanya 20% saja yang mampu memahami 

materi dengan cepat dan mudah dilihat dari jumlah mahasiswa yang memperoleh skor 

minimal 75 dari skor maksimal 100. Rerata skor UTS mahasiswa yaitu  40,2 dari skor 

maksimal 100. 

c. Kebiasaan merefleksi diri 

Sebagian besar mahasiswa tidak memiliki kebiasaan merefleksi diri dalam belajarnya. 

Hanya sekitar 20% mahasiswa yang mempelajari kembali di rumah materi yang mereka 

dapatkan di kelas. 

d. Kejujuran 

Berdasarkan amatan dosen ketika mereka melakukan praktikum dalam kelompok kecil, 

60% kelompok menuliskan data pengamatan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang 

mereka dapatkan. Mereka berusaha menyesuaikan dengan teori yang telah diketahui dari 
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buku sumber. Alasan mereka adalah jika data tidak sama dengan teori maka percobaannya 

gagal dan akan mendapatkan nilai rendah. Hanya 40%  kelompok mahasiswa yang 

menuliskan data pengamatan dengan jujur. Hal ini diperoleh peneliti setelah melakukan 

cross check data ketika perwakilan kelompok mempresentasikan datanya. Selain itu, dalam 

hal kejujuran, banyak mahasiswa yang mencontek pekerjaan mahasiswa lain. 

e.  Kemandirian  

Sebanyak 85% mahasiswa pada beberapa pertemuan di minggu-minggu awal perkuliahan, 

cenderung tidak mandiri. Hal ini teramati dari perilakunya yaitu: tidak adanya pembagian 

kerja dalam kerja kelompok sehingga beberapa mahasiswa menunggu hasil dari kerja 

temannya, tidak mencermati perintah yang disampaikan dosen, sehingga sering 

menanyakan hal-hal yang seharusnya dapat mereka pahami jika membaca perintahnya 

(dalam LKM yang diberikan dosen). 

Hasil observasi awal pra penelitian yang dipaparkan di atas menunjukkan adanya 

persoalan karakter mahasiswa yang perlu ditingkatkan. Persoalan tersebut dapat terpecahkan 

dalam 2 siklus penelitian. Pada siklus pertama hasil yang diperoleh belum mencapai indikator 

yang ditetapkan, sedangkan pada siklus ke 2 sudah mencapai indikator minimal yang 

ditetapkan. Adapun uraian lengkap hasil data yang diperoleh pada masing-masing siklus 

dipaparkan berikut ini. 

2. Siklus I 

a. Pelaksanaan 

Materi: pesawat sederhana.  

Jumlah pertemuan 3 kali dengan rincian: pertemuan ke-1:  tahap search, solve, 

pertemuan ke-2: lanjutan tahap solve & create, dan pertemuan ke-3: tahap share. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu:  

1) Pertemuan ke-1:  

a) dosen menyampaiakan tujuan perkuliahan, dan hal-hal yang wajib dilakukan 

mahasiswa. 

b) Mahasiswa memilih topik untuk dipelajari yang dapat diperoleh dari berbagai 

sumber antara lain dari buku, demonstrasi, aktivitas, televisi, maupun peristiwa-

peristiwa yang terjadi di masyarakat.  

c) Setelah dilakukan brainstorming terhadap topik atau ide yang ditentukan, para 

mahasiswa menyusun beberapa pertanyaan sebagai dasar penyeledikan yang 

lebih mendalam.  

d) Beberapa pertanyaan yang ada selanjutnya dipilih 1 sampai 2 pertanyaan 

sebagai fokus yang akan diteliti.  

e) Mahasiswa membuat rancangan LKM secara kelompok 

f) Presentasi LKM, dilanjutkan revisi LKM 

2) Pertemuan ke-2: 

a) Mahasiswa merangkai alat percobaan 

b) Mahasiswa melakukan penyelidikan ilmiah untuk menjawab permasalahan 
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Gambar 1. Para mahasiswa sedang melakukan penyelidikan ilmiah tentang 

pesawat sederhana untuk mengetahui  

keuntungan mekanis dari pengungkit. 

3) Pertemuan ke-3: 

a) Presentasi hasil kerja, disajikan dalam gambar-gambar berikut ini. 

 
Gambar 2. Mahasiswa sedang mempresentasika hasil kerjanya  

mengenai bidang miring 

 

 
Gambar 3. Mahasiswa sedang mempresentasikan hasil  

penyelidikan ilmiahnya mengenai pengungkit. 

 
Gambar 4. Mahasiswa sedang mempresentasikan hasil  

penyelidikan ilmiahnya tentang katrol 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
305 

 

b) Mengumpulkan laporan kerja ilmiah kepada dosen pengampu 

c) Melakukan evaluasi. 

b. Hasil Observasi 

Observasi ditekankan pada indikator karakter mahasiswa. Adapun jabarannya 

dipaparkan berikut ini. 

1) Rasa ingin tahu 

Sejumlah 50% dari total mahasiswa yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, dengan ciri 

seperti pada deskripsi sebelum tindakan. Hal ini dikarenakan telah diterapkannya 

model SSCS yang didalamnya memancing rasa ingin tahu mahasiswa, misalnya 

dalam tahap pertama yaitu search, mahasiswa dikondisikan untuk memilih topik, 

dan menyusun pertanyaan yang akan diselidiki. Hanya saja dalam kerja kelompok, 

tidak semua anggota kelompok melakukan kegiatan ini. Hanya rata-rata 2 

mahasiswa yang saling berdiskusi untuk menyusun pertanyaan, lainnya menunggu 

hasil. Hal ini ternyata dikarenakan tidak adanya kekompakan dan pembagian kerja 

dalam kelompoknya. 

2) Sifat fleksibel 

Dengan diterapkannya model SSCS, mahasiswa dalam memahami materi baru lebih 

mudah dikarenakan dilakukan kerja kelompok. Sejumlah 50% mahasiswa memiliki 

sifat fleksibel yang lebih baik. Mereka lebih mudah memahami materi yang dianggap 

baru hal ini teramati dari proses kerja mahasiswa di dalam kelompoknya, namun 

tidak semua merasa memiliki tanggungjawab kerja. Pembelajaran yang dilakukan 

dengan menerapkan SSCS bersifat inkuiri, sehingga mahasiswa berlatih menjadi 

ilmuwan kecil. Kelompok diwajibkan untuk menyusun rencana kerja ilmiah sebelum 

melakukan penyelidikan. Namun, rencana kerja ilmiah yang disusun kelompok, 

masih belum runtut dan lengkap jadi harus dibenahi meski sudah dilakukan review 

oleh anggota kelompoknya. Adapun hasil evaluasi menunjukan rerata skor yang 

diperoleh mahasiswa setelah siklus I adalah 70. 

3) Kebiasaan merefleksi diri 

Semua kelompok dilatih untuk melakukan refleksi diri dari apa yang telah 

dikerjakannya. Namun, hanya 50% mahasiswa saja yang melakukan hal ini. 

Mahasiswa secara berkelompok melakukan revisi terhadap LKM yang disusun, yaitu 

setelah dilakukannya pemaparan oleh perwakilan kelompok untuk dimintakan 

pendapat pada kelompok lain. Meskipun demikian, LKM awal yang disusun 

kelompok terkesan asal-asalan. Mereka mengatakan “nanti khan juga direvisi khan 

Bu”.  

4) Kejujuran  

Pada siklus I ini, semua kelompok telah menuliskan data pengamatan dengan jujur 

apa adanya.  

5) Kemandirian 

Kemandirian mahasiswa masih kurang, meski telah ada peningkatan. Sebelum 

tindakan, 15% mahasiswa mandiri, dalam siklus I ini 50% mahasiswa yang memiliki 

kemandirian. Hal ini teramati dari jumlah anggota kelompok yang melakukan tugas-

tugas yang diberikan oleh dosen. Dalam hal pengambilan data, para mahasiswa telah 

menuliskan datanya dengan jujur, namun ketika ada kejanggalan data, mereka tidak 

menganalisisnya. Seperti yang telah dipaparkan pada komponen refleksi diri, 
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mereka dalam membuat LKM terkesan asal-asalan. Namun, dibandingkan sebelum 

tindakan telah mengalami peningkatan, yaitu dari sekedar melakukan kerja ilmiah 

dari LKM yang diberikan dosen, pada siklus I telah menyusun LKM sendiri sehingga 

mahasiswa telah berlatih menyusun rencana sendiri untuk menemukan suatu 

konsep.  

 

c. Hasil Refleksi 

Setelah mahasiswa secara berkelompok menyusun LKM, dilakukan diskusi dengan 

kelompok lain melalui pemaparan tiap kelompok. Selanjutnya baru dilakukan 

pengambilan data dengan LKM hasil revisi. Hasilnya untuk komponen kemandirian, dan 

kebiasaan merefleksi diri pada mahasiswa masih kurang. Hal ini dikarenakan 

mahasiswa dalam menyusun LKM masih kurang baik sehingga terlalu banyak hal yang 

perlu direvisi atau dengan istilah lain mahasiswa terkesan membuat LKM seadanya. 

Urutan indikator karakter dari yang telah memenuhi indikator ketercapaian pada siklus 

I yaitu kejujuran. Adapun rasa ingin tahu, sifat fleksibel, kebiasaan merefleksi diri, dan 

kemandirian masih harus ditingkatkan. Berdasarkan data-data tesebut, dapat 

disimpulkan persentase jumlah mahasiswa yang memiliki peningkatan karakter dalam 

Tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1. Perubahan peningkatan karakter mahasiswa 

Indikator Karakter 
Jumlah Mahasiswa (dalam %) 

Sebelum Tindakan Siklus I 

Rasa Ingin Tahu 13 50 

Sifat Fleksibel 20 50 
Kebiasaan Merefleksi Diri 20 50 

Kejujuran 40 100 

Kemandirian 15 50 

  

d. Rencana Tindak Lanjut 

Persoalan utama yang terjadi pada siklus I adalah indikator rasa ingin tahu, sifat 

fleksibel, kemandirian dan kebiasaan merefleksi diri oleh mahasiswa masih kurang. Hal 

ini teramati dari proses penyusunan LKM sebagai panduan penyeledikan ilmiah. 

Rencana tindakan berikutnya untuk meningkatkan kemandirian dan kebiasaan 

merefleksi diri mahasiswa adalah sebelum LKM digunakan sebagai panduan 

penyelidikan ilmiah, terlebih dahulu diuji coba dengan cara menggunakannya untuk 

mengambil data. Data tidak digunakan sebagai hasil penyeledikan melainkan hanya 

digunakan untuk menguji coba LKM yang disusun. Harapannya, apabila ada langkah 

yang belum dituliskan dalam LKM, maka dapat terdeteksi. Adapun untuk sifat fleksibel, 

ditingkatkan melalui efisiensi kerja kelompok. Seluruh anggota kelompok diberi 

tanggungjawab masing-masing/ dilakukan pembagian kerja yang jelas, dan selanjutnya 

dilakukan diskusi intern di dalam kelompok, dengan demikian lebih memudahkan 

mahasiswa dalam memahami pengetahuan yang dianggap baru. Hal ini berarti sifat 

fleksibel terhadap pengetahuan baru diharapkan dapat meningkat. Adapun untuk rasa 

ingin tahu, ditingkatkan melalui pertanyaaan pancingan dari dosen terhadap mahasiswa 

ketika melakukan kerja ilmiah dan presentasi. 
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3. Siklus II 

a. Pelaksanaan 

Tindakan pada siklus II mengacu pada hasil refleksi siklus I. Adapun penjabarannya 

diuraikan berikut ini. 

Materi: kelistrikan dan kemagnetan.  

Jumlah pertemuan 4 kali dengan rincian: pertemuan ke-1:  tahap search, solve, 

pertemuan ke-2: lanjutan tahap solve & create, dan pertemuan ke-3 & 4: tahap share. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu:  

1) pertemuan ke-1:  

a) Dosen merefleksi proses perkuliahan yang lalu, melakukan apersepsi, 

menyampaikan tujuan perkuliahan, dan hal-hal yang wajib dilakukan 

mahasiswa, serta melakukan tanya jawab untuk memancing rasa ingin tahu 

mahasiswa. 

b) Mahasiswa memilih topik untuk dipelajari yang dapat diperoleh dari berbagai 

sumber antara lain dari buku, demonstrasi, aktivitas, televisi, maupun peristiwa-

peristiwa yang terjadi di masyarakat.  

c) Setelah dilakukan brainstorming terhadap topik atau ide yang ditentukan, para 

mahasiswa menyusun beberapa pertanyaan sebagai dasar penyeledikan yang 

lebih mendalam.  

d) Beberapa pertanyaan yang ada selanjutnya dipilih 1 sampai 2 pertanyaan 

sebagai fokus yang akan diteliti.  

e) Mahasiswa membuat rancangan LKM secara kelompok 

f) Melakukan uji coba LKM dengan cara LKM digunakan untuk mngambil data. 

g) Mereview dan merevisinya bila perlu, dan didampingi oleh dosen pengampu. 

2) Pertemuan ke-2: 

a) Mahasiswa merangkai alat percobaan 

 
Gambar 5. Mahasiswa sedang merangkai model instalasi listrik  

yang digunakan di perumahan 

 
Gambar 6. Mahasiswa menunjukkan rangkaian listrik yang 

biasa digunakan di perumahan 
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b) Mahasiswa melakukan penyelidikan ilmiah untuk menjawab permasalahan 

 
Gambar 7. Mahasiswa melakukan penyelidikan ilmiah dari  

rangkaian alat listrik yang telah dibuatnya. 

3) Pertemuan ke-3 & 4: 

a) Presentasi hasil kerja 

b) Mengumpulkan laporan kerja ilmiah kepada dosen pengampu 

c) Melakukan evaluasi (UAS). 

b. Hasil Observasi 

Hasil observasi terhadap indikator karakter mahasiswa dijabarkan berikut ini. 

1) Rasa ingin tahu 

Sejumlah 90% mahasiswa memiliki rasa ingin tahu. Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya pertanyaan yang diajukan dan jumlah mahasiswa yang berperan aktif 

dalam tanya jawab. Tidak semua mahasiswa aktif tanya jawab, namun ketika 

peneliti sebagai dosen pengampu menanyakan kepada beberapa sampel mahasiswa 

yang tidak bertanya ternyata memang mereka sudah mengerti yang sedang dibahas. 

2) Sifat fleksibel 

Dilihat dari laporan kerja dan LKM yang disusun mahasiswa, serta hasil wawancara 

secara individual, sejumlah 80% mahasiswa telah memahami konsep dengan baik. 

Adapun rerata skor UAS yang diperoleh mahasiswa setelah pelaksanaan siklus II 

yaitu 80,1 dari skor maksimal 100. 

3) Kebiasaan merefleksi diri 

Membiasakan merefleksi diri dilakukan dengan ketika mahasiswa menyusun LKM 

revisi setelah dilakukannya uji coba dari LKM awal yang disusun mahasiswa. Apakah 

mahasiswa telah terbiasa atau belum hal ini belum dapat diamati, hanya hasil LKM 

revisi telah baik atau sesuai dengan yang seharusnya. Berdasarkan hal itu, dan hasil 

observasi dan wawancara individual, sejumlah 85% mahasiswa aktif dalam merevisi 

LKM.  

4) Kejujuran  

Semua data telah dituliskan dengan jujur sesuai pengambilan data. 

5) Kemandirian 

Dengan perbaikan tindakan pada siklus II, kemandirian mahasiswa telah meningkat. 

Semua kelompok telah melakukan tugas dengan mandiri dibuktikan dengan 

dokumen dan produk yang dikumpulkan. Artinya bahwa 100% mahasiswa telah 

mandiri. 

c. Hasil Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II, seluruh indikator karakter telah mengalami 

peningkatan. Mahasiswa telah meningkat karakternya khususnya pada kelima indikator 
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yang disebutkan di atas. Dengan demikian siklus dihentikan. Berikut ini disajikan tabel 

peningkatan karakter yang terjadi dalam siklus II. 

Tabel 2. Perubahan karakter mahasiswa dari siklus I ke siklus II 

Indikator Karakter 

Jumlah Mahasiswa (dalam %) 

Siklus I Siklus II 

Rasa Ingin Tahu 50 90 

Sifat Fleksibel 50 80 
Kebiasaan Merefleksi Diri 50 85 

Kejujuran 100 100 

Kemandirian 50 100 

 

d. Rencana Tindak Lanjut 

Siklus penelitian telah dihentikan dikarenakan tindakan pada siklus II telah 

meningkatkan karakter mahasiswa yaitu lebih dari 75% mahasiswa memiliki karakter 

ilmiah untuk 5 indikator yang telah disebutkan di atas. 

Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan karakter mahasiswa melalui 

model SSCS. Karakter yang ditekankan dalam penelitian ini adalah karakter sains. Menurut 

Gauld & Hukins 1980 (dalam Jufri 2007), sikap dalam pendidikan sains dapat dibedakan 

menjadi dua kategori yaitu : (1) sikap terhadap sains, dan (2) sikap ilmiah. Dalam penelitian ini 

hal yang ditingkatkan adalah sikap ilmiah. Menurut sumber yang sama dengan pernyataan 

sebelumnya, sikap ilmiah meliputi: rasa ingin tahu, keterbuakaan, kejujuran, obyektivitas, 

kemauan mempertimbangkan data baru, ketelitian dan pendekatan positif terhadap kegagalan. 

Namun, aspek-aspek yang ditingkatkan dalam penelitian ini yaitu: rasa ingin tahu, sifat fleksibel, 

kebiasaan merefleksi diri, kejujuran, dan kemandirian. Tindakan yang dilakukan untuk 

meningkatkan aspek-aspek tersebut adalah dengan menerapkan model SSCS. Hal ini didasarkan 

oleh permasalahan yang dialami mahasiswa yang dijadikan subjek penelitian.  

Berdasarkan analisis data penelitian yang diuraikan di atas, sebelum diterapkan model 

SSCS dalam perkuliahan Konsep Dasar IPA, para mahasiswa belum memiliki karakter yang baik 

khususnya untuk rasa ingin tahu, sifat fleksibel, kebiasaan merefleksi diri, kejujuran, dan 

kemandirian. Selanjutnya setelah diberi tindakan yaitu menerapkan SSCS yang disebut sebagai 

siklus I, hasilnya pada aspek kejujuran, diperoleh hasil yang maksimal, yaitu 100% mahasiswa 

melakukan tindakan jujur. Kejujuran yang dimaksudkan adalah siswa jujur kepada diri sendiri 

dan orang lain dalam menyelesaikan atau mencoba pengalaman baru (S. Karim A. Karhami 

(2005) dalam Duri Dyah Purwaningsih, 2007). Tindakan ini teramati dari proses pengambilan 

data dan penampilan data dalam laporan penyeledikannya. Mahasiswa tidak lagi memanipulasi 

data agar sesuai dengan teori, tetapi justru melakukan analisis ketika data yang diperoleh 

berbeda dari yang diharapkan. Mereka juga menganalisis ketika hipotesis yang dirumuskan 

tidak sesuai dengan kesimpulan hasil penyeledikan. Dengan demikian, mahasiswa belajar 

bagaimana ilmuwan memperoleh pengetahuan. Hal ini sesuai dengan hakikat pembelajaran IPA, 

bahwa mahasiswa tidak hanya mempelajari what scientist know, tetapi belajar how scientist 

know, seperti yang diungkapkan oleh Gega (1994: 5) bahwa ”the imperatives from science as a 
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dicipline are found in how scientists go about finding out-process; and what scientists have found 

out-knowledge”.  

Namun demikian, aspek-aspek karakter lainnya masih perlu ditingkatkan karena belum 

mencapai indikator ketercapaian yang diharapkan. Untuk mencapainya, dilanjutkan siklus II. 

Dalam siklus ini, tindakan yang dilakukan mengacu pada hasil refleksi siklus I. Persoalan utama 

yang terjadi pada siklus I adalah indikator rasa ingin tahu, sifat fleksibel, kemandirian dan 

kebiasaan merefleksi diri oleh mahasiswa masih kurang. Mengingat bahwa prosedur yang 

dilakukan untuk meningkatkan karakter ilmiah mahasiswa yaitu diawali dengan tahap search, 

lalu solve, dilanjutkan tahap create, dan terakhir share, maka dalam siklus II tetap dilakukan 

tahapan seperti ini. Perbedaan tindakan antara siklus I dan II yaitu dalam hal penyusunan LKM. 

Kompetensi yang diharapkan tercapai oleh mahasiswa dalam perkuliahan Konsep Dasar IPA 

diantaranya yaitu mahasiswa memahami konsep IPA melalui penyelidikan. Adapun worksheet 

mahasiswa yang disebut sebagai LKM, sebagai panduan melakukan penyelidikan, disusun 

mereka sendiri. Dosen hanya memberikan tujuan utama yang diharapkan tercapai. Dalam siklus 

I, setelah mahasiswa menyusun LKM secara berkelompok, yang selanjutnya dipresentasikan 

untuk dimintakan masukan kelompok lain, ternyata kurang meningkatkan karakter 

kemandirian dan kebiasaan merefleksi diri. Untuk memperbaikinya, dalam siklus II, LKM yang 

telah disusun kelompok, diujicoba sendiri dengan cara menggunakannya untuk mengambil data. 

Apabila ada prosedur yang terlewat atau salah, kelompok tersebut melakukan revisi sendiri. 

Selanjutnya untuk memastikan kebenaran prosedur yang dituliskan dalam LKM, dilakukan 

diskusi dengan dosen pengampu. 

Adapun untuk sifat fleksibel, sesuai dengan pengertiannya yaitu sikap anak dalam 

memahami konsep baru, pengalaman baru, sesuai dengan kemampuannya tanpa ada kesulitan, 

yang berlangsung secara bertahap (S. Karim A. Karhami (2005) dalam Duri Dyah Purwaningsih, 

2007), ditingkatkan melalui efisiensi kerja kelompok. Seluruh anggota kelompok diberi 

tanggungjawab masing-masing/ dilakukan pembagian kerja yang jelas, dan selanjutnya 

dilakukan diskusi intern di dalam kelompok, dengan demikian lebih memudahkan mahasiswa 

dalam memahami pengetahuan yang dianggap baru. Hal ini ternyata sifat fleksibel mahasiswa 

terhadap pengetahuan baru dapat meningkat. Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Duri Dyah Purwaningsih berjudul “Pengaruh sikap ilmiah siswa terhadap hasil belajar 

matematika bangun ruang siswa kelas VIII SMP Negeri 16 Semarang” menunjukkan bahwa ada 

pengaruh positif sikap ilmiah terhadap hasil belajar dalam materi bangun ruang siswa tersebut. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan kecenderungan demikian. Ada peningkatan hasil belajar 

mahasiswa yang dalam hal ini masuk dalam aspek sifat fleksibel. Berdasarkan hasil evaluasi 

yang dilakukan, rerata skor hasil belajar mahasiswa meningkat dari sebelum siklus, siklus I, dan 

siklus II yaitu 40,2; 70; 80,1.  

Adapun untuk rasa ingin tahu, ditingkatkan melalui pertanyaaan pancingan dari dosen 

terhadap mahasiswa ketika melakukan kerja ilmiah dan presentasi. Hasilnya rasa ingin tahu 

mahasiswa meningkat. Hal ini teridentifikasi dari kualitas dan kuantitas pertanyaan yang 

diajukan oleh mahasiswa. Perbandingan peningkatan karakter antara sebelum tindakan, setelah 

siklus I dan siklus II disajikan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 3. Perubahan karakter mahasiswa dari sebelum tindakan, siklus I ke siklus II 

Indikator Karakter 

Jumlah Mahasiswa (dalam %) 

Sebelum Tindakan Siklus I Siklus II 

Rasa Ingin Tahu 13 50 90 
Sifat Fleksibel 20 50 80 

Kebiasaan Merefleksi Diri 20 50 85 

Kejujuran 40 100 100 
Kemandirian 15 50 100 

 

Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa melalui penerapan model SSCS dalam 

perkuliahan Konsep Dasar IPA, ternyata dapat meningkatkan karakter mahasiswa untuk 5 

aspek yaitu rasa ingin tahu, sifat fleksibel, kebiasaan merefleksi diri, kejujuran, dan kemandirian 

dengan besar peningkatan disajikan dalam Tabel 3 di atas.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi 

SSCS pada pembelajaran IPA telah meningkatkan karakter mahasiswa PGSD kelas IID. Jumlah 

mahasiswa berkarakter meningkat 77% pada aspek rasa ingin tahu, 60% pada aspek sifat 

fleksibel, 65% pada aspek kebiasaan merefleksi diri, 60% pada aspek kejujuran, dan 85% pada 

aspek kemandirian. Implementasi model SSCS yang dapat meningkatkan karakter dalam 

penelitian ini adalah diawali dengan tahap search (mahasiswa menyusun pertanyaan-

pertanyaan sesuai topik yang disajikan sebagai dasar penyelidikan ilmiah) , lalu solve 

(mahasiswa dilatih untuk menyusun LKM yang dilakukan secara berkelompok, merefleksi 

sendiri dengan cara mengujicobakannya, melakukan penyelidikan ilmiah, dalam kegiatan ini 

dosen memberikan pengertian dan penjelasan kepada mahasiswa mengenai pentingnya 

kejujuran dalam penyajian data hasil penyelidikan), dilanjutkan tahap create (membuat gambar, 

chart, dan metode lainnya untuk menuliskan dan menganalisis data yang diperoleh), dan 

terakhir share (mengkomonikasikan penemuan mereka dan melakukan sharing dengan teman 

dalam satu kelas dalam bentuk laporan tertulis dan lisan).  

Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka disarankan kepada pengampu mata kuliah 

IPA di PGSD, bahwa melalui pembelajaran IPA, dapat ditanamkan karakter ilmiah kepada 

mahasiswa. Misalnya yaitu untuk meningkatkan karakter mahasiswa untuk aspek kejujuran, 

melalui pengambilan data percobaan, mahasiswa perlu diberi pengertian bahwa hal utama yang 

perlu dilakukan adalah kejujuran dalam penyajian data.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa batang brotowali dapat 
digunakan sebagai bahan pembuat lotion antinyamuk, cara pembuatannya, dan 
mengetahui lotion tersebut aman bagi kulit. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri atas lima tahap, yaitu 1) Persiapan ekstrak batang brotowali, 
2) Tahap rearing nyamuk, 3) Pembuatan lotion antinyamuk dari batang brotowali, 
4) Pengujian lotion antinyamuk dari batang brotowali terhadap aktivitas nyamuk, 
5) Uji khalayak terbatas dan uji organoleptik. Hasil penelitian uji efektivitas lotion 
dalam mengusir nyamuk sebanyak tiga kali ulangan diperoleh rata-rata yaitu pada 
perlakuan kadar ekstrak brotowali 10% murni yaitu dari 42 nyamuk, tidak ada 
nyamuk yang menempel, 25 nyamuk masih berada di sekitar tangan, pada kadar 
20% murni, hasilnya berupa dari 42 nyamuk,tidak ada nyamuk yang menempel,  21 
nyamuk masih berada di sekitar tangan, dan pada kadar 30% murni hasilnya 
berupa dari 42 nyamuk, tidak ada nyamuk yang menempel, 14 nyamuk masih 
berada di sekitar tangan. Lotion yang paling efektif untuk mengusir nyamuk yaitu 
pada kadar 30 %. Hasil uji kelayakan dari 12 responden, pada aspek tekstur 85% 
menyatakan tekstur lotion lembut, aspek warna 67 % menyatakan warna lotion 
cukup menarik, dan aspek aroma (bau) 43% menyatakan baunya sedang (cukup 
harum). Para responden tersebut menyatakan bahwa mereka tidak megalami 
iritasi. 

Kata kunci: Brotowali, Tinokrisposid, Lotion Antinyamuk 

 

 

PENDAHULUAN 

Nyamuk merupakan hewan berbahaya bagi manusia. Nyamuk menimbulkan berbagai 

macam penyakit. Jenis nyamuk yang berbeda akan menimbulkan penyakit yang berbeda pula. 

Misalnya, Nyamuk Anopheles sp. penyebab penyakit malaria,  nyamuk Aedes aegepty penyebab 

penyakit demam berdarah, dan masih banyak lagi. 

Nyamuk termasuk kelompok serangga berukuran kecil yang memiliki dampak  luar biasa 

besar akibat gigitannya. Salah satu dampak yang  jelas terasa adalah penyakit DBD (Demam 

Berdarah Dengue). Baru-baru ini di Indonesia sedang marak adanya kasus DBD. Berdasarkan 

sumber yang ada kasus penyebaran  penyakit (DBD) di Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2010, 

menunjukkan selama hampir satu bulan terakhir sudah tercatat 117 korban kasus DBD yang 

mailto:chanophi@gmail.com
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dirawat di rumah sakit dan tiga di antaranya dinyatakan meninggal dunia 

(http://www.bogor.net). Sementara di daerah lain di Pekan Baru  terhitung dari Januari hingga 

Mei 2010 Dinas Kesehatan mencatat terdapat sebanyak 121 kasus Demam Berdarah Dengue 

(DBD) (http://www.metroriau.com). 

Departemen kesehatan telah mengupayakan berbagai strategi dalam mengatasi kasus ini. 

Pada awalnya strategi yang digunakan adalah memberantas nyamuk dewasa melalui 

pengasapan kemudian strategi diperluas dengan menggunakan larvasida sintetis. Akan tetapi 

kedua metode tersebut sampai sekarang belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Selain 

itu, penggunaan larvasida sintetis yang beruang-ulang dan berlebihan akan menyebabkan 

resistensi vektor dan juga berbahaya untuk kesehatan. 

Realita di atas sungguh sangat memprihatinkan. Karenanya butuh upaya dan solusi yang 

cerdas dalam menanggapi fenomena tersebut, khususnya dalam  hal pencegahan terjadinya 

wabah DBD. Salah satu solusi dalam mengatasi pencegahan DBD adalah dengan menggunakan 

obat antinyamuk yang dapat menghindarkan manusia dari gigitan nyamuk penyebab DBD. Saat 

ini telah tersedia berbagai kemasan dan produk obat antinyamuk, mulai dari obat antinyamuk 

bakar, semprot, sampai antinyamuk yang berbentuk lotion. Dari jenis-jenis produk antinyamuk 

tersebut,  lotion antinyamuk tergolong produk yang digemari karena cara pemakaiannya yang 

praktis dan dapat dipakai kapan saja dan di mana saja. Namun ternyata di dalam produk lotion 

antinyamuk yang banyak beredar saat ini mengandung bahan-bahan berbahaya yang disamping 

berbahaya bagi nyamuk juga berbahaya bagi manusia. Bahan-bahan berbahaya yang banyak 

terkandung dalam obat antinyamuk di antaranya adalah propoxur dan transfluthrin. Propoxur 

adalah senyawa karbamat (senyawa antaranya; MIC pernah menewaskan ribuan orang dan 

menyebabkan kerusakan syaraf ratusan ribu orang lainnya dalam kasus Bhopal di India) yang 

telah dilarang penggunaannya di luar negeri karena diduga kuat sebagai zat karsinogenik 

sedangkan transfluthrin relatif aman hingga saat ini. Sedangkan zat yang sangat berbahaya yang 

terdapat dalam lotion antinyamuk adalah racun yang bernama Diethyltoluamide atau DEET.  

DEET ini sangat korosif, produk lotion antinyamuk  tidak dapat disimpan dalam wadah plastik 

PVC atau besi karena dalam hitungan minggu akan mengikis lapisannya.  

Dari fenomena tersebut, maka perlu untuk dilakukan penelitian yang sekaligus menjadi 

salah satu solusi permasalahan dengan membuat lotion antinyamuk dengan bahan batang 

brotowali (Tinospora crispa) yang aman untuk kulit. Seperti kita ketahui bahwa batang 

brotowali (Tinospora crispa) merupakan tanaman yang banyak ditemui dan mudah ditanam di 

Indonesia. Batang brotowali (Tinospora crispa) dapat digunakan untuk memutus daur hidup 

nyamuk karena mengandung tinokrisposid. Zat inilah yang dapat dimanfaatkan untuk membuat 

lotion antinyamuk. Pada hasil penelitian Henry (2003) dijelaskan bahwa bahan kimia yang 

diduga tidak disukai oleh nyamuk adalah fersenel, sirat, sitonella, flafonoid, saponin, risin, 

polivenol, dan alkaloid. Batang brotowali  juga mengandung glikosida dan alkaloida yang 

merupakan zat yang tidak disukai oleh nyamuk. 

Permasalahan yang dapat diteliti dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah  batang brotowali 

(Tinospora crispa) dapat digunakan sebagai bahan pembuat lotion antinyamuk? 2) Bagaimana 

cara pembuatan lotion antinyamuk dari batang brotowali (Tinospora crispa)? 3) Bagaimana 

lotion antinyamuk dari batang brotowali (Tinospora crispa) aman bagi kulit? 
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Tujuan dari penelitian ini ada beberapa hal.  Pertama, untuk mengetahui apakah batang 

brotowali (Tinospora crispa) dapat digunakan sebagai bahan pembuat lotion antinyamuk. 

Kedua, untuk mengetahui cara pembuatan lotion antinyamuk dari batang brotowali (Tinospora 

crispa). Ketiga, untuk mengetahui lotion antinyamuk dari batang brotowali (Tinospora crispa) 

aman bagi kulit. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: bagi lingkungan 

yaitu dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar 

dan mengurangi pencemaran lingkungan. Bagi peneliti dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang 

didapat untuk dikembangkan lebih lanjut dan mengetahui manfaat lain dari batang brotowali  

(Tinospora crispa) yaitu sebagai lotion antinyamuk. Serta bagi masyarakat dapat memberikan 

pengetahuan baru bagi masyarakat terkait pemanfaatan batang brotowali (Tinospora crispa) 

sebagai bahan dasar pembuatan lotion antinyamuk dan memberikan solusi baru bagi 

masyarakat mengenai produk lotion antinyamuk yang aman bagi kulit. 

 

METODE PENELITIAN 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berbagai variasi konsentrasi ekstrak batang 

brotowali  10%, 20%, 30%. Variabel terikatnya adalah jumlah nyamuk yang menjauh atau 

jumlah kematian nyamuk akibat perlakuan dari berbagai konsentrasi ekstrak batang brotowali 

(Tinospora crispa). Adapun rancangan penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen dan 

pengembangan. 

1. Subyek dan Obyek Penelitian 

a. Subyek 

Subyek dalam penelitian ini adalah lotion dari ekstrak batang brotowali (Tinospora 

crispa). 

b. Obyek  

Obyek penelitian ini adalah kemampuan lotion dari ekstrak batang tanaman brotowali 

(Tinospora crispa) untuk menurunkan aktivitas nyamuk yang menyebabkan gatal. 

2. Prosedur Kerja 

a. Persiapan Ekstrak Batang Brotowali 

1) Alat yang digunakan:  

 Pisau, blender, baskom, tempat ekstrak (botol) 

2) Bahan yang digunakan: 

Batang brotowali,  etanol, aquades 

3) Prosedur pembuatan ekstrak: 

a) Mencuci bersih batang brotowali. 

b) Memotong kecil-kecil batang brotowali dengan pisau sesuai kebutuhan. 

c) Memasukkan potongan batang brotowali ke dalam blender dan menambahkan 

etanol. 

d) Batang brotowali yang sudah diblender kemudian dipindahkan ke dalam toples dan 

menambahkan etanol. 

e) Merendam selama 24 jam. 

f) Menyaring hasil blenderan batang brotowali yang masih berupa campuran. 

g) Memisahkan etanol dengan menggunakan alat evaporator. 
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h) Diperoleh ekstrak brotowali yang telah diinginkan. 

b. Tahap Rearing Nyamuk  

1) Alat yang digunakan: 

Bejana, gayung, dan saringan 

2) Bahan yang digunakan: 

Air comberan, aquades, kain kasa. 

c. Prosedur rearing nyamuk  

1) Mengambil koloni telur nyamuk yang berada di comberan dan membeli di pasar 

hewan. 

2) Meletakkan koloni telur ke dalam bejana yang telah diletakkan di dalam kotak uji 

nyamuk, pada kotak uji nyamuk terdapat bagian sisi yang berupa kain kasa untuk 

keluar masuk udara, sedangkan sisi lainnya terbuat dari mika. 

d. Pembuatan Lotion Antinyamuk dari Batang Brotowali 

1) Alat yang digunakan : 

Cawan petri, pengaduk kaca, pipet,  gelas beker 250 ml, gelas ukur 25 ml, botol lotion. 

2) Bahan yang digunakan : 

Ekstrak batang brotowali, minyak kayu putih, krim dingin (cleansing milk). 

3) Proses pembuatan lotion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Pengujian Lotion Antinyamuk dari Batang Brotowali terhadap Aktivitas Nyamuk 

1) Alat yang digunakan : 

Kotak pengujian nyamuk, kertas, bolpoin.  

2) Bahan yang digunakan : 

Lotion antinyamuk dari ekstrak batang brotowali, nyamuk, aquades, tissu.  

 
Gambar 1. Tanaman Brotowali (Tinospora crispa) 

Menyiapkan ekstrak batang brotowali yang sudah dibuat 

Mencampurkan ekstrak batang brotowali dengan minyak kayu putih dan 

cleansing milk ke dalam cawan petri dengan komposisi yang telah ditentukan 

Mengaduk bahan-bahan yang telah di campurkan sampai homogen 

Memasukkan lotion anti nyamuk dari ekstrak batang brotowali ke dalam 

botol yang sudah disterilisasi agar tidak mudah kering. 
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3) Prosedur penelitian 

a) Mengoleskan tangan menggunakan lotion yang akan diuji. 

b) Memasukkan tangan ke dalam kotak uji nyamuk yang telah berisi nyamuk selama 5 

menit pertama. 

c) Menghitung prosentase penolakan nyamuk. 

 

f. Uji khalayak terbatas 

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai kenyamanan produk lotion 

antinyamuk dari ekstrak batang brotowali dengan cara interview. 

Pertanyaan : 

1) Bagaimana tampilan lotion antinyamuk dari ekstrak batang brotowali? 

2) Bagaimana aroma lotion antinyamuk dari ekstrak daun batang brotowali? 

3) Apakah lotion dari batang brotowali menyebabkan iritasi pada kulit Anda? 

 

3. Instrumen Penelitian 

a. Alat yang digunakan 

1) Corong kaca 

2) Blender 

3) Botol 

4) Kertas saring 

5) Corong pisah 

6) Kaki tiga dan kasa   

7) Statif dan klem 

8) Selang  

9) Pisau 

10) Kaca arloji 

11) Neraca analitik  

12) Bejana 

13) Gayung 

14) Cawan petri 

15) Pengaduk kaca 

16) Kertas saring whatman 42 

17) Gelas beker 200 ml 

b. Bahan yang digunakan 

4. Teknik Analisa Data 

Dari data yang diperoleh, akan dilakukan analisis statistik dengan menggunakan uji 

ANAVA untuk mengetahui konsentrasi ekstrak optimum dalam  pembuatan lotion 

antinyamuk. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Berikut ini hasil penelitian uji efektivitas lotion dalam mengusir nyamuk yang dilakukan 

sebanyak tiga kali ulangan yaitu:  

 

1) Batang brotowali (Tinospora crispa) 

2) Aquades  

3) Minyak kayu putih 

4) Cleansing milk (krim dingin) 

5) Etanol  
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Gambar 2. Grafik uji efektivitas lotion brotowali terhadap aktivitas nyamuk 

 

Hasil  analisis penelitian menunjukkan bahwa lotion antinyamuk dari batang brotowali 

yang masih murni teruji mampu menjauhkan nyamuk dari bagian tubuh manusia yang diolesi 

lotion tersebut. Penelitian ini juga menguji keefektivan lotion yang ditambah minyak kayu putih 

sebanyak 2 % sebagai penambah kenyamanan pengguna lotion.  

Berdasarkan uji anava menunjukkan bahwa tidak ada beda antara perlakuan lotion dari 

batang brotowali 30 % murni (sebelum ditambah minyak kayu putih) dan setelah ditambah 

minyak kayu putih. Artinya dengan atau tanpa minyak kayu putih lotion antinyamuk dari 

ekstrak batang brotowali sudah dapat menjauhkan nyamuk, sehingga nyamuk tidak menempel. 

Hasil uji kelayakan dari 20 responden, pada aspek tekstur 85% menyatakan tekstur lotion 

lembut, aspek warna 67 % menyatakan warna lotion cukup menarik, dan aspek aroma (bau) 

43% menyatakan baunya sedang (cukup harum). Dari responden tersebut menyatakan bahwa 

tidak megalami iritasi.  

 

Pembahasan 

Penelitian yang berjudul Pemanfaatan batang tanaman brotowali (Tinospora crispa) 

sebagai lotion antinyamuk bertujuan untuk mengetahui apakah batang brotowali dapat 

digunakan sebagai bahan pembuatan lotion antinyamuk. Tahap-tahap penelitian ini yaitu 

persiapan ekstrak batang brotowali, rearing nyamuk, pembuatan lotion antinyamuk, pengujian 

lotion antinyamuk terhadap aktivitas nyamuk, dan uji khalayak terbatas. 

Pembuatan lotion antinyamuk dari batang tanaman brotowali (Tinospora crispa) 

dilkakukan sebanyak enam (6) sampel, masing-masing tiga (3) sampel untuk lotion batang 

brotowali murni dan tiga (3) sampel untuk lotion batang brotowali yang telah diberi perlakuan 
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yaitu ditambah dengan minyak kayu putih. Untuk konsentrasi ekstrak batang tanaman 

brotowali yaitu sebesar 10%, 20%, 30%. Pembuatan lotion dari ekstrak batang brotowali yaitu 

dimulai dengan menyiapkan ektrak batang brotowali, mencampurkan ekstrak batang brotowali 

dengan minyak kayu putih dan cleansing milk ke dalam cawan petri dengan komposisi yang 

telah ditentukan, mengaduk bahan-bahan yang telah di campurkan sampai homogen, 

memasukkan lotion antinyamuk dari ekstrak batang brotowali ke dalam botol yang sudah 

disterilisasi agar tidak mudah kering. Selanjutnya dilakukan pengujian efektivitas lotion 

antinyamuk brotowali terhadap aktivitas nyamuk sebanyak tiga kali ulangan.  

Hasil penelitian uji efektivitas lotion dalam mengusir nyamuk pada perlakuan kadar 

ekstrak brotowali 10% murni (tanpa minyak kayu putih) yaitu dari 42 nyamuk, tidak ada 

nyamuk yang menempel, 25 nyamuk masih berada di sekitar tangan, pada kadar 20% murni, 

hasilnya berupa dari 42 nyamuk,tidak ada nyamuk yang menempel, 21 nyamuk masih berada di 

sekitar tangan, dan pada kadar 30% murni hasilnya berupa dari 42 nyamuk, tidak ada nyamuk 

yang menempel, 14 nyamuk masih berada di sekitar tangan. Ekstrak brotowali 10% campuran 

(ditambah minyak kayu putih) yaitu dari 42 nyamuk, tidak ada nyamuk yang menempel, 15 

nyamuk masih berada di sekitar tangan, pada kadar 20% campuran, hasilnya berupa dari 42 

nyamuk,tidak ada nyamuk yang menempel, 11 nyamuk masih berada di sekitar tangan, dan 

pada kadar 30% campuran hasilnya berupa dari 42 nyamuk, tidak ada nyamuk yang menempel, 

8 nyamuk masih berada di sekitar tangan. Data penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis 

menggunakan anava. 

Grouping Information Using Tukey Method 

Jenis perlakuan     N Mean Grouping 
1 3 24,667 A 

2 3 21,333 A   B 
3 3 14,667       B   C 
4 3 14,333             C   D 
5 3 10,667             C   D 

6 3 7,667                   D 

 

 

Kesimpulan µ1= µ2,  µ2= µ4,  µ4=µ3= µ5,  µ3= µ5= µ6 

µ1≠ µ3, µ1≠ µ4, µ1≠ µ5, µ1≠ µ6, µ2≠ µ3, µ2≠ µ5, µ1≠ µ3, µ2≠ µ6, µ4≠ µ6, 

 

 

 ̅                    ̅                    ̅                 ̅                 ̅                   ̅     

 

24,7 21,3 14,7 14,3 10,7 7,7 

 

 

 

Berdasarkan hasil di atas, dapat  disimpulkan bahwa: 

 

1. Perlakuan kadar ekstrak batang brotowali 10% tidak beda dengan perlakuan kadar 

brotowali 20% ekstrak brotowali,  

2. Perlakuan kadar ekstrak batang brotowali 20% tidak beda dengan perlakuan kadar 10% 

ekstrak batang brotowali ditambah minyak kayu putih, 
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3. Perlakuan kadar ekstrak batang brotowali 10% ditambah minyak kayu putih tidak beda 

dengan perlakuan kadar ekstrak batang brotowali 30% dan tidak beda dengan 

perlakuan kadar ekstrak batang brotowali 20% ditambah minyak kayu putih, 

4. Perlakuan kadar ekstrak batang brotowali 30% tidak beda dengan perlakuan kadar 

ekstrak batang brotowali 20% ditambah minyak kayu putih dan tidak beda dengan 

perlakuan kadar ekstrak batang brotowali 30% ditambah minyak kayu putih.  Oleh 

karena itu, berdasarkan uji Anava, penambahan minyak kayu putih tidak memberikan 

beda antara lotion kadar ekstrak batang brotowali 30% dan lotion pada kadar 30% yang 

telah ditambah minyak kayu putih, sehingga minyak kayu putih digunakan sebagai 

kenyamanan pengguna saja. 

 

Hasil  analisis penelitian menunjukkan bahwa lotion antinyamuk dari batang brotowali 

yang masih murni teruji dapat menurunkan aktivitas nyamuk. Selain itu dilakukan penambahan 

minyak kayu putih pada perlakuan penelitian ini. Berdasarkan uji anava menunjukkan bahwa 

tidak ada beda antara perlakuan lotion dari batang brotowali 30 % murni (sebelum ditambah 

minyak kayu putih) dan setelah ditambah minyak kayu putih. Minyak kayu putih digunakan 

sebagai kenyamanan pengguna lotion. Hasil uji kelayakan dari 20 responden, pada aspek 

tekstur 85% menyatakan tekstur lotion lembut, aspek warna 67 % menyatakan warna lotion 

cukup menarik, dan aspek aroma (bau) 43% menyatakan baunya sedang (cukup harum). Dari 

responden tersebut menyatakan bahwa tidak megalami iritasi. Hasil dari pengujian angket pada 

aspek tekstur, warna, dan bau menunjukan bahwa secara tekstur lotion dari batang tanaman 

brotowali memiliki tekstur lembut dan sama seperti lotion pada umumnya. Aspek warna lotion 

dari batang brotowali cukup menarik yaitu berwarna hijau alami, tetapi beberapa responden 

lebih menyukai warna lotion putih seperti yang beredar saat ini. Aspek bau lotion batang 

brotowali sedang (cukup harum) karena masih alami, responden menyarankan untuk ditambah 

pewangi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil  analisis penelitian menunjukkan bahwa lotion antinyamuk dari batang brotowali 

yang masih murni teruji mampu menjauhkan nyamuk dari bagian tubuh manusia yang diolesi 

lotion tersebut. Penelitian ini juga menguji keefektivan lotion yang ditambah minyak kayu putih 

sebanyak 2 % sebagai penambah kenyamanan pengguna lotion.  

Berdasarkan uji anava menunjukkan bahwa tidak ada beda antara perlakuan lotion dari 

batang brotowali 30 % murni (sebelum ditambah minyak kayu putih) dan setelah ditambah 

minyak kayu putih. Artinya dengan atau tanpa minyak kayu putih lotion antinyamuk dari 

ekstrak batang brotowali sudah dapat menjauhkan nyamuki, sehingga nyamuk tidak menempel. 

 

Saran 

a. Dilakukan uji lanjutan untuk mengetahui kandungan lotion brotowali secara SNI. 

b. Dilakukan penelitian lanjutan untuk membuat lotion menjadi tahan simpan. 
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ABSTRAK 

Permasalahan yang timbul pada industri pengolah kayu yang berorientasi ekspor 
adalah perlunya penyesuaian kadar air kayu dengan tingkat kadar air kayu pada 
negara tujuan ekspor. Jika produk kayu olahan diekspor pada negara-negara yang 
iklimnya mirip dengan Indonesia, tidak diperlukan perlakuan kayu sebelum diolah. 
Namun jika produk kayu olahan ini kemudian dikirim ke negara-negara dengan 
kelembaban yang sangat rendah seperti negara Eropa dan Amerika, maka 
diperlukan perlakuan khusus pada kayu olahan dengan mengurangi kadar air yang 
ada pada kayu dengan melalui bantuan mesin oven. Mesin oven yang dimaksud 
berfungsi untuk mengurangi kadar air. Kadar air yang aman untuk dapat produk 
ekspor umumnya berkisar antara 5% - 20%. Namun demikian jika kayu dapat 
dikeringkan pada kadar air di bawah 8%, produk ini sudah aman untuk diekspor 
pada negara non-tropis tanpa mengalami perubahan akibat pengkerutan volume 
akibat keluarnya air pada produk yang dibuat. 

Penelitian ini merupakan proses desain dan pembuatan oven pengering kayu 
dengan kapasitas 3 m3 yang cocok untuk industri kerajinan mainan kayu skala 
mikro dan menengah. Ukuran ruang pembakar adalah 1,2 m x 2,4 m x 1,2 m yang 
dapat dimasuki kayu gergajian dengan ukuran panjang 2 m dan lebar maksimum 1 
m. Bahan bakar yang digunakan adalah kayu limbah dari sisa produksi. Panas 
dialirkan ke dalam ruang pengering kayu melalui kipas yang menghisap udara 
panas dari ruang bakar ke dalam ruang pengering. Dari ruangan ini udara 
disirkulasikan ke saluran hisap lagi secara terus menerus untuk didistribusikan 
kembali ke ruang pengering. Kayu yang digunakan dalam percobaan ini adalah 
sonokeling. Kayu ini memiliki kadar air antara 26% - 36%. Pemanasan dilakukan 
selama 40 jam pada suhu sekitar 50°C pada pemanasan 4 jam pertama dan 
setelahnya pada suhu pemanasan 80oC untuk mendapatkan hasil pengeringan yang 
diharapkan. Pengukuran kadar air kayu dilakukan dengan alat digital moisture 
meter setiap 2 jam.  

Pengukuran di 9 titik ruang pengering kayu menunjukkan bahwa ada 3 variasi 
kadar air kayu yang berkisar antara 0% - 16%. Variasi 1 Ada 6 titik dengan kadar 
air 0%,variasi 2 ada 2 titik dengan kadar air 4% -6%, dan variasi 3 ada 1 titik 
dengan kadar air 16%. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa semua produk 
kayu yang dikeringkan dari oven ini dapat digunakan untuk produk kayu kualitas 
ekspor. 

Kata kunci: oven, kelembaban, mainan kayu, ekspor 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Kerajinan mainan kayu yang ada di Prambanan pada awalnya merupakan kerajinan 

masyarakat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan souvenir bagi wisatawan domestik dan 

mancanegara yang berkunjung ke Candi Prambanan Yogyakarta. Keberadaan kelompok usaha 

mainan kayu dan kerajinan terhadap lingkungan sangat berarti karena dapat mengatasi dampak 

pengangguran dan menghasilkan pendapatan baik bagi pemilik hutan dan pengusaha. Kayu 

yang digunakan untuk kerajinan mainan terdiri dari jati, mahoni dan sonokeling yang berasal 

dari hutan rakyat di wilayah pegunungan di sekitar bagian selatan Jawa. Meskipun alat-alat 

produksi yang digunakan untuk membuat kerajinan dan mainan begitu sederhana, masyarakat 

perajin dari daerah ini dapat mengembangkan berbagai produk kerajinan mainan berkualitas 

yang dapat diekspor ke luar negeri. Gambar 1 menunjukkan beberapa produk kualitas ekspor.  

 

Gambar 1. Contoh produk kualitas ekspor 

Para pengrajin biasanya mengolah log segar mereka menjadi papan. Papan ini memiliki 

kadar air lebih dari 30%. Mereka jarang mengurangi kadar air dengan pemanasan matahari 

atau proses yang lain tetapi langsung mengolahnya menjadi kerajinan mainan. Untuk produk 

kayu berorientasi ekspor, proses di atas akan mempengaruhi kualitas produk berupa terjadinya 

retak ketika diekspor ke negara-negara yang beriklim non-tropis. Budianto (1996: 13) 

menyebutkan bahwa masalah terbesar dari industri pengolahan kayu berorientasi ekspor 

adalah pengeringan kayu. Negara-negara pemakai produk kayu impor dari Indonesia 

memerlukan kualitas kayu dengan kadar air tertentu untuk memasuki pasar mereka. Kadar air 

produk kayu ekspor umumnya antara 5% - 20% tergantung pada berbagai produk yang akan 

dibuat, tetapi jika kadar air di bawah 8% akan lebih baik karena kayu tidak akan terpengaruh 

oleh perubahan kelembaban dan iklim. Itulah sebabnya oven kayu diperlukan untuk 

mengurangi kadar air sampai 8% sehingga produk kayu yang diekspor akan stabil dan tidak 

retak. Zykowski (2002) menyebutkan bahwa kayu memiliki sifat higroskopis yang dapat 

menyerap dan melepaskan uap air di dalam dirinya untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sekitarnya. Pemahaman tentang karakteristik kayu dari kadar air sangat penting 
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karena akan mempengaruhi sifat-sifat kayu dan kayu olahan. Ada beberapa jenis oven kayu 

seperti model konvensional, vakum, dehumidification, surya, dan frekuensi radio (http. 

wikipedia.org). Mengingat industri kerajinan kayu yang diteliti merupakan usaha kecil 

menengah (UKM), sehingga oven kayu model konvensional yang dipilih.  

Oven kayu yang dirancang dalam industri ini harus dapat mengeringkan 3 m3 kayu 

dengan bahan bakar kayu limbah dan listrik untuk memutar kipas penghisap udara panas ke 

ruang pengeringan. Aliran homogen panas di ruang pengeringan mutlak diperlukan untuk 

mendapatkan kualitas kayu dengan kadar air yang sama di setiap lokasi. Kipas menghisap udara 

panas dari ruang bakar ke dalam ruang pengering berfungsi untuk mendistribusikan udara 

panas merata ke seluruh ruangan. Suhu pengeringan diatur pada level tertentu (60°C - 80°C) 

sehingga air dalam kayu menguap (www.tentangkayu.com). Pada sistem konvensional, panas 

berasal dari tungku atau ruang pembakaran dengan bahan bakar kayu limbah. Energi panas 

yang dihasilkan oleh pembakaran api kemudian diedarkan ke ruangan pengering dengan kipas 

hisap. Kipas menjadi bagian penting dalam sistem distribusi panas dan stabilizer proses 

pengeringan kayu. Posisi dan jumlah kipas diatur sedemikian rupa sehingga distribusi panas di 

dalam ruang pengering merata. Ada beberapa kipas yang mendistribusikan udara panas, kipas 

yang lain berfungsi mengatur sirkulasi panas di dalam ruang  pengering kayu dan membuang 

uap jenuh. Uap jenuh merupakan campuran antara udara panas dan uap air yang keluar dari 

kayu di dalam ruang pengering kayu. Untuk menghindari genangan air di dalam ruang 

pengering biasanya lantai dibuat sedikit miring ke pintu depan sehingga jika ada air mengalir 

yang keluar dari kayu akan mudah keluar melalui sela pintu. Untuk hasil terbaik, jangan 

mendistribusikan suhu tinggi di dalam ruang pengering kayu pada proses awal. Distribusi panas 

dilakukan secara bertahap dan berkala. Biasanya diawali dengan suhu sekitar 400C-500C dan 

kemudian diikuti dengan suhu sekitar 700C-800C dari pertengahan sampai akhir proses. Suhu 

ini harus dijaga agar tidak terjadi perubahan panas yang drastis dalam waktu singkat. Oleh 

karena itu oven membutuhkan pengawasan 24 jam untuk menjaga distribusi panas. 

Desain oven kayu merupakan seni yang memerlukan pengujian lapangan, umpan balik 

dari pengguna dan pengalaman untuk meningkatkan desain. Desain oven kayu dilakukan 

dengan cara trial and error berdasarkan pengalaman sebelumnya. Budynass (2008) 

menyebutkan bahwa desain suatu produk harus mempertimbangkan faktor fungsi, kekuatan, 

kekakuan, keausan, korosi, keamanan, kehandalan, mudah dibuat, kegunaan, harga, gesekan, 

berat, umur pakai, kebisingan, model, bentuk, ukuran, sifat termal, permukaan, pelumasan, 

pemasaran, pemeliharaan, volume, tanggung jawab, dan mudah untuk dikembangkan lagi. Pahl, 

dkk (2007: 77-103) memberikan metode pemecahan masalah baik dengan menggunakan 

metode konvensional, metode intuitif, metode diskursif, dan metode untuk menggabungkan 

solusi. 

 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana desain oven pengering kayu yang sesuai untuk industri mainan kayu 

ekspor? 

b. Bagaimana cara membuat desain yang dimaksud agar dapat diperoleh hasil produk 

oven kayu yang diharapkan? 
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c. Bagaimana kinerja oven kayu yang telah dibuat? 

 

Tujuan 

Berdasar atas rumusan masalah yang dibuat di atas, maka dapat dibuat tujuan sebagai 

berikut: 

a. Dapat mendesain oven pengering kayu yang sesuai untuk keperluan industri mainan 

kayu kualitas ekspor. 

b. Dapat membuat oven pengering kayu dengan kualitas yang sesuai dengan yang 

diharapkan. 

c. Dapat menguji kinerja mesin oven pengering kayu pada tingkat kekeringan kayu 

yang sesuai dengan apa yang dituntutkan untuk produk kayu ekspor. 

 

Manfaat 

a. Bagi mahasiswa 

Proyek pembuatan oven pengering kayu ini dikerjakan bersama sama antara dosen, 

mahasiswa, dan tenaga ahli. Bagi mahasiswa yang membantu proyek ini dapat 

memperlancar proyek akhir mereka. Karena bagian-bagian dari proyek oven kayu 

ini dikerjakan oleh 6 orang mahasiswa yang merupakan proyek akhir mereka 

sebagai prasyarat untuk menyelesaikan studi mereka. 

b. Bagi Universitas 

Proyek ini merupakan pengejawantahan dari tridharma perguruan tinggi yang salah 

satunya adalah pengabdian pada masyarakat. Dengan dilaksanakannya proyek 

pembuatan oven pengering kayu ini dapat lebih mendekatkan antara masyarakat 

dengan perguruan tinggi. Proyek ini merupakan realisasi ilmu pengetahuan yang 

dipelajari di perguruan tinggi dan diimplementasikan pada kehidupan nyata di 

masyarakat. 

c. Bagi Industri 

Proyek ini membuka wawasan bagi industri bahwa perguruan tinggi yang ada di 

sekitar mereka mampu memecahkan banyak persoalan teknik yang biasa mereka 

hadapi. Dengan dilakukannya proyek ini akan membuka peluang yang lebih luas 

antara industri dengan perguruan tinggi 

d. Bagi Pengabdi 

Proyek ini merupakan wahana di dalam merealisasikan ilmu yang biasa dipelajari di 

perguruan tinggi yang biasanya hanya dilakukan dalam skala model. Dengan 

dilakukannya proyek ini dapat membuka wawasan bahwa realisasi teknik pada 

dunia nyata jauh lebih menantang untuk lebih digeluti karena tidak hanya 

cenderung teori saja, melainkan sesuatu yang lebih luas yaitu mecoba mempelajari 

kesulitan industri dan memecahkannya dalam karya nyata. 

METODE 

1. Prosedur Melakukan Program 

 Peneliti mendiskusikan terlebih dahulu mengenai spesifikasi oven pengering kayu 

yang akan dibuat dengan UKM. Solusi yang ditawarkan mencakup desain dan membuat 
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tungku kayu dengan kipas pengisap yang digerakkan oleh 3/4 HP motor listrik. Pemilihan 

motor listrik  didasarkan pada daya terpasang listrik industri sampai 5000 watt dan tugas 

berat dari kipas pengisap. Adapun langkah-langkah yang ditempuh meliputi: 

a. Merancang oven kayu dengan kapasitas 3 m3 dengan menggunakan tenaga motor listrik ¾ 

HP dengan kecepatan 1425 rpm untuk memutar kipas penyedot udara panas dari ruang 

bakar ke dalam ruang pengering. Ruang Pengering kayu berukuran 1,2 m x 2,4 m x 1,2 m. 

Ruangan ini dapat dipakai untuk mengeringkan kayu gergajian dengan panjang 2 m dan 

lebar maksimum 1 m. 

b. Merealisasikan desain.  

c. Pengujian terbatas kinerja oven kayu dengan mitra untuk mengetahui distribusi panas 

yang ada dalam ruang pengering kayu 

d. Menginstal oven kayu pada lokasi industri 

 e. Uji oven kayu dalam kondisi produksi aktual untuk melihat kinerja pengeringan pada 

seluruh lokasi yang ada dalam ruang pengering 

 f. Perbaikan jika diperlukan untuk mendapatkan kinerja yang optimal. 

g. Pemantauan berkala  

 

 2. Bahan dan Spesifikasi Alat 

Metode yang diterapkan pada pembuatan oven ini adalah dengan memanfaatkan bahan dan 

alat yang tersedia di sekitar industri agar memudahkan industri untuk melakukan perbaikan 

jika oven ini nantinya mengalami kerusakan. Adapun bahan yang digunakan meliputi baja 

profil siku, plat baja, plat strip, pelat seng, engsel, poros baja karbon, bantalan bola, pipa 

galvanis, mur dan baut, puli, sabuk transmisi, termometer, ¾ HP motor listrik . Sedangkan 

alat-alat yang digunakan meliputi mesin bubut, mesin las, mesin bor, guillotine, mesin 

pemotong, mesin potong mekanis, memotong penggiling, penggiling, keran sekrup, spray gun 

set alat. 

3. Desain Oven, Kinerja dan Produktivitas. 

Rancangan oven kayu dapat dilihat pada Gambar 2. Dimensi utama pada rancangan ini 

adalah ruang pembakar dengan ukuran 2400 mm x 1200 mm x 1200 mm serta tabung 

pembakar berbentuk silindris yang dilengkapi dengan cerobong asap. 
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Gambar 2. Desain oven pengeringan kayu 

Oven pengering kayu yang didesain adalah model oven konvensional di mana panas yang 

dihasilkan dari ruang pembakaran kayu limbah dialirkan menuju ruang pengering dengan 

menggunakan kipas pengisap. Dari ruang pengering kayu, aliran ini kemudian diarahkan 

menuju saluran hisap yang kemudian dialirkan kembali ke ruang pengering kayu bersama-sama 

udara panas dari ruang pembakaran. Aliran ini terjadi terus menerus sampai tercapainya 

kekeringan kayu yang diharapkan. Model ini diharapkan efektif mengurangi tingkat kadar air 

dengan waktu pengeringan yang lebih cepat dan konsumsi bahan bakar yang efisien. Digunakan 

motor listrik 3/4 HP dengan kecepatan rotasi 1425 rpm untuk memutar kipas pengisap. 

Pengukuran kadar air dalam kayu dilakukan pada 9 lokasi titik. Pengukuran ini dilakukan 

secara berkala dalam waktu tertentu selama pembakaran berlangsung dengan menggunakan 

alat ukur digital moisture meter. 

 

a) Pengumpulan data dan analisis data 

    Pengumpulan data dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut: 

1) Mengukur kadar air kayu sebelum dikeringkan 

2) Memasukkan kayu ke dalam ruang pengering 

3) Menyiapkan kayu limbah di dalam ruang bakar dan nyalakan sampai diperoleh api yang 

stabil dengan asap relatif kecil 

 4) Masukkan udara panas ke dalam ruang pengering dan jaga suhu pemanasan 50oC dalam 4 

jam pertama dan kemudian suhu 80 ° C pada pemanasan berikutnya. 

 5) Mengukur kadar air dalam kayu dengan menggunakan alat pengukur kadar air setiap 2 

jam. 

 6) Pengukuran dihentikan jika lebih dari setengah titik-titik pengukuran menunjukkan 

kadar air 0%. 
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Analisis dilakukan pada 9 titik pengukuran untuk melihat tingkat pengurangan kadar air 

pada setiap lokasi pengeringan pengukuran. Data ini sangat penting untuk disajikan sebagai 

pola aliran udara panas dalam ruang pengering. Pola ini akan digunakan sebagai referensi 

lebih lanjut untuk mendesain ulang oven kayu 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah dibangun di bengkel, desain kiln di atas dapat direalisasikan seperti pada gambar 

3. 

 

Gambar 3. Realisasi oven pengeringan kayu. 

 

Untuk mengoperasikan oven pengeringan kayu, prosedur selanjutnya digunakan: 

1. Hubungkan motor listrik dengan sumber listrik. 

2. Masukkan limbah kayu ke dalam ruang pembakaran dan  nyalakan api 

3. Tunggu sampai api stabil. 

4. Putar tombol ON pada motor listrik untuk memutar kipas pengisap. Ini akan menyedot 

udara panas dari ruang bakar ke dalam ruang pengeringan kayu. Proses ini akan 

berlangsung terus menerus selama proses pengeringan. 

5. Tutup cerobong ruang bakar sehingga udara panas tidak bocor keluar. 

6. Jaga suhu pada 50oC selama 4 jam pertama dan pada 80 ° C untuk sisanya. 

7. Lakukan pengukuran kadar air setiap 2 jam. 

8. Hentikan proses jika sebagian besar kayu sudah menunjukkan kadar air 0%. 

Pengujian oven pengering kayu dilakukan untuk menentukan apakah oven sudah 

menunjukkan kinerja seperti yang direncanakan. Dari hasil pengujian diketahui bahwa ada 

cukup aliran udara panas secara merata di seluruh ruang pengeringan. Lokasi pengukuran 

kadar air kayu di dalam ruang bakar dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Lokasi titik pengukuran kadar air dalam kayu 

Pengukuran pada titik-titik yang disebutkan di atas dilakukan setiap selang waktu 2 jam 

untuk mendapatkan gambaran laju penurunan kadar air kayu yang ada di dalam ruang 

pengering. Hasil pengukuran lengkap dapat dilihat pada Gambar 5 

 

Gambar 5. Grafik Laju Penurunan Kadar air Kayu 

Gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat kadar air bervariasi di setiap titik. Tercepat 

pengeringan mulai dari titik 1, 2,7,4 dan 5. Pengeringan terbaru mulai dari sudut 9, 6, 3, dan 8. 

Data ini menunjukkan bahwa daerah berdekatan dengan sumber panas atas akan mengering 

pertama bila dibandingkan dengan daerah lain. Di sisi lain daerah berlawanan sumber panas di 

bagian bawah akan memiliki pengeringan terbaru. Data ini menjelaskan bahwa wilayah 

setengah diagonal atas, berdekatan dengan panas, akan mengering pertama, sementara separuh 

lainnya diagonal akan mengering lebih lambat. Pemanasan dilakukan selama 40 jam 

menunjukkan bahwa kandungan air dalam kayu bervariasi antara 0% - 16% yang 6 poin dengan 
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kadar air 0%, 2 poin dengan kadar air 4% - 6%, dan 1 titik dengan kadar air 16% . Data dari 

sembilan poin, menurut Budianto sudah memenuhi syarat sebagai kayu olahan untuk ekspor. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Kayu pengeringan yang dirancang untuk program ini sudah sesuai dengan apa yang 

diharapkan sebelumnya. Hasil pengukuran kayu di sembilan lokasi pada ruang pengering 

menunjukkan bahwa pengeringan kayu terjadi bervariasi dengan kadar air antara 0% - 16%. 

Ada 6 titik dengan kadar air 0%, 2 titik dengan kadar air antara 4% -6% dan 1 titik dengan 

kadar air 16%. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa semua produk sudah dapat 

digunakan untuk produk kayu ekspor berkualitas. 

Saran 

 Dari hasil pengukuran terutama pada daerah setengah diagonal bagian bawah  masih 

terdapat kelemahan pada hasil pengeringan kayu yang ditunjukkan dengan kadar air yang 

relatif masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh distribusi panas yang kurang menjangkau pada 

daerah tersebut. Oleh sebab itu pada pengembangan lebih lanjut pada proses pembuatan Oven 

kayu ini, perlu dibuat saluran tambahan udara panas pada daerah setengah diagonal bawah 

agar kualitas pengeringan kayu lebih merata.  
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THE DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING IN THE POLITOMOUS DATA 
(AN APPLICATION OF THE AREA AND LIKELIHOOD RATIO METHODS IN 

IDENTIFYING DIF) 

Heri Retnawati (retnawati_heriuny@yahoo.co.id)  

Kana Hidayati (kana_hidayati@yahoo.com)  

Mathematics Education Department 

Mathematics & Science Faculty Yogyakarta State University 
 
 

 This study aims to determine the content of differential item functioning (DIF) in 
the politomous data especially the generalized partial credit model. The data is 
generated using WINGEN.  The item parameters of Indonesia and the international  
parameters of test in TIMSS 2007 is used, and the participants' ability scale 
generated by assuming respectively the data has normal distribution (N [-1.2,1] for 
Indonesia’s and the N [0,1] for the international’s). The DIF analyzes conducted by 
using the area under the curve and its significance is tested using Likelihood ratio 
test . The results showed that there were DIF loading in the politomus data. 

Key word: DIF, area under the curve, Likelihood ratio test 

 

Introduction 

In education, there are many various forms of tests commonly used in education or 

psychology (Grounlund & Linn, 1990). Various forms of tests are often used in mathematics 

education including the form of an objective form (multiple choice) and constructed response 

(or essay form). In the objective  form, the scoring model is dichotomy, scored 1 if the student 

answer is right and wrong really scored 0. For the essay form, the scoring is done by concern at 

the stages of test participants in solving problems, making the score not only 0 and 1, but can be 

012, 0123, 01234, and so on in accordance with the number of stages of completion. Final 

scoring model is often called scoring using polytomous model. One example of scoring using 

polytomous model is mathematics test in TIMSS 2007, derived from multiple the multiple 

choice items and the constructed response that scored 01 and 012. 

In the international study, the Trend in International Mathematics and Science Studies 

(TIMSS) 2007 for example, the students’ achievement of Indonesia have not been satisfying. The 

empirical results suggesting that the abilities of students in Mathematics and Science was very 

low, and  lower than students from other Asian countries. The explanation that the low abilities 

of students showed the failure of learning is caused by the low quality of education in Indonesia. 

One of the ways to understand why the results of estimation abilities’ students of 

Indonesia are low, ie, by comparing of item parameters estimated from participant responses 

Indonesia to international item parameters. Those things are the reason for a study on the 

characteristics of the TIMSS mathematics items that identify the load of differential item 

functioning (DIF) with Indonesia as a focal group with students of other countries as the 

reference group. To find out the load of DIF, one approach that can be used are the item 

response theory.  

mailto:retnawati_heriuny@yahoo.co.id
mailto:kana_hidayati@yahoo.com
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 In item response theory, the relationship between the probability to answer correctly to 

the scale of ability and item parameters expressed by mathematical equations called models. 

One of the mathematical model by scoring politomus is the Generalized Partial Credit Model 

(GPCM). GPCM by Muraki (1999) is a common form of partial credit model (PCM), which is 

expressed in mathematical form, called as a function of item response categories as follows. 
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  , k=0,1,2,...,mj   ..........................................(1) 

    and 

    Zjh( )=Daj( -bjh)=Daj( -bj+dh),  bj0=0     ...........................................................(2) 

where  

Pjk( )   : probability of testee’s ability ( ) to get k score in item- j, 

           : testee’s ability, 

aj           : item discrimination index of item- j,  

bjh         : item difficulty of item- j, 

bj          :  location parameter of item-j 

dk          : category parameter of k, 

mj+1     : number of category in item- j, and 

D          : scaling factor (D=1.7) 

  

 The bjh parameter, by Master is named with the steps parameters. This parameter 

represent the intersection between curve of P jk( ) and Pjk-1( ). The two of curves will be 

intersect only at one point on   scale (van der Linden & Hambleton, 1997). 

 Jika   = bjk, maka Pjk( ) = Pjk-1( ) 

 Jika   > bjk, maka Pjk( ) > Pjk-1( ) 

 Jika   < bjk, maka Pjk( ) < Pjk-1( ), K=1,2,3,...,mj  ..................................(3) 

The GPCM is formulated based on the assumption that each probability of choosing k-

category exceeds the (k-1) was built by the dichotomy model. Pjk is a specific probability to 

select a k-category from mj +1  categories. The relationship of probability to answer correctly to 

each   ability are presented in the graph called item characteristic curve (is also called as the 

Categorical Response Function, CRF) (du Toit, 2003). Graphics CRF in 4 categories are 

presented in Figure 1. (The parameters’ item of Figure 1 are item discrimination index is (a) 1.0 

and item difficulty index in answering categories are -2.0, 0.0 and 2.0. 
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Fig 1. Graph of CRF for 4 categories 

The concept of item bias or also called differential item fungtioning (DIF) is defined as 

the difference of opportunity to answer correctly between the two groups named the Focal 

Group and the Reference Group. In the item response theory, DIF is expressed as the difference 

of probability to answer correctly of an item between the Focal group and the Reference group. 

Because of the size of DIF expressed by "how much difference" between the two groups, the 

characteristic curve indicated by the shaded area in Figure 2. The area was named with SIGNED-

AREA, the extent size can be calculated mathematically using the method of integration. Because 

of the size of DIF related to the size of a simple local area, then by Camilli and Shepard (1994) 

method is called with Simple Area Index. 

SIGNED-AREA =    dPP FR  )()(     ……………………….............................(4) 

 In a DIF analysis of an item, it could be characteristic curve of the two groups are 

intersect. If this occurs, the size of DIF that are positive and negative  results will cancel each 

other, as illustrated in Figure 3. In this case, the size of the area can be calculated by unsigned-

AREA which is the integral of the squared difference between the chance of correctly answering 

a reference group with focal group. 

UNSIGNED-AREA =    dPP FR  )()(
2

   ………………………………........(5) 

 By using the concept of diferrence probability to answer correctly between the 

reference group with focal groups, it can be used in the function of politomous model of scoring. 

The concept of an area as different probabilities as the Simple Area Index in IRT with 

dichotomous data developed into the Simple Area Index on item response theory with data 

politomus.  

The uniform DIF is identified using the area between these two characteristic curves are 

named with SIGNED-AREA (Heri Retnawati, 2011). Basic on Figure 2a and 2b (CRF on 3 

category response data), the size can be calculated mathematically by the method of integration. 

The DIF Index is formulated as follow: 
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SIGNED-AREA =∫         
 

   +∫         
 

  ∫         
  

  ∫          
 

  ∫         
 

  

∫         
 

   ..........… (6) 

If the two CRF curve of the two groups are intersect (load nonuniform DIF), the area 

between the two CRF is UNSIGNED AREA. The size of unsigned area on Figure 3a and 3b is 

estimated using formula: 

UNSIGNED-AREA =  

∫              
 

   +∫              
 

 +∫              
 

 +∫              
 

 + 

 ∫              
 

 +∫              
 

  ∫              
 

  ∫              
  

  

.....................................................................................................................................(7) 

The significance of DIF in an item of test can be estimated by likelihood ratio test or the 

model comparison approach (Camilli and Shepard, 1994: 76-97; Thissen et. al., 1993: 72). 

The model comparison approach is implemented by comparing the relative fit of two models. 

The first is called the compact model (C) and the second is the augmented model (A). The 

augmented model is an elaboration of the compact model; it has all of the parameters of model C 

plus a set of additional parameters. The comparison is to see weather the additional parameters 

in set A are really necessary. A simpler model with a single ICC for the Reference and Focal 

Group (for a particular item) is always preferable to a more complex model with each group has 

its own ICC. Only if a more complex model demonstrates significantly better fit to the data, its 

additional features is deemed necessary. 

  

Fig 2.a. The category response function of 

focal group and reference with 3 category 

Fig 2.b. The category response function to 

estimate uniform DIF Index  with 3 category 
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Fig 3.a. The category response function of 

focal group and reference with 3 category 

(load nonuniform DIF) 

Fig 3.b. The category response function to 

estimate nonuniform DIF Index  with 3 

category 

 

For illustration,  L *   is value of  L likelihood function. There are two models will 

be compared, C model (compact model) and A model (augmented model).  The C Model is 

simpler model. The hypothesis is 

Ho    :    = SetC (  SetC contains N parameters) ……………..………….. . . . (8) 

Ha   :    = SetA  (  SetA  contains N+M parameters) ……....……............. . .  (9) 

 Stands for the true set parameters. The C model has M fewer parameters than A model. 

The Likelihood Ratio for the two models is : 

 LR = 
)(

*

)(

A

C

L

L
   ………………………………………………………… . . . . (10) 

Where 
*

)(CL  is value of L likelihood function of C model and 
*

)( AL  is value of   L likelihood 

function of   A model .  

Then it is transformed in the natural logarithm:  

 
2

)(M  = -2 in (LR) 

              =[-2 ln
*

)(CL ]-[-2ln
*

)( AL ] …………………………………… . . . ..…(11)  

For simplicity notation, G(C) = [ -2 ln
*

)(CL ] and G (A) = [-2ln
*

)( AL ], then the ratio 

likelihood becomes  

 
2

)(M = -2ln(LR) = G( C) –  G(A)..…………………….…..… . . . . . . .……(12)  

2

)(M  is  approximately distributed as a chi -square with M degrees of freedom.  

The steps for detecting DIF are can be elaborated as follows.  Firstly, estimate item’s 

parameter and get G(C) in test consisted of k item. Second, determine one of item test to be 

evaluated. Third, item the test is made impressing becomes two items. Item firstly contains 
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answers from Reference group, which is not responded by the Focal group. The second item 

contained the answers from Focal group which is not responded by the Reference group. 

Fourth, estimate the parameters again and get G (A) for test consisted of k+1 item. Then, 2

)(M  

can be determined to know the significance of DIF in one item of test. 

The aim of the study is to determine the DIF of politomous data especially generalized 

partial credit model (GPCM). The response pattern is  generated by the model parameters from 

the data of Indonesia and the international of TIMSS 2007 in mathematics test.   

 

Methods 

This study identify the DIF of constructed response mathematics items of TIMSS 2007. 

The signifcancy test of DIF used  the generated data for the focal group and reference group. The 

politomus data sets are generated by the model parameter estimation results of the response 

pattern of Indonesian students in TIMSS 2007 (for the focal group) and the international items’ 

parameter of mathematics test in TIMSS 2007 (for the reference group), particularly in the 

consructed response form that scored 3 category and the total of items is  19 items. The 

students’ responses were generated using WINGEN, with ability parameter of students 

respectively have the normal distribution (N [-1.2,1] for Indonesia's and the N [0.1] for the 

international. 

 The estimation of parameter from the response patterns of students in TIMSS 2007 

Indonesia conducted with PARSCALE. The estimation  of DIF  index used the method of the area 

between CRF curve is conducted by Rieman sum integral. The estimation of likelihood to 

determine the significance of DIF has done using PARSCALE,  and the result then compared with 

the Chi-square table. 

 

Result 

Indonesia students' response patterns  to mathematics items in TIMSS 2007 were 

analyzed to estimate the items’ parameters, i.e. items’ discrimination, item difficulty index, and 

items’ location parameters. Parameter estimation results are then compared to items’ 

paramater of TIMSS, to conduct early detection of DIF in the politomous data. The comparison 

of the items’ location parameter of Indonesia to the international parameters is presented in 

Figure 4. Looking at the results in Figure 4, it can be obtained that the slope of line item location 

parameter trend (straight line) is lower than the slope of the line y = x (dash line with gradient 

1). This indicates that the difficulty parameters in Indonesian’s data is higher than the difficulty 

parameter in international’s data and this is one indication of the DIF loading. 

 By using the same parameters with the parameters estimated from students’ Indonesia 

(Indonesia parameter) and the original items parameters from TIMSS (international 

parameter), then 1000 responses generated by the abilities distribution N [(-1.2), 1] for 

Indonesia and N [0.1] for the international. The data generated by the Indonesia parameter is 

the focal group, and the data generated by the international parameters is considered as the 

reference group. 
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Fig 4. The Difficulty Index Estimated from Students’ Responses of Indonesia 

and The Origin Difficulty Index (International) 

 

By using the item parameters that is item discrimination index, difficulty index, and the 

location parameter of focal and reference group, then described the characteristic response 

function (CRF) curve. The CRF curve  is then used to calculate the index of DIF is the area 

between the probability of the focal group and reference group. The CRF curve for example 

items are presented in Figure 5 for item M022232.  DIF index is then calculated by the method 

of unsigned area by using the Rieman integral approach. 

 

Fig 5. Characteristic Response Function Curve of item M022232 
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The response data as result of data generation  were  analyzed using PARSCALE, to 

estimate the value of its likelihood, both on the compact models (G (C)) and the augmented 

model (G (A)). The results of calculation of DIF index, G (C) and G (A), and significance test 

results of the DIF loading  are presented in Table 1. 

Table 1.  The Result of DIF Index, G(C ), G(A) Estimation and Summary of 

DIF Significant test 

Item 

 

 

DIF Index 

G(C ) G(A) G(C)-G(A) 

Chi-

square 

(df=3, 

=5%) Conclution 

1 1.01057 64611.72 64459.92 151.806 7.815 significantly load  DIF 

2 0.567007 64611.72 64544.95 66.773 7.815 significantly load  DIF 

3 1.095973 64611.72 64579.61 32.117 7.815 significantly load  DIF 

4 0.922476 64611.72 64603.26 8.464 7.815 significantly load  DIF 

5 0.860822 64611.72 64510.79 100.932 7.815 significantly load  DIF 

6 1.179005 
64611.72 

64606.01 5.709 7.815 

Not significantly load  

DIF 

7 1.135855 64611.72 64582.62 29.104 7.815 significantly load  DIF 

8 0.845997 64611.72 64556.88 54.839 7.815 significantly load  DIF 

9 0.599182 64611.72 64601.29 10.435 7.815 significantly load  DIF 

10 0.668134 64611.72 64602.2 9.524 7.815 significantly load  DIF 

11 0.882603 64611.72 63615.89 995.835 7.815 significantly load  DIF 

12 0.655143 64611.72 64597.64 14.078 7.815 significantly load  DIF 

13 1.668576 64611.72 64598.79 12.931 7.815 significantly load  DIF 

14 1.178902 64611.72 64598.88 12.846 7.815 significantly load  DIF 

15 1.040604 64611.72 64589.5 22.221 7.815 significantly load  DIF 

16 1.437656 64611.72 64561.49 50.237 7.815 significantly load  DIF 

17 1.373445 64611.72 64585.77 25.952 7.815 significantly load  DIF 

18 0.57608 64611.72 64592.93 18.792 7.815 significantly load  DIF 

19 0.799731 64611.72 64354.39 257.328 7.815 significantly load  DIF 

 

Conclution and Discussion   

The results showed that there were DIF loading in items mathematics constructed 

response TIMSS 2007 with  parameter Indonesia as parameter of focal group and the  

international parameter as a reference parameter. The there are 18 of 19 items load DIF 

statistically significant with significance in 5 % level, using the data generated by the politomus 

items’ parameters and the distribution abilities of students from Indonesia and the TIMSS 2007. 

Looking at the results of this study, the difficulty parameters of the constructed response items 

in Indonesia are higher than the international parameters. This needs to be a concern for 

educators, to vary the use of various forms of test to held the evaluation of education. 

To identify the DIF loading, there are various methods that can be done. In this research, 

it is using a  area to find out the index of DIF and the likelihood ratio test to test its significance. 
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Therefore, it is necessary to identify and test using other methods, then compared. The results 

of the comparison can be used to determine the most effective methods of detecting item bias. 
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MODEL PENELITIAN KERJASAMA INSTITUSI DALAM PEMANTAUAN STANDAR 
NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) SEBAGAI BASIS DATA UNTUK PENGEMBANGAN 
GRAND DESIGN PENDIDIKAN DI WILAYAH OTONOMI MENUJU TERCAPAINYA 

MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) 

 

Dadan Rosana, Purwanti Widhie Hastuti, Susilowati 

FMIPA UNY, danrosana.uny@gmail.com, 081392859303 
 

ABSTRAK 

Salah satu  tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam melaksanakan 
pembangunan pendidikan adalah memenuhi komitmen global untuk pencapaian 
sasaran-sasaran Millenium Development Goals (MDGs). Karena itu peranan UNY 
sebagai bagian dari magistravum schoolarum, dituntut agar bestpractice dalam 
bidang pendidikan, maka kerjasama strategis perlu dilakukan UNY dengan 
Pemerintah Daerah sebagai wilayah otonomi. Karena itu, tujuan dari penelitian ini 
adalah; (1) Menghasilkan model kerjasama institusi sebagai model bestpractice bagi 
implementasi dan penguatan peran strategis UNY, sehingga dapat merealisasikan 
tercapainya sasaran millenium development goals (MDGs), (2) Menggambarkan 
kondisi saat ini dan trend masa mendatang pendidikan dan kebudayaan, baik pada 
skala nasional maupun skala regional Kabupaten Bulungan, (3) Mendapatkan data 
mengenai tingkat penerapan dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan di 
Kabupaten Bulungan, (4) Mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan bidang 
pendidikan baik pada tataran nasional, provinsi maupun pada tataran Kabupaten 
Bulungan, (5) Memberikan referensi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 
bidang pendidikan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan 
menggunakan Lima Fase Perancangan Kegiatan Model Spiral diadaptasi dari  ‘Five 
phases of instructional design’. Dalam model spiral ini dikenal 5 (lima) fase 
pengembangan yakni: (1) definisi (define), (2) desain (design), (3) peragaan 
(demonstrate), (4) pengembangan (develop), dan (5) penyajian (deliver). Hasil 
penelitian yang dilakukan melalui pemantauan terhadap sosialisasi, ketersediaan 
dan keterlaksanaan Stándar Nasional Pendidikan menunjukkan bahwa; (1) 
ketersediaan dokumen tentang standar beserta dokumen-dokumen pendukungnya 
di sekolah dan unit-unit kerja yang terkait masih belum maksimal, hanya 67% 
responden  yang menyatakan bahwa dokumen SNP tersedia di sekolahnya, (2) 
Sekolah yang telah memiliki dokumen KTSP secara lengkap (tujuan pendidikan, 
muatan kurikulum, kalender pendidikan, dan silabus) tidak lebih dari 78%, yang 
bisa diartikan bahwa yang telah melaksanakan KTSP secara penuh baru 78%. (3) 
Standar SDM masih jauh untuk bisa terpenuhi baik Standar Kualifikasi Akademik 
(TK 15%; SD 30%; SMP 70%; SMA 90%) maupun Standar Kompetensinya (dihitung 
dari yang telah memperoleh sertifikat pendidik, hanya 16% guru dari semua 
jenjang pendidikan, dan menurut hasil analisis data pemantauan, guru yang telah 
menguasai semua sub-kompetensi dalam;  pedagogis (42%),  kepribadian (76%), 
kompetensi sosial (75%), dan (d) kompetensi profesional (39%). Berdasarkan data-
data pemantauan ini maka selanjutnya akan dikembangankan rancangan grand 
design pendidikan Kabupaten Bulungan pada tahap berikutny a. 

Kata Kunci: MDGs, SNP, pemantauan, grand design pendidikan 
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PENDAHULUAN 

Renstra Kemdiknas 2010-2014 merumuskan beberapa paradigma penyelenggaraan 

pendidikan yang meliputi: pemberdayaan manusia seutuhnya, pembelajaran sepanjang hayat 

berpusat pada peserta didik, pendidikan untuk semua, dan pendidikan untuk perkembangan, 

pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan. Salah satu  tantangan yang dihadapi 

dalam melaksanakan pembangunan pendidikan adalah memenuhi komitmen global untuk 

pencapaian sasaran-sasaran Millenium Development Goals (MDGs), Education For All (EFA), 

Education for All, dan Education for Sustainable Development (EfSD). 

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan delapan tujuan pembangunan 

internasional yang telah disepakati oleh 192 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa 

termasuk Indonesia dan sedikitnya 23 organisasi internasional. MDGs memiliki delapan capaian 

yang harus terlaksana pada tahun 2015.  

Terkait dengan  tujuan pembangunan nasional yang dituangkan dalam Renstra 

Kemdiknas 2010-2014 dan komitmen dengan sasaran pembangunan global (MDGs dan EfDS) 

tersebut, maka salah satu tantangan bagi Universitas Negeri Yogyakarta sebagai salah satu 

Institusi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang terkemuka di Indonesia 

adalah mampu mengimplementasikannya dalam bidang pendidikan. UNY sebagai bagian dari 

magistravum schoolarum, yaitu lembaga terhormat yang di dalamnya adalah sekumpulan 

ilmuwan, cendekiawan, dan mahasiswa.  

Tantangan ini tentu saja harus dijawab tidak hanya sekedar melalui pengembangan 

keilmuan yang sifatnya teoritik, tetapi harus mengarah pada upaya menghasilkan bestpractice 

yang dapat dijadikan model unggulan yang sekaligus memperkokoh peranan UNY secara 

Nasional. Untuk itu diperlukan program penelitian unggulan yang berorientasi pada upaya 

menghasilkan bestpractice yang kedepannya memungkinkan untuk dapat menambah/income 

generating universitas.  Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, maka kerjasama 

strategis harus dilakukan UNY dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten sebagai 

wilayah otonomi. Hal ini sejalan dengan Rencana Induk Pengembangan Penelitian di UNY yang 

berkaitan dengan Penelitian Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat  sera Pengembangan 

Model Penelitian Kebijakan. 

Kebijakan nasional di bidang pendidikan dan komitmen sasaran pembangunan global, 

tentu saja membawa implikasi pada strategi pengambilan kebijakan di daerah. Pendidikan 

adalah salah satu indikator keberhasilan suatu daerah baik ditinjau dari kepentingan jangka 

pendek untuk meningkatkan daya saing daerah dalam bidang pendidikan, maupun kepentingan 

jangka panjang sebagai investasi strategis dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia 

yang berkualitas. Karena itu sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang 

desentralisasi dan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki peranan yang sangat 

strategis untuk mengembangkan bidang pendidikan di daerahnya.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sangat perlu dan mendesak dilakukan 

sebuah penelitian dalam bentuk kerjasama institusi yang dalam kesempatan ini mengambil 

judul,” Model Penelitian Kerjasama Institusi Dalam Pemantauan Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) Sebagai Basis Data untuk Pengembangan Grand Design Pendidikan di 

Wilayah Otonomi Menuju Tercapainya Millenium Development Goals (MDGs)”. 
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Dalam rancangan penelitian ini kerjasama dirancang antara UNY dengan Kabupaten 

Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pertimbangan kemudahan akses Tim Peneliti 

sebagai Tim Adhoc BSNP dalam kegiatan Pemantauan 8 Standar Pendidikan disana dan 

pertimbangan ketersediaan biaya yang cukup berdasarkan komitmen pemerintah Kabupaten 

Bulungan untuk menganggarkan bidang pendidikan sebesar 20% dari APBD-nya. Grand Design 

pendidikan harus sesuai dengan kondisi demografis, geografis, geosentris serta kultur sosial 

budaya yang dominan. Oleh karena itu penyusunan Grand Design harus dimulai dengan potret 

terkini yang terlihat dari hasil pemantauan terhadap pelaksanaan standar nasional pendidikan 

dan tetap pememperhatikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bulungan. Hasilnya 

di jadikan bahan pengembangan Grand Design Pendidikan  yang merupakan terjemahan 

kebijakan nasional tentang pendidikan dan kebudayaan, visi, misi, pengembangan, dan searah 

dengan kebijakan umum pengembangan dan pembangunan Kabupaten Bulungan ke masa 

depan.  

Adapun tujuan khusus dari penelitian kerjasama institusi dalam pemantauan standar 

pendidikan sebagai basis data bagi penyusunan dan pengembangan Grand Design  Pendidikan di 

Kabupaten Bulungan ini adalah: (1) Menghasilkan model kerjasama institusi sebagai model 

bestpractice bagi implementasi dan penguatan peran strategis UNY sebagai LPTK terkemuka 

dalam bidang pendidikan di Indonesia, sehingga dapat merealisasikan tercapainya sasaran 

millenium development goals (MDGs), (2) Menggambarkan kondisi saat ini dan trend masa 

mendatang pendidikan dan kebudayaan, baik pada skala nasional maupun skala regional 

Kabupaten Bulungan, (3) Mendapatkan data mengenai tingkat penerapan dan pencapaian 

Standar Nasional Pendidikan (mencakup; ketersediaan dan sosialisasi tentang dokumen standar 

isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar 

pembiayaan) di Kabupaten Bulungan, (4) Mensinkronisasikan, mengintegrasikan, dan 

menyelaraskan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan baik pada tataran nasional, 

Propinsi maupun pada tataran Kabupaten Bulungan, (5) Memberikan pedoman, petunjuk, 

referensi dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bidang 

pendidikan, baik bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan beserta unit kerja dilingkungan 

Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, maupun maupun Pemerintah Kabupaten Bulungan 

yang berkewenangan menyelenggarakan pendidikan. 

 

METODE PENELITIAN 

Secara metodologis, penelitian kerjasama institusi antara UNY dan Pemerintah Kabupaten 

Bulungan dalam pemantauan penerapan 8 standar pendidikan nasional sebagai dasar  

penyusunan Grand Design Pendidikan Kabupaten Bulungan melalui tahapan-tahapan 

sebagaimana tampak pada tahapan di bawah ini. Penelitian kerjasama institusi antara UNY dan 

Pemerintah Kabupaten Bulungan pada tahun pestama difokuskan pada pemantauan terhadap 

sosialisasi dan penerapan 8 Standar Pendidikan di Kabupaten Bulungan  menggunakan tahapan 

sebagai berikut: 

(1) Persiapan pemantauan (penyusunan instrumen dan pelatihan surveyor) 

(2) Pelaksanaan pemantauan 

(3) Data entry 

(4) Analisis data 
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(5) Pemaparan hasil analisis 

(6) Perumusan Kesimpulan 

(7) Perumusan Rekomendasi 

(8) Penulisan Laporan Lengkap 

     Penelitian  mencakup aspek-aspek berikut:  

(1) ketersediaan dokumen, 

(2) sosialisasi, 

(3) pelaksanaan standar,  

(4) tingkat pencapaian standar, dan 

(5) pelaksanaan ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran dan Ujian Nasional. 

Pada tahun kedua, fokus penelitian diarahkan pada pengembangan grand design dimulai 

dengan merumuskan gagasan awal, yang selanjunya dibahas pada Pra Wrokshop (focus group 

discussion) dengan mengundang berbagai pihak stakeholder pendidikan. Pra workshop 

dimaksudkan untuk menggali pendapat dan menjaring pendapat dari berbagai pihak. Dari FGD 

diharapkan menghasilkan draft Grand Design Pendidikan Kabupaten Bulungan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemikiran yang berkembang dan muncul selama pra workshop/FGD selanjutnya dibahas, 

digali, dianalisis, dirumuskan butir-butir penting dan hasilnya  berupa Draf Grand Design.  Hasil 

Draf Grand Design kemudian dilakukan penyempurnaan I berdasarkan review internal yang 

melibatkan mulai dari sekolah, Dewan Pendidikan  eselon IV sampai dengan Eselon II dalam 

jajaran Dinas pendidikan Kabupaten Bulungan. Hasil dari penyempurnaan I dilakukan 

penyempurnaan II berdasarkan hasil review external yang melibatkan berbagai Stakholder 
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pendidikan khususnya yang tidak berada di Jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, dan 

sekaligus sebagai  uji publik terhadap grand design. Dalam Uji publik, semua pihak 

berkesempatan memberi koreksi dan masukan guna penyempurnaan grand design dan 

ditampung oleh Tim Penyusun sebagai bahan penyempurnaan gran design. Setelah 

disempurnakan, maka grand design Pendidikan Kabupaten Bulungan dinyatakan final dan 

selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dapatnya  sebagai produk 

hukum. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis data pemantauan tentang pelaksanaan, penerapan, dan pencapaian (1) 

Standar Isi, (2) Standar Kompetensi Lulusan, (3) Standar Guru, (4) Standar Kepala Sekolah, (5) 

Standar Pengawas, (6) Ketentuan mengenai Buku Teks Pelajaran, dan (7) Ketentuan mengenai 

Ujian Nasional.  Namun sebelum itu, hasil analisis data pemantauan terhadap beberapa aspek 

yang terkait dengan Standar Nasional Pendidikan akan dipaparkan lebih dahulu, yaitu meliputi 

(1) ketersediaan dokumen, (2) cara perolehan dokumen, dan (3) sosialisasi dokumen.  

Tingkat kualifikasi Pendidikan Kepala sekolah SD yang belum memenuhi kualifikasi S1 ke 

atas mencapai 48% (Kepala SD 28% ijazah tertinggi setingkat SPG/SGO dan 20% setingkat 

D1/D2/D3). Tingkat kulifikasi pendidikan kepala sekolah SLTP masih ada yang berpendidikan 

D1/D2/D3 sebanyak 8%, sedangkan yang sudah setingkat S2 adalah 20%. Sedangkan di tingkat 

SLTA yang sudah memiliki kualifikasi S2 baru 31%. 

Dokumen tentang Standar Nasional Pendidikan  dan Dokumen Pendukungnya 

   Bagian ini berisi hasil analisis data pemantauan tentang ketersediaan, cara perolehan, 

dan sosialisasi dokumen tentang Standar Nasional Pendidikan dan dokumen pendukungnya. 

Data diperoleh dari hasil wawancara dengan responden guru, kepala sekolah, dan pengawas. 

Dokumen-dokumen yang ditanyakan adalah sebagai berikut: 

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) 

b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (GdD) 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) 

d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (SI) 

e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (SKL) 

f. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (PAN) 

g. Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (MOD) 

h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar 

Pengawas Sekolah/Madrasah (SPS) 

i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah (SKS) 

j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (SG) 
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k. Ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran (BTP) 

l. Ketentuan tentang Ujian Nasional (DUN) 

 

Responden guru hanya ditanya tentang dokumen Standar Isi, Standar Kompetensi 

Lulusan, dan Standar Guru, responden kepala sekolah ditanya tentang semua dokumen, dan 

responden pengawas ditanya semua dokumen kecuali dokumen  ketentuan tentang  Buku Teks 

Pelajaran dan Ujian Nasional. 

Ketersediaan Dokumen 

       Untuk memantau ketersediaan dokumen standar dan pendukungnya, responden 

ditanya apakah dia memiliki atau di kantornya tersedia dokumen tersebut. Responden tidak 

harus memiliki dokumen tersebut.  Dalam wawancara dengan responden, surveyor diminta 

untuk mengecek keberadaan dokumen tersebut dengan meminta responden menunjukkan 

bukti fisiknya atau melalui pertanyaan-pertanyaan yang menggali. 

 

Gambar 1. Ketersediaan Dokumen 

 

Secara logis, diharapkan ketersediaan dokumen yang relevan dengan status responden 

(guru, kepala sekolah, dan pengawas) dan tugas yang harus mereka laksanakan cenderung lebih 

tinggi angkanya daripada yang tidak secara langsung terkait dengan status dan tugas-tugas 

responden. Oleh karena itu, angka yang tinggi pada ketersediaan dokumen Standar Isi, Standar 

Kompetensi Lulusan, model KTSP, panduan penyusunan KTSP bagi responden guru, kepala 

sekolah, dan pengawas dapat dianggap wajar atau sesuai dengan harapan. Demikian juga angka 

yang tinggi pada ketersediaan Standar Kepala Sekolah bagi responden kepala sekolah, dan 

angka yang tinggi pada ketersediaan Standar Pengawas bagi responden pengawas. 

Yang dianggap tidak wajar atau tidak sesuai dengan harapan adalah angka yang rendah 

pada keberadaan ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran oleh responden guru (39%). Hal ini 

membawa implikasi pada muatan materi pelajaran yang diajarkan sangat mungkin 
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menyimpang dari standar isi yang seharusnya. Hal ini juga bias diartikan sebagai kurang 

perhatian guru pada sumber belajar yang lebih actual dan sesuai dengan standarnya.  

Berdasarkan respon responden pengawas terlihat bahwa ketersediaan Standar Pengawas 

Sekolah masih rendah bagi responden Pengawas (32.3%). Jika itu diartikan sebagai rendahnya 

perhatian pengawas pada kualifikasi dan kompetensi yang harus dimilikinya untuk menjadi 

pengawas  yang professional, keadaan ini perlu memperoleh perhatian dan tindak lanjut. Selain 

itu, tampaknya ada hubungan antara rendahnya angka kepemilikan dokumen Standar 

Pengawas Sekolah oleh responden pengawas (67.3%) dengan rendahnya angka keikutsertaan 

mereka dalam sosialisasi tentang Standar Pengawas Sekolah (61%).  

Dari responden Kepala Sekolah yang masih terlihat rendah adalah tentang kepemiliki 

Undang-undang Guru dan Dosen (53%) serta Standar pengawas sekolah (58.3%). Yang juga 

dianggap kurang wajar atau tidak sesuai dengan harapan adalah angka yang rendah pada 

ketersediaan Standar Kepala Sekolah bagi responden Kepala Sekolah (68%). Jika itu diartikan 

sebagai belum tingginya perhatian Kepala Sekolah pada kualifikasi dan kompetensi yang harus 

dimilikinya untuk menjadi Kepala Sekolah yang  professional, keadaan ini perlu memperoleh 

perhatian dan tindak lanjut. 

 
Gambar 2. Kepemilikan Dokumen oleh Kepala Sekolah Negeri dan Swasta 

 

 Jika data pemantauan tentang ketersediaan dokumen dipilah berdasarkan kategori 

Negeri dan Swasta, tampak jelas masih ada kesenjangan. Semua dokumen tentang Standar 

Nasional Pendidikan beserta dokumen pendukungnya lebih banyak tersedia di 

sekolah/madrasah (berdasarkan responden kepala sekolah/madrasah) di Negeri daripada yang 

tersedia di Swasta. Penyebab adanya kesenjangan ini mungkin faktor sosialisasi, pengelolaan 

yang belum baik khususnya berkaitan dengan pendanaan, dan/atau belum maksimalnya 

bantuan pemerintah pada sekolah swasta. 

 Jika data pemantauan tentang ketersediaan dokumen dipilah berdasarkan kategori 

sekolah di sekitar ibukota kabupaten dan sekolah yang jauh dari ibukota kabupaten maka 

terlihat bahwa semua dokumen tentang Standar Nasional Pendidikan beserta dokumen 

pendukungnya lebih banyak tersedia di sekolah di sekitar ibukota kabupaten kategori tinggi 
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daripada di kelompok sekolah yang jauh dari ibukota kabupaten. Data ini dapat digunakan 

sebagai bahan untuk lebih memperhatiakan lagi perluasan akses dan pemerataan kualitas 

sekolah. 

Jika data pemantauan tentang ketersediaan dokumen dipilah berdasarkan kategori 

jenjang pendidikan, ada kesenjangan. Semua dokumen Standar Nasional Pendidikan beserta 

dokumen pendukungnya kecuali model KTSP. Penyebab kesenjangan ini mungkin faktor 

sosialisasi, kebutuhan yang dirasakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan, dan/atau tidak 

maksimalnya fungsi kepemimpinan. Khusus untuk model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

dan ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran, tampaknya kebutuhan di jenjang pendidikan dasar 

lebih dirasakan daripada di tingkat pendidikan menengah sehingga ketersediaannya lebih 

tinggi. 

Cara Perolehan Dokumen 

      Responden yang menyatakan bahwa dia memiliki atau di kantornya tersedia dokumen 

standar dan pendukungnya ditanya bagaimana cara memperoleh dokumen tersebut. Terdapat 

dua alternatif jawaban yakni, responden memperoleh dokumen tersebut dari atasannya 

dan/atau responden berinisiatif mencari sendiri dokumen tersebut. 

Tabel 5: Cara Perolehan Dokumen 

 Guru Kasek Pengawas 

Asal Dokumen Sendiri Atasan Sendiri Atasan Sendiri Atasan 

SPN 

 

31.67% 56.65% 48.89% 40.00% 

GdD 46.67% 53.33% 58.73% 41.27% 

SNP 23.33% 61.67% 48.86% 50.91% 

SI 6.67% 80.00% 23.33% 58.33% 45.31% 54.69% 

SKL 8.33% 80.00% 21.67% 76.67% 43.46% 55.09% 

PAN 

 

21.67% 65.00% 43.50% 56.05% 

MOD 13.33% 65.00% 47.49% 52.28% 

SPS 13.33% 35.00% 50.34% 50.11% 

SKS 18.33% 80.00% 50.35% 48.47% 

SG 15.00% 51.67% 15.00% 46.67% 49.29% 49.29% 

BTP 
 

11.67% 56.67% 
 

DUN 13.33% 76.67% 
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Gambar 3. Cara Perolehan Dokumen oleh Kepala Sekolah  

 

 

Dalam memperoleh dokumen tentang Standar Nasional Pendidikan serta dokumen yang 

terkait, guru cenderung lebih sedikit inisiatifnya daripada kepala sekolah, dan kepala sekolah 

cenderung lebih sedikit inisiatifnya daripada pengawas dalam mencari sendiri dokumen 

tersebut. Dari segi hirarki, kepala sekolah memiliki kewajiban menyampaikan dokumen-

dokumen tersebut kepada para guru di sekolahnya sehingga guru lebih banyak bisa 

mengandalkan perolehan dari atasan daripada harus mencari sendiri.  

Data yang menunjukkan bahwa kepala sekolah cenderung lebih banyak menerima 

dokumen dari atasan daripada pengawas dapat ditafsirkan lebih banyaknya inisiatif pengawas 

daripada kepala sekolah untuk memperoleh dokumen tersebut.  Namun dilihat dari peranan 

kepala dinas Kabupaten/kota, yang memiliki kewajiban menyampaikan dokumen-dokumen 

tersebut kepada kepala sekolah dan pengawas, tampaknya kepala dinas cenderung memberikan 

perhatian kepada kepala sekolah lebih banyak daripada kepada pengawas. Pengawas lebih 

banyak mencari sendiri daripada kepala sekolah  mungkin karena merasa tidak memperoleh 

sosialisasi yang cukup dari atasan dalam hal perolehan dokumen tentang Standar Nasional 

Pendidikan dan dokumen pendukungnya, atau mungkin karena merasa memiliki tanggung 

Jawab  yang lebih besar daripada kepala sekolah. 

Oleh karena itu, jika ditinjau dari bekerjanya sistem birokrasi, yaitu atasan harus 

mendistribusikan dokumen yang dimilikinya kepada bawahan, angka yang lebih tinggi pada 

perolehan dokumen dari atasan oleh responden guru dan responden kepala sekolah tampaknya 

telah sesuai harapan. Namun, sistem birokrasi seperti itu tampaknya tidak bekerja sesuai 

dengan harapan pada responden pengawas. 
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Sosialisasi Dokumen 

      Pada butir tentang sosialisasi dokumen, responden hanya ditanya mengenai sosialisasi 

dokumen standar yakni Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pengawas Sekolah, 

Standar Kepala Sekolah, dan Standar Guru serta Panduan Penyusunan/Model Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan; dokumen yang lain tidak ditanyakan.   Seperti pada ketersediaan 

dokumen, guru hanya ditanya tentang sosialisasi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan 

Standar Guru.  Responden ditanya apakah pernah mengikuti sosialisasi (pelatihan/bimbingan 

teknis) tentang dokumen tersebut. 

Tabel 6: Sosialisasi Dokumen tentang Standar 

Dokumen Guru Kasek Pengawas 

SI 55.00% 55.00% 71.11% 

SKL 53.33% 75.33% 73.33% 

PAN/MOD 

 

68.33% 68.89% 

SPS 50.00% 73.33% 

SKS 85.00% 64.44% 

SG 73.33% 80.00% 71.11% 

 

 

 

Gambar 4. Sosialisasi Dokumen tentang Standar  

 

Jika sosialisasi dianggap sebagai prasyarat untuk memahami dan kemudian 

melaksanakan, harapannya angka keikutsertaan sosialisasi guru, kepala sekolah, dan pengawas 

tentang standar-standar nasional yang relevan dengan status dan pekerjaan mereka mendekati 

100%. Oleh karena itu, tampaknya sosialisasi yang diikuti oleh guru, kepala sekolah, dan 

pengawas belum maksimal. Angkanya hanya berkisar antara 50,00% sampai dengan 86,67%. 

Yang perlu memperoleh perhatian lebih serius lagi adalah angka keikutsertaan sosialisasi oleh 

kepala sekolah tentang standar pengawas hanya 50%. Seharusnya kepala sekolah memahami 

standar pengawas sekolah adalah bagian yang sangat penting untuk peningkatan mutu Sekolah. 
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Jika data pemantauan tentang sosialisasi dokumen standar beserta dokumen 

pendukungnya dipilah berdasarkan kategori Negeri dan Swasta, terlihat jelas adanya 

kesenjangan. Sosialisasi semua dokumen tentang standar beserta dokumen-dokumen 

pendukungnya lebih banyak dilakukan di Negeri daripada di Swasta sebagaimana yang 

dinyatakan oleh responden guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kemungkinan besar faktor ini 

yang menyebabkan kesenjangan antara Negeri dan Swasta dari segi ketersediaan dokumen-

dokumen tersebut. 

Jika data pemantauan tentang sosialisasi dokumen standar beserta dokumen 

pendukungnya dipilah berdasarkan kategori negeri dan swasta, juga tampak ada kesenjangan. 

Sosialisasi semua dokumen tentang standar beserta dokumen-dokumen pendukungnya lebih 

banyak dilakukan untuk sekolah-sekolah negeri daripada untuk sekolah swasta. sebagaimana 

yang dinyatakan oleh responden guru dan kepala sekolah.  

 

Tabel 7: Penyelenggara Sosialisasi 

Standar 
Pusat Provinsi Kabupaten/Kota 

Guru Kasek Peng. Guru Kasek Peng. Guru Kasek Peng. 

SI (4) 11.67% 10.59% 6.67% 26.67% 12.94% 28.89% 75.00% 56.25% 53.33% 

SKL (5) 10.00% 12.06% 6.67% 25.33% 28.26% 28.89% 73.03% 69.10% 53.67% 

PAN (6) 

 

13.74% 7.33% 

 

30.69% 25.67% 

 

56.25% 52.33% 

SPS (8) 13.02% 7.67% 27.15% 26.33% 69.81% 53.33% 

SKS (9) 11.80% 6.67% 30.30% 27.33% 67.62% 42.33% 

SG (10) 10.33% 10.20% 6.33% 25.33% 30.90% 26.67% 70.90% 73.81% 53.67% 

 

Dari segi penyelenggara sosialisasi, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, 

polanya telah sesuai dengan harapan. Guru, kepala sekolah, dan pengawas cenderung lebih 

banyak mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota daripada 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, dan lebih banyak mengikuti yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi daripada yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Pusat. Hanya saja masih ada sekitar 10.50% yang beranggapan belum mendapatkan sosialisasi. 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar 5.  
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Gambar 5. Penyelenggara Sosialisasi Dokumen tentang Standar  

 

Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan 

Bagian ini berisi paparan hasil analisis data pemantauan Standar Isi dan Standar 

Kompetensi Lulusan, yang terdiri dari aspek penerapan dan pencapaian standar, penilaian 

responden terhadap Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, serta hambatan penerapan 

Standar Isi dan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan.   

Penerapan Standar 

Aspek penerapan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan hanya dilihat pada 

penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).   Responden guru dan kepala sekolah 

ditanya tentang  proses pengembangan KTSP di sekolahnya, adanya dukungan narasumber dari 

pemerintah kabupaten/kota, provinsi, atau pusat untuk pengembangan KTSP, keberadaan dan 

kelengkapan dokumen KTSP di sekolahnya, jenis muatan lokal yang dikembangkan di 

sekolahnya, pelaksanaan KTSP, serta adanya pemantauan KTSP oleh instansi yang berwenang.      

Proses Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

      Dalam proses pengembangan KTSP, yang dilihat adalah (1) pemrakarsa 

pengembangan KTSP, (2) strategi yang dipakai dalam mengembangkan KTSP, serta (3) 

keterlibatan pihak-pihak yang seharusnya berperan dalam pengembangan KTSP. 

Pemrakarsa Pengembangan KTSP 

 Dalam hal prakarsa, responden bisa memilih lebih dari satu Jawaban sehingga 

persentasenya bisa lebih dari 100%. 
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Tabel 8: Pemrakarsa Pengembangan KTSP 

Pemrakarsa Pengembangan 
Responden 

Guru 
Responden 

Kasek 

Dinas Pendidikan 18,75% 25,00% 

Sekolah 62.50% 55,00% 

Sekolah dan Dinas Pendidikan 18,75% 25,00% 

 

 
Gambar 6. Pemrakarsa Pengembangan KTSP 

 

Angka yang menunjukkan proporsi prakarsa pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (62.50%) yang lebih banyak datang dari sekolah daripada dari dinas pendidikan 

sesuai dengan harapan karena pada dasarnya pengembangan KTSP didasari konsep manajemen 

berbasis sekolah. Kegiatan penelitian selanjutnya adalah melakukan revisi berdasarkan hasil 

FGD (focus group discussion) antara tim peneliti dengan pihak BAPEDA Kabupaten Bulungan 

dan stakeholders pendidikan.  

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, yang diperoleh melalui wawancara dengan para 

responden, ditarik kesimpulan berikut ini. 

1. Faktor yang paling menghambat dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten 

Bulungan adalah masalah pencapaian standar kualifikasi akademik baik bagi guru, kepala 

sekolah maupun pengawas. 

2. Kemampuan sekolah dalam mengembangkan KTSP masih perlu ditingkatkan melalui 

pelatihan dan pendampingan yang intensif. 

3. Dilihat dari kategori negeri-swasta, masih ada kesenjangan dalam pencapaian Standar 

Kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas. 

4. Keadaan sekolah yang terkait dengan jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa setiap 

rombongan belajar masih perlu disesuaikan agar memenuhi standar.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan Menghasilkan prototype CNC Turning Simulator yang dapat 
menerima masukan data berupa program CNC dari soft-ware simulasi visual graphic 
dan melakukan ekskusi program CNC tersebut dalam bentuk gerakan mekanik 
mesin sebagaimana mesin CNC.  

Pada tahun I, penelitian ini terfokus pada: (1) Menghasilkan Sistem Mekanik Mesin 
Bubut yang terkoneksi dengan rangkaian elektronik sistem Pengendali; (2) Menguji 
kelayakan Sistem Mekanik Mesin Bubut sebagai media untuk menyimulasikan 
proses bekerjanya mesin bubut (pembubutan). 

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian pengembangan. Obyek penelitian adalah 
(1) rekayasa sistem mekanik mesin bubut tipe instrumen, mencakup sistem 
mekanik penggerak sumbu dan spindle utama mesin bubut, (2) rekayasa rangkaian 
elektronik sistem pengendali, (3) koneksi/penggabungan sistem mekanik mesin 
bubut dengan rangkaian elektronik sistem pengendali, (4) kinerja hasil koneksi 
yang meliputi ketepatan respon, akurasi respon, dan reliabilitas respon. Koleksi 
data dilakukan dengan tes respon, observasi, dan kalibrasi. Alat pengumpulan data 
penelitian ini adalah program CNC, lembar observasi, dan alat ukur panjang yaitu 
jangka sorong dan jam ukur (dial indicator). Analisis data dilakukan dengan analisis 
deskripti f. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Sistem Mekanik Mesin Bubut dan siatem 
pengendali telah berhasil diwujudkan, dan berhasil dikoneksikan, baik terkoneksi 
secara fisik, maupun sebagai sebuah sistem yang dapat menginisiasi data masukan 
menjadi keluaran (respon) berupa gerakan pada sistem mekanik; (2) Hasil 
pengujian ketepatan dan keakurasian respon menunjukkan, bahwa keakurasian 
respon tanpa maupun dengan beban pembubutan adalah 0,1mm setiap pergeseran 
12mm sampai 20mm;. (3) hasil pengujian reliabilitas respon sistem mekanik CNC 
Turning Simulator menunjukkan hasil cukup baik, dari 20 kali masukan yang sama 
dihasilkan respon yang sama pula. Meskipun koneksi Sistem Mekanik Mesin Bubut 
dan sistem pengendali termasuk baik untuk menyimulasikan proses bekerjanya 
mesin bubut, akan tetapi masih perlu disempurnakan, terutama dalam hal 
sensitivitas tombol, dan penambahan fitur keamanan pemakaian.  

Kata kunci: sistem mekanik, mesin bubut, CNC simulator 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu pilar pembangunan pendidikan yang dicanangkan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemdikbud) adalah relevansi dan akuntabilitas hasil pendidikan. Banyak 

langkah telah dilakukan Kemdikbud untuk meningkatkan relevansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pendidikan, di antaranya penentuan Standar Layanan Pendidikan oleh BSNP, 
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penyesuaian kurikulum pendidikan dengan mengacu pada Kualifikasi Kompetensi Nasional 

Indonesia (KKNI), dan sebagainya. 

Relevansi pendidikan, khususnya relevansi eksternal telah menjadi isu yang sangat 

penting sekarang ini. Hal itu terutama dipicu oleh fenomena pengangguran tenaga terdidik yang 

secara agregat kecenderungannya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Analisis 

terhadap tingginya angka pengangguran terdidik ini salah satu penyebabnya adalah karena 

ketidak sesuaian kualifikasi antara yang dimiliki lulusan perguruan tinggi dengan kualifikasi 

yang diminta industri. 

Fenomena pengangguran terdidik juga terjadi di industry permesinan. Di industri 

permesinan, penggunaan mesin CNC telah berkembang luas, sehingga permintaan akan tenaga 

kerja yang memiliki keahlian (kompetensi) CNC terus mengalami peningkatan. Meskipun CNC 

telah dimasukkan dalam kurikulum, dunia pendidikan khususnya jurusan teknik mesin belum 

mampu menyediakan lulusan yang memiliki kompetensi CNC secara memadai. Hal itu 

disebabkan banyak perguruan tinggi jurusan teknik mesin belum memiliki mesin CNC sebagai 

media pembelajaran pemrograman maupun praktik pengoperasian CNC.  

Pembelajaran CNC tanpa menggunakan media berupa mesin CNC tidak akan mampu 

mencapai tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi CNC. Seperti diketahui Materi kuliah CNC 

meliputi (1) menyusun program CNC, dan (2) pengoperasian mesin CNC. Program CNC adalah 

urutan perintah gerakan operasi mesin CNC yang disusun dalam kode-kode huruf dan angka. 

Gerakan operasi mesin mempunyai arah, kecepatan, bentuk, dan posisi tertentu, misalnya gerak 

lurus, melingkar atau radius, interpolasi, atau mengikuti bentuk tertentu lainnya.  

Konsep gerakan-gerakan tersebut, sulit jika hanya dijelaskan dengan kata-kata sehingga 

harus diperagakan atau disimulasikan dalam bentuk animasi, atau simulasi gerakan mesin 

(mesin simulator). Tanpa media dan sarana yang memperagakan gerakan operasi mesin CNC, 

yang diterima mahasiswa adalah penjelasan sangat abstrak dan hal ini sering menyebabkan 

mahasiswa salah memahami konsep (miskonsepsi) dan salah mengartikan kode perintah. 

Akibatnya mahasiswa sering mengalami kegagalan dalam membuat program CNC dan tidak 

dapat mencapai tujuan pembelajaran atau standar kompetensi yang ditetapkan.  

Untuk mengurangi miskonsepsi, dosen dalam menjelaskan konsep dan kode-kode 

perintah yang akan disusun menjadi program CNC, sebaiknya juga disertai dengan 

mendemonstrasikan setiap kode perintah ke dalam gerakan mesin CNC. Dengan bekal 

pemahaman mengenai kode-kode perintah, mahasiswa kemudian praktik membuat program 

CNC secara kelompok. Selama mahasiswa praktik membuat program CNC, dosen melakukan 

supervisi, bimbingan, dan pendampingan sehingga setiap kelompok mahasiswa dapat berlatih 

membuat program CNC dalam bimbingan dosen. Kelompok mahasiswa yang telah berhasil 

menyusun program CNC, selanjutnya diberi kesempatan untuk melakukan uji coba program 

CNC yang telah disusun pada mesin CNC yang sesuai. Uji coba ini untuk mengetahui apakah 

program yang dibuat dapat berjalan dengan baik untuk mengendalikan operasi mesin CNC 

dalam proses pembuatan suatu produk.  

Pada tahapan uji coba atau menjalankan program CNC ini, sering terjadi kendala, bahkan 

tidak dapat terlaksana dikarenakan belum tersedianya mesin CNC pada institusi pendidikan 

yang bersangkutan. Jika hal ini terjadi, proses pembelajaran CNC tentu menjadi tidak 
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berkualitas, dan dapat dipastikan, bahwa mahasiswa tidak akan mampu mencapai standar 

kompetensi membuat program CNC yang telah ditetapkan. Kondisi pembelajaran CNC yang 

tidak didukung dengan fasilitas mesin CNC demikian, akan menyebabkan lulusannya tidak 

mampu memasuki kesempatan kerja di bidang CNC yang banyak terbuka di industri 

permesinan karena tidak memenuhi kualifikasi kemampuan yang dituntut oleh dunia industri.  

Berlatar belakang demikian peneliti terdorong untuk mengembangkan CNC Turning 

Simulator sebagai media pembelajaran pada mata kuliah CNC. Dengan media CNC Turning 

Simulator diharapkan beberapa tugas dosen seperti mendemonstrasikan gerakan operasi mesin 

akan dapat dilakukan, baik dengan animasi dua dimensi yang dapat ditampilkan sewaktu-waktu 

pada layar komputer, maupun diperagakan langsung dengan gerakan oleh CNC Turning 

Simulator. Dengan menggunakan CNC Turning Simulator tugas dosen menjelaskan konsep dasar 

pemrograman CNC, dan kode-kode perintah menjadi lebih mudah dan jelas karena disertai 

dengan peragaan, dan lebih dari itu dosen bersama mahasiswa dapat melakukan uji coba 

program CNC hasil latihan mahasiswa. 

 Permasalahan dalam mengembangkan CNC Turning Simulator adalah: 

1. Bagaimanakah prototype CNC Turning Simulator yang dikembangkan sebagai media 

pembelajaran dan Pelatihan Pemrograman CNC? 

2. Bagaimanakah kelayakan prototype CNC Turning Simulator sebagai media pembelajaran 

dan Pelatihan Pemrograman CNC ? 

Tujuan penelitian ini; (1) Mengembangkan prototype CNC Turning Simulator, (2) menguji 

kelayakan CNC Turning Simulator sebagai media pembelajaran pemrograman CNC melalui 

implementasi dalam pembelajaran, forum seminar dan lokakarya. Manfaat penelitian ini adalah 

(1) menghasilkan produk untuk pembelajaran praktik pemrograman CNC yang dapat menjadi 

substitusi Mesin Bubut CNC, (2) mempermudah dan memperluas akses terhadap sumber 

belajar dan fasilitas pembelajaran praktik pemrograman CNC bagi siswa SMK dan mahasiswa 

jurusan teknik mesin, kalangan praktisi dan teknisi di industri permesinan yang ingin 

memperoleh kompetensi pemrograman CNC. 

Media mempunyai peran sangat penting dalam pembelajaran, Media dalam pembelajaran 

adalah menyangkut semua hal termasuk di dalamnya peralatan yang dapat membuat seseorang 

menjadi belajar. Media dan peralatan dalam pembelajaran digunakan dalam rangka untuk 

memenuhi tuntutan strategi pembelajaran, dan orientasi layanan pendidikan.  

Wen (2003:67) mengatakan bahwa orientasi pendidikan harus terus berubah demi 

menyesuaikan perkembangan zaman. Saat ini, zaman telah berkembang dari zaman industri ke 

informasi. Menurut Wen, di era informasi ini, pembelajaran harus mengalami penyesuaian, 

salah satu di antaranya dari pembelajaran bersama-sama menjadi pembelajaran yang 

diindividualisasikan. 

Suatu aktivitas pembelajaran, meskipun prosesnya dilakukan secara bersama-sama, akan 

tetapi perolehan akhirnya adalah sangat individual, setiap peserta didik akan memiliki 

perolehan belajar yang berbeda-beda, tergantung dari intensitas interaksi, dan potensi belajar 

yang dimilikinya. Media dan peralatan belajar yang mempunyai peran sangat penting dalam 

proses pembelajaran, harus dirancang dapat dugunakan dalam pembelajaran bersama maupun 

untuk individual. 
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Media dan peralatan pembelajaran adalah semua yang dapat digunakan untuk 

merangsang minat dan motivasi pada siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar, dan 

dapat meningkatkan efektivitas proses belajar. Pada tahun-tahun belakangan komputer 

mendapat perhatian besar karena kemampuannya yang dapat digunakan dalam berbagai 

keperluan, termasuk media pembelajaran. Bentuk interaksi dan aplikasi komputer sebagai 

media terutama dalam pembelajaran yang bersifat praktik dan latihan (drill & practice), tutorial, 

permainan (games), simulasi (simulation), penemuan (discovery), dan pemecahan masalah 

(problem solving). 

Pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran sedikitnya mempunyai tiga tujuan, 

yaitu tujuan kognitif, psikomotor, dan afektif. Untuk tujuan kognitif, komputer dapat 

mengajarkan konsep-konsep aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang 

kompleks. Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut secara sederhana dengan 

penggabungan visual dan audio yang dianimasikan, sehingga cocok untuk kegiatan 

pembelajaran mandiri. 

Untuk tujuan psikomotor, komputer dapat menyajikan pembelajaran yang dikemas dalam 

bentuk permainan (game) dan simulasi yang sangat baik digunakan untuk menciptakan kondisi 

proses kerja. Beberapa contoh antara lain; program simulasi pendaratan pesawat, simulasi 

perang dalam medan yang paling berat dan sebagainya. Simulasi adalah suatu metoda yang 

dapat digunakan melakukan penelitian dan analisis dari prilaku dan kemampuan suatu sistem 

nyata atau sistem secara teoritis. 

Mesin CNC (Computer Numerical Control) adalah suatu mesin yang proses 

pengoperasiannya dikendalikan oleh sistem CNC, yaitu suatu sistem kontrol yang dalam proses 

kerja pengontrolannya dilakukan menggunakan perintah berupa kode-kode huruf dan angka 

(alpha-numeric-code). Susunan perintah dalam kode huruf dan angka yang tersusun sedemikian 

rupa dan digunakan untuk mengatur operasi mesin dalam rangka pembuatan suatu produk, 

disebut program CNC. 

Mesin CNC dapat dioperasikan secara manual dan operasi secara otomatis menggunakan 

program CNC. Untuk dapat beroperasi, mesin CNC sedikitnya memiliki tiga komponen utama, 

yang masing-masing adalah program CNC (NC part Program), Machine Control Unit (MCU), dan 

sistem mekanik mesinnya sendiri. MCU merupakan unit yang berfungsi menerima masukan 

(input) berupa program CNC, mengolah data masukan dari program, ekskusi hasil pengolahan 

dengan mengrimkan ke motor tenaga penggerak sumbu mesun. Berdasarkan fungsinya 

tersebut, maka di dalam MCU terdapat unit pemasukan, unit pengolah data, dan unit untuk 

keluaran ke mesin. Unit masukan terdiri dari unit pembaca program CNC, dan tombol-tombol 

ketik untuk menuliskan/memasukkan program CNC ke memori MCU yang terhubung ke unit 

tampilan untuk memperlihatkan kode-kode yang ditulis dan dimasukkan. Secara garis besar 

konfigurasi sistem kontrol numerik pada suatu mesin perkakas dapat dilihat pada Gambar 1. 

Sistem pengontrolan gerakan sumbu pada mesin perkakas CNC dapat dikelompokkan 

menjadi dua, (1) gerakan dengan sistem kontrol terbuka, dan (2) gerakan dengan sistem kontrol 

tertutup. Gambar skema untuk kedua jenis sistem pengontrolan dapat dilihat pada Gambar 2 

dan Gambar 3.  
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Gambar 1. Sistem Kontrol CNC pada Mesin Perkakas 

 

Sistem penggerak kontrol terbuka (Open Loop Control System) adalah sistem kontrol 

penggerak yang biasanya menggunakan motor step (stepper motor) sebagai sumber tenaga 

penggerak yang dipasang pada masing-masing sumbu. Dikatakan terbuka karena dalam 

sistemnya tidak memakai alat pengumpan sinyal balik (feed back signal) seperti resolver atau 

pun tachogenerators sebagai pembanding (comparison) antara posisi pergeseran perkakas 

(slide tool) yang sebenarnya dengan posisi yang diinginkan atau diprogramkan (Gambar 2).  
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Gambar 2. Sistem Penggerak Kontrol Terbuka 

Sistem penggerak kontrol tertutup (Closed Loop System) dalam proses kerja 

pengontrolannya menggunakan perangkat pengontrol posisi yang memberikan sinyal umpan 

balik (feed back device) sebagai pengontrol/pembanding antara jarak/ukuran aktual dengan 

jarak yang telah diprogram. Diagram sistem kontrol tertutup dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Sistem Penggerak Kontrol Tertutup 

 

Program NC berfungsi sebagai masukan (input) bagi MCU. Oleh MCU masukan tersebut 

diproses menjadi keluaran (output) yang mengatur gerakan mesin perkakas, atau peralatan lain 

yang dikontrol sistem CNC. Ketiga komponen tersebut harus cocok (compartible), artinya harus 

saling dapat berhubungan dalam data, mulai dari data masukan (berupa program CNC), unit 

pemroses data, dan data keluaran yang dapat diproses menjadi gerakan mesin perkakas. 

Program NC harus dapat dibaca dan dimengerti oleh MCU, dan output atau keluaran MCU harus 

dapat diterima oleh sistem mesin. Secara umum hubungan antara ketiga sub sistem dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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Pada penelitian terdahulu berhasil dikembangkan produk (prototype) software Simulasi 

Visual Graphic mesin CNC. Produk ini berupa suatu program komputer, dikembangkan berbasis 

software Visual Basic 6, dengan sistem operasi Windows XP, dan dioperasikan menggunakan PC 

(Personal Computer). Apabila software produk Simulasi Visual Graphic mesin CNC dijalankan, 

pada layar komputer akan ditampilkan visualisasi lingkungan fisik mesin bubut CNC (mesin 

bubut CNC virtual), yang tampilannya meliputi panel kontrol mesin, sistem penjepitan benda 

kerja, dan pahat bubut (lihat Gambar 4). 

 

 

Gambar 4. Tampilan Software Simulasi Visual Graphic 

  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, Sebagai fokus penelitian adalah 

pengembangan sistem interkoneksi antara software simulasi visual graphic, modul rangkaian 

elektronik sistem pengendali, dan sistem mekanik mesin bubut, sehingga menjadi mesin bubut 

berkendali personal komputer. Produk atau luaran penelitian ini diharapkan dapat berfungsi 

sebagai substitusi mesin perkakas CNC. Langkah pengembangan dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Prosedur Penelitian mengikuti prosedur pengembangan software (program komputer) 

yang disampaikan oleh Szymanski, (1988:148). Lihat Gambar 6. Subyek penelitian adalah 

pengajar CNC, ahli teknologi pembelajaran, ahli media pendidikan, ahli multimedia, dan 

pengguna program (dosen CNC, guru CNC, mahasiswa, dan siswa SMK), yang keseluruhan 

berjumlah 28 orang.  

Metode dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

tergantung dari jenis data yang diperlukan. Data tentang kebutuhan konstruksi dan konfigurasi 

software Mesin Bubut Berkendali Personal Komputer dikumpulkan dengan teknik Delphi. 

Metode observasi untuk pengujian prototype produk, mengamati perilaku siswa/mahasiswa 

dalam proses pembelajaran, dan tes praktik pembuatan program CNC untuk menguji 

kompetensi pemrograman CNC mahasiswa. Teknik analisis data untuk uji kelayakan produk 

sebagai media pembelajaran menggunakan teknik statistik deskriptif kualitatif  
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- Stepper motor Z Axis 
- Stepper motor X Axis 
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Gambar 5. Langkah Pengembangan Mesin Bubut Berkendali Personal Komputer 
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Gambar 6. Diagram Alir Proses Penelitian Pengembangan Interface 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tahun I ini penelitian difokuskan untuk menghasilkan target luaran berupa sistem 

mekanik mesin bubut (turning) yang terkoneksi dengan rangkaian elktronik sistem pengendali. 

Koneksi dilakukan agar sistem mekanik mesin bubut dapat digerakkan dan diatur gerakannya 

secara manual dengan sistem pengendali tersebut. Hasil pengembangan berupa sebuah unit 

sistem mekanik pengggerak sumbu mesin bubut yang di dalamnya terdapat dua poros 
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penggerak yang masing-masing dapat bergerak sendiri secara bebas. Satu poros berfungsi 

sebagai mekanik penggerak piranti pada arah memanjang sepanjang alas mesin, dan satu poros 

penggerak lainnya merupakan mekanik penggerak piranti pada arah melintang tegak lurus alas 

mesin. Poros (sumbu) penggerak pada arah memanjang sepanjang alas mesin dinamai sumbu Z, 

dan poros/sumbu pengerak pada arah melintang tegak lurus alas mesin dinamai sumbu X. 

Dalam kegiatan perakitan, persyaratan kelurusan, kesejajaran, ketegaklurusan, dan kelonggaran 

penyetelan harus dapat dipenuhi dan dicapai, agar hasil rakitan dapat berputar dan bergerak 

dengan ringan karena tidak ada bending (momen bengkok) dan gesekan yang berlebihan. 

Konstruksi sistem mekanik penggerak sumbu mesin bubut dapat dilihat, lihat Gambar 7. 

 

 

Gambar 7. Sistem Mekanik Pengggerak Sumbu 

Langkah berikutnya adalah penggabungan antara sistem penggerak sumbu yang telah 

dirakit dengan sistem spindle utama mesin. Hasil dari pengabungan sistem mekanik mesin 

bubut dengan sistem spindle utama dinamakan Sistem mekanik mesin bubut (turning), lihat 

Gambar 8. 

 

Gambar 8. Sistem Mekanik Mesin Bubut 
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Sistem mekanik mesin bubut ini selanjutnya dikoneksikan dengan rangkaian elektronik 

sitem pengendali. Hasil koneksi ini dinamakan Sistem Mekanik CNC Turning Simulator (lihat 

Ganbar 9)  

 

 

 

 

 

a. Pengujian Sistem Koneksi (Penggabungan) 

Produk hasil pengembangan pada penelitian tahun I adalah sistem mekanik CNC Turning 

Simulator, yaitu penggabungan antara sistem mekanik penggerak sumbu, sistem mekanik 

spindle utama, dan modul-modul rangkaian elektronik sistem pengendali. Rangkaian elektronik 

sistem pengendali yang dikembangkan difokuskan pada rangkaian untuk sistem pengendalian 

secara manual. Uji hasil penggabungan (koneksitas) meliputi (1) pengujian ketepatan respon 

gerak pada sumbu X, dan sumbu Z; (2) pengujian keakurasian jarak gerakan arah X-, arah X+, 

arah Z-, dan arah Z. tanpa beban, dan (3) pengujian keakurasian jarak gerakan arah X-, arah X+, 

arah Z-, dan arah Z. dengan beban pembubutan. Hasil pengujian diperlihatkan pada Tabel 1.  

  

Gambar 8. Sistem Mekanik Mesin Bubut 
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Tabel 1. Tombol yang Dapat Diinisiasi 

Jenis_jenis Tombol pada Panel Kontrol CNC Turning Simulator 
 

  

No Tombol Gerakan yang Diharapkan Gerakan yang Dihasilkan 
1 
 

X-  Arah gerakan maju 
mendekati sumbu 

benda kerja 

Arah gerakan maju mendekati garis 
sumbu benda kerja 

 X+  Arah gerakan 
mundur menjauhi 

sumbu benda kerja 

Arah gerakan mundur menjauhi garis 
sumbu benda kerja 

 Z-  Arah gerakan ke kiri 
mendekati cekam 

benda kerja 

Arah gerakan ke kiri mendekati cekam 
benda kerja 

 Z+  Arah gerakan ke 
kanan menjauhi 

cekam benda kerja 

Arah gerakan ke kanan menjauhi 
cekam benda kerja 

b. Ketepatan dan Keakurasian Gerakan 

Inisiasi atas Tombol-tombol dalam Tabel 7, keluarannya adalah putaran motor steper 

pada arah, jumlah, dan kecepatan tertentu. Putaran motor steper ini selanjutnya digunakan 

sebagai sumber tenaga pada sistem mekanik penggerak sumbu mesin bubut. Gerakan sumbu 

mesin teridentifikasi dalam bentuk gerakan translasi dengan pola tertentu. Pola atau bentuk, 

arah, dan jarak gerakannya dikendalikan dengan cara menekan tombol. Sebelum tombol 

ditekan tampilan angka diset pada angka “0” (nol). Apabila salah satu tombol ditekan, tampilan 

angka akan berubah terus, dan akan berhenti ketika tombol dilepas. Angka yang tertera ketika 

tombol dilepas, adalah menunjukkan jarak pergeseran gerakan pada arah sesuai dengan tombol 

yang ditekan. Hasil pengujian terhadap ketepatan jarak gerakan yang dihasilkan (output) atas 

masukan dengan menekan tombol tanpa ada beban pembubutan, disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Ketepatan Jarak Gerakan Tanpa Beban Berdasarkan Masukan 

No Tombol Masukan Keluaran 

1 X- 20 mm 19,9 mm 

2 X+ 20 mm 19,9 mm 

3 Z- 50 mm 49,8 mm 
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4 Z+ 50 mm 49,8 mm 

5 

X- > X+ > Z- > Z+ 

 

 

 

 

 

 

Selain pengujian ketepatan dalam jarak gerakan tanpa beban, terhadap sistem mekanik 

juga dilakukan pengujian keakurasian jarak gerakan dengan beban yaitu digunakan untuk 

pembubutan alumunium. Pada proses pembubutan arah memanjang, yaitu ketika spindle utama 

berputar memutarkan benda kerja pada putaran sekitar 800 rpm, kemudian dilakukan gerak 

pemakanan dengan menekan tombol Z- sehingga tampilan angka berturut-turut menunjuk 

angka -12,00 mm, kemudian -12,00 mm, dan -12,00 mm. Hasil pengukuran jarak gerakan 

dengan beban pembubutan, masing-masing adalah 11,9mm, 11,9mm, dan 11,9mm. Hasil 

pengujian terhadap akurasi jarak atau posisi gerakan antara titik awal dan akhir gerakan yang 

dihasilkan (output) atas masukan yang diberikan disajikan dalam Tabel 9. 

Tabel 9. Akurasi Jarak/Posisi Output Gerakan dengan Beban Pembubutan 

 

  

No Tombol Masukan Keluaran Diameter I-II 

50 

50 

20 20 

50 

50 

20 20 
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1 X- 2,00 mm 1,90 mm 28,00mm 28,00 mm 

2 Z- 36,00 mm 35,90 mm 27,10mm 27,10 mm 

3 Z- 24,00 mm 23,90 mm 24,20mm 24,20 mm 

4 Z- 12,00 mm 11,90 mm 21,00mm 21,00 mm 

 

B.  Pembahasan 

1. Kesesuaian dan Keakurasian Gerakan Sistem Mesin Bubut 

Produk hasil pengembangan dalam penelitian tahun I adalah sebuah sistem mekanik CNC 

Turning Simulator, yaitu suatu sistem mekanik mesin bubut (turning) yang terkoneksi dengan 

modul rangkaian elektronik sistem pengendali. Fungsi sistem mekanik ini adalah 

menyimulasikan jalannya gerak operasi proses pembubutan suatu mesin bubut secara manual. 

Gerakan operasi pembubutan tadi dikendalikan dengan sistem pengendali secara manual.  

Berdasarkan data hasil pengujian koneksi terhadap sistem mekanik mesin bubut, tampak 

bahwa koneksi antara dua perangkat, yaitu sistem mekanik mesin bubut dan rangkaian 

elektronik sistem pengendali (Unit Kontrol Mesin), telah dapat dilakukan dengan baik. Hasil 

koneksi dari kedua perangkat tersebut, adalah terhubungkannya secara fisik antara dua 

perangkat seperti yang terlihat pada Gambar 15. 

Di samping berhasil koneksi secara fisik, produk sistem mekanik mesin bubut (Turning 

Machine) juga telah dapat terkoneksi secara sistem dengan baik, yaitu menerima masukan 

(Input), mengolah data input menjadi keluaran (Output) dalam bentuk gerakan sistem mekanik. 

Indikasi bahwa proses IN/OUT data dapat dilakukan, ditunjukkan dalam bentuk gerakan sistem 

mekanik mesin bubut seperti yang diperlihatkan pada Tabel 7dan Tabel 8. 

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 7 dan Tabel 8, dapat dikatakan 

bahwa koneksi antar kedua perangkat telah berhasil dilakukan, baik dalam koneksi fisik 

maupun koneksi data. Dengan demikian, sistem mekanik mesin bubut dan perangkat lain yang 

terkoneksi telah menjadi satu sistem, yang bekerjanya diatur atau dikendalikan oleh suatu 

sistem kontrol yang terhubung dengan sistem mekanik mesin bubut tersebut. Keberhasilan 

dalam koneksi data dari sistem kontrol ke sistem mekanik mesin bubut ini dapat dimaknai 

bahwa penelitian telah berhasil mengembangkan produk berupa sistem mekanik mesin bubut 

yang akan dikembangkan lebih lanjut menjadi CNC Turning Simulator. 

Meskipun koneksi yang ditunjukkan dengan ekskusi data dari Unit Kontrol Mesin, ke 

sistem mekanik mesin bubut telah dapat berlangsung baik, akan tetapi realisasi ekskusi dalam 

bentuk gerakan mekanik mesin bubut masih terdapat kekurangan. Memperhatikan data 

pengujian pada Tabel 7 dan Tabel 8, tampak bahwa realisasi ekskusi atau hasil penerjemahan 

data masukan berupa perintah bergerak, misalnya gerak maju mendekati sumbu benda kerja 

dengan menekan tombol “X-“, oleh sistem mekanik mesin bubut dapat diterjemahkan dengan 

tepat, akan tetapi tidak selalu akurat.  



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
368 

Jika memperhatikan hasil pengujian akurasi jarak atau posisi gerakan pada Tabel 8, 

tampak bahwa untuk gerak lurus baik pada arah sumbu X maupun arah sumbu Z, hasilnya 

masih belum akurat. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya (1) kualitas geometris 

(dimensi, posisi, dan permukaan) komponen yang dibuat sendiri di bengkel belum memadai, (2) 

ketelitian perakitan antar-komponen yang disusun menjadi sistem mekanik mesin bubut belum 

memenuhi standar perakitan komponen yang dianjurkan. Akibat dari kualitas geometris 

komponen yang kurang memadai menyebabkan proses perakitan menjadi kesulitan untuk 

dapat mencapai standar perakitan yang dianjurkan.  

Dalam perakitan ball-screw misalnya, karena posisi lubang dudukan bantalan penyangga 

ball-screw tidak segaris atau satu sumbu, maka saat pemasangan atau pun ketika ball-screw 

berputar akan terjadi bending sehingga akan menimbulkan gesekan cukup besar yang 

menghambat proses pergeseran komponen. Besarnya gesekan yang terjadi ini tidak sama atau 

tidak merata di sepanjang poros ball-screw, dan di setiap sistem mekanik penggerak, sehingga 

gerakan antar-sistem memiliki akselerasi yang juga tidak sama, dan hal ini berpengaruh pada 

ketelitian gerakan antar komponen yang terakit  dalam sistem mekanik. 

2. Kelayakan Produk Menyimulasikan Sistem Mesin Bubut  

Produk berupa sistem mekanik Mesin Bubut telah berhasil diwujudkan sesuai dengan 

spesifikasi rancangan. Berdasarkan hasil akhir pengujian kinerja, produk mampu berfungsi 

sebagai sosok mesin bubut yang sistem mekanik penggerak sumbunya, baik yang sejajar alas 

mesin (sumbu Z) maupun yang melintang (sumbu X) dapat digerakkan sesuai perintah 

menggunakan tombol-tombol yang ada pada panel Unit Kontrol Mesin.  

Gerakan sistem mekanik penggerak sumbu untuk sumbu Z dan sumbu X mesin bubut 

dapat dideteksi menggunakan pantograf. Gerakan sumbu Z terdeteksi dalam bentuk garis yang 

sejajar dengan alas mesin bubut, sedangkan sumbu X berupa garis melintang tegak lurus alas 

mesin bubut. Garis-garis yang terbentuk tersebut merupakan lintasan yang dilalui pantograf, 

sehingga bentuk, pola, arah, dan panjangnya mengikuti atau tergantung dari pola gerakan 

pantograf. 

Gerakan pantograf sepenuhnya tergantung dari pola gerakan sistem mekanik penggerak 

sumbu Z dan sumbu X. Sedangkan sistem mekanik penggerak sumbu sendiri gerakannya 

merupakan realisasi dari ekskusi masukan yang dilakukan melalui tombol penggerak pada Unit 

Kontrol Mesin. Hasil ekskusi dari tombol-tombol pengendali seperti terlihat pada Tabel 8, 

menunjukkan bahwa sistem mekanik telah dapat memenuhi fungsi sesuai spesifikasi 

perancangannya.  

Gerakan sistem mekanik mesin bubut dengan beban pembubutan yang hasil 

pengujiannya ditunjukkan pada Tabel 9, memperlihatkan bahawa gerakan sistem mekanik 

memiliki atau mampu mencapai ketelitian 0,1 mm per 12 mm, artinya bahwa, setiap pergeseran 

12 mm akan terjadi penyimpangan atau ketidaktepatan pergeseran sebesar 0,1 mm. Sedangkan 

dalam hal kesejajaran sumbu mesin, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mekanik 

mesin bubut memiliki kesejajaran sumbu sangat baik. Hal itu ditunjukkan dari hasil 

pembubutan diameter 28 mm, 27,1 mm, 24,2 mm, dan 21 mm pada benda di setiap sepanjang 

12 mm, yang di kedua ujung tiap diameter tersebut ternyata tidah terdapat selisih ukuran. Oleh 

karena sistem mekanik mesin bubut telah dapat melaksanakan gerak pada masing-masing 
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sumbu, maka produk ini dapat digunakan sebagai sarana atau media pembelajaran yang dapat 

memperagakan sistem kerja mesin bubut, dan mekanisme proses pembubutan benda kerja. 

Pendapat pengguna tentang kelayakan produk sebagai media yang dapat menyimulasikan 

proses bekerjanya mesin bubut sebagaimana terangkum dalam Tabel 10 menunjukkan bahwa 

dari 8 orang ahli, setelah menggunakan produk, persepsi terhadap produk yang dapat 

merepresentasikan sistem bekerjanya mesin bubut, skor rata-ratanya adalah 3,87, atau pada 

katagori Baik. Sedangkan penilaian ahli dalam hal kualitas produk rerata skornya adalah 3,33, 

yaitu berada pada katagori Baik. Untuk penilaian ahli yang terkait dengan adanya unsur 

keamanan produk, Rerata skor penilaian ahli adalah 2,13, katagori Cukup Baik. 

Dapat dikatakan, produk hasil penelitian berupa sistem mekanik mesin bubut memenuhi 

syarat sebagai media yang menyimulasikan fungsi bekerjanya proses pembubutan. Beberapa 

hal memang harus ditingkatkan, diantaranya segi respon gerak dan keamanan pemakaian. 

Respon gerak terkait dengan kelonggaran antar-komponen penggerak yang masih perlu 

dilakukan penyetelan kembali, sedangkan keamanan pemakaian, terutama karena dalam sistem 

pengendali belum dilengkapi dengan tombol emergency stop, sehingga kalau terjadi kesalahan 

pemakaian atau ada hal yang membahayakan, sistem tidak dapat segera dimatikan. 
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MODEL INTEGRATED SCIENCE BERBASIS LOCAL TECHNOLOGY AND LOCAL 
WISDOM UNTUK MERINTIS TERWUJUDNYA OUTDOOR LEARNING SYSTEM. 

 

 Insih Wilujeng,  

 Prodi Pendidikan IPA, FMIPA UNY alamat: Karangmalang, Yogyakarta 55281;  

e-mail: insihuny@yahoo.co.id 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian multi tahun, dengan tujuan utama 
mengembangkan model integrated science berbasis teknologi dan kearifan lokal 
dalam setting outdoor learning system. Tujuan khusus tahun I adalah mengetahui 
kelayakan model integrated science dengan melakukan expert judgement.  Tujuan 
khusus tahun II adalah mengujicobakan model, mendesiminasikan serta melakukan 
MoU dengan berbagai instansi (lembaga) yang menangani berbagai teknologi dan 
kearifan lokal. Adapun metode penelitian guna mencapai tujuan adalah dengan 
metode Research and Development  yang dikenal dengan model 4-D (Four-D Models) 
yang dimodifikasi dengan R & D dari Borg & Gall. Fase-fase penelitian meliputi: 
Define;  Design; Develop dan Disseminate. Tahap define meliputi penelitian 
pendahuluan dengan melakukan observasi sumber-sumber belajar di masyarakat 
yang potensial untuk diangkat sebagai tema dalam pengembangan model integrated 
science. Tahap design dilakukan pemilihan format dari komponen model, meliputi 
format pemetaan; silabus; RPP; LKS integrated science kemudian dilanjutkan 
merancang setiap komponen. Tahap develop dilakukan sebatas uji validasi ahli 
(expert judgement). Tahap develop melalui ujicoba dan desiminasi dilakukan pada 
tahun II. Melalui keempat tahap utama pengembangan, maka diperoleh keluaran 
berupa model pembelajaran melalui kerjasama dengan sumber belajar masyarakat 
terkait tema yang dipilih mengacu pada teknologi dan kearifan lokal. Hasil 
penelitian tahun I berupa 10 set perangkat pembelajaran integrated science yang 
mengangkat kearifan lokal di 5 kabupaten dan 1 kota madya, meliputi: terapi sengat 
lebah, musium gunung Merapi, industri tempe kedelai (kabupaten Sleman), industri 
gamelan (kota Yogyakarta), industri gula Jawa, budidaya buah naga (kabupaten 
Kulon Progo), pande besi, industri wayang kulit (kabupaten Bantul), PDAM 
(kabupaten Gunung Kidul), industri gerabah (kabupaten Klaten) yang tervalidasi. 
Tingkat validasi keseluruhan komponen model adalah Pemetaan dan Silabus 
berkategori sangat baik, RPP berkategori baik, sedang LKS dan penilaian 
berkategori juga berkategori sangat baik. Keseluruhan perangkat pembelajaran 
hasil pengembangan siap untuk didesiminasikan pada penelitian tahun II, yaitu 
dengan betul-betul mengujicobakan di kelas pembelajaran. 

Kata kunci:  Integrated Science, Local Technology, Local Wisdom, Outdoor Learning 
System. 
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program studi pendidikan IPA jenjang S1 yang lulusannya memiliki kompetensi dan 

kewenangan menjadi guru IPA SMP/MTs. Program studi pendidikan IPA di universitas tersebut 

sangat perlu mempersiapkan bekal bagi mahasiswa lulusannya agar menjadi lulusan yang 

profesional di bidangnya.  
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 Pusat kurikulum, balitbang KemDikNas sejak tahun 2005 telah mengembangkan 

panduan pengembangan pembelajaran IPA terpadu yang ditujukan khusus bagi guru IPA 

SMP/MTs. Guna menindak lanjuti dan sekaligus merespon kebijakan pemerintah tersebut maka 

universitas perlu mempersiapkan mahasiswa yang lulusannya nanti akan menjadi guru IPA 

SMP/MTs yang memiliki kompeten dalam bidang IPA terintegrasi 

 Bagaimana upaya membekali mahasiswa program studi pendidikan IPA, salah satunya 

adalah melalui model integrated science yang diarahkan pada pembekalan kemampuan isi IPA 

terintegrasi; pembekalan kemampuan pedagogis IPA terintegrasi dan pembekalan kemampuan 

pedagogy-content-knowledge integrated science. 

 Pengembangan model integrated science yang akan membekali mahasiswa agar menjadi 

lulusan yang memiliki kompetensi profesional, didasarkan pada mata kuliah tahun pertama 

bersama calon guru IPA SMP (fisika dasar, biologi dasar dan kimia dasar, kebumia, astronomi, 

ilmu lingkungan). Model integrated science dikembangkan dengan mempertimbangkan 

beberapa hasil penelitian terkait dengan pembelajaran IPA sekolah menengah (SMP), 

kompetensi-kompetensi guru IPA SMP serta standar-standar persiapan bagi calon guru IPA 

SMP. Salah satu ciri dan kharakteristik yang menarik dari model integrated science adalah 

penggunaan tema (tematik), dimana tema harus menarik, kontekstual dan berkaitan dengan 

kehidupan nyata. Teknologi dan kearifan lokal sangat tepat dipilih sebagai dasar pemilihan 

tema, karena teknologi dan kearifan lokal di daerah istimewa Yogyakarta sangat kaya ragam, 

selain itu mengantisipasi terjadinya degradasi generasi muda terhadap teknologi, budaya dan 

kearifan lokal. FMIPA UNY, khususnya program studi Pendidikan IPA sangat perlu melakukan 

kerjasama dengan beberapa instansi/lembaga terkait, seperti departemen Lingkungan Hidup, 

BMKG, lembaga Kebudayaan, dinas kesehatan dan lembaga lain untuk ikut menciptakan sumber 

belajar sains di masyarakat. Sumber belajar di masyarakat yang sudah dijalin program studi 

pendidikan IPA akan mampu mewujudkan outdoor learning system. 

Mengacu pada latar belakang masalah, maka permasalahan dibatasi pemberdayaan 

kearifan lokal dan teknologi lokal di beberapa kota di daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi 

kearifan lokal tentang sengat lebah dan musium Merapi (Sleman), kearifan lokal tentang 

gerabah (Bantul dan Klaten), kearifan lokal gula kelapa (Kulon Progo), kearifan lokal tape ketan 

(Muntilan), kearifan lokal penyamaan kulit (Bantul), kearifan lokal PDAM dan pembuatan 

garam (Gunung Kidul) dan kearifan lokal batik (Kota Yogyakarta). Adapun rumusan masalah 

adalah “Bagaimanakah tingkat kelayakan model integrated science yang berbasis teknologi dan 

kearifan lokal dalam mewujudkan outdoor learning system?; Apakah produk riil yang bisa 

dihasilkan dari model integrated science berbasis teknologi dan kearifan lokal sehingga mampu 

merintis terbentuknya outdoor learning system? 

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah mengembangkan model 

integrated science berbasis teknologi dan kearifan lokal dalam setting outdoor learning system. 

Untuk tahun I penelitian memiliki tujuan mengetahui kelayakan model dengan melakukan 

expert judgement. Tujuan penelitian tahun II adalah melakukan ujicoba lapangan terbatas 

sebagai lanjutan tahan develop dan pendesiminsian (penyebar luasan) model integrated science 

yang tervalidasi, juga membuat MoU dengan berbagai home industri atau lembaga/instansi 

terkait dengan sumber belajar. 
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Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: bagi institusi 

pendidikan  adalah untuk melakukan rintisan sistem perkuliahan lapangan (di luar ruang 

kelas/outdoor) dengan jalinan kerjasama antara lembaga terkait; bagi pemerintah adalah untuk 

ikut melestarikan teknologi, budaya dan kearifan lokal, sehingga degradasi moral generasi 

muda dapat diatasi; bagi mahasiswa program studi pendidikan IPA adalah memiliki bekal 

kompetensi aspek content dan pedagogy sebagai calon guru IPA SMP yang profesional; bagi 

dunia pendidikan adalah mewujudkan model integrated science yang unggul dan memiliki 

kharakteristik yang khas. 

Urgensi dari penelitian ini adalah, bahwa standar isi untuk Science Teacher Preparation 

adalah guru-guru IPA perlu memahami dan dapat mengeluarkan pendapat tentang pengetahuan 

serta praktik IPA pada jamannya. Guru-guru IPA dapat menghubungkan dan 

menginterpretasikan konsep-konsep, ide-ide penting dan aplikasinya pada lapangan (termasuk 

mengenal budaya dan kearifan lokal) serta dapat melakukan penyelidikan ilmiah (NSTA, 2003). 

Selain itu menurut Zucker, A.A et al.(2007: 3 ) Standard Technology Enhanced Elementary and 

Middle School Science (TEEMSS) meliputi aspek inkuiri, IPA-Biologi, IPA-Fisika, IPA-Kimia, 

Kebumian dan Antariksa, serta Teknologi. 

 Khusus dalam hal melakukan penyelidikan, standar inkuiri dan standar teknologi, maka 

guru-guru IPA hendaknya menerapkan beberapa metode mengajar seperti yang 

direkomendasikan dalam Online Science Courses for Teacher, yaitu Pen-and-Paper Instructional 

Methods, Hands-on Methods, Minds-on Methods, Collaboratives activities Methods. Hasil penelitian 

menunjukkan, bahwa dalam Online Science Courses for Teacher penggunaan metode Pen-and-

Paper frekuensi penerapan rata-rata 2,1; metode Hands-on frekuensi penerapan rata-rata 1,8; 

metode minds-on frekuensi penerapan rata-rata 3,8; dan metode kolaboratif frekuensi 

penerapan rata-rata sebesar 2,3 ( skala 1 = tidak pernah sama sekali, 2 = sekali atau dua kali 

selama perkuliahan, 3 = sekali atau dua kali sebulan, 4 = sekali atau dua kali seminggu dan 5= 

tiga kali seminggu atau lebih) (Clarke, J. A. and Rowe, R., 2007 : 107-110). 

 Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran IPA belum sesuai dengan 

standar yang semestinya pada jamannya, yaitu abad 21 yang merupakan era globalisasi ditandai 

oleh perkembangan IPA dan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, oleh 

karena itu diperlukan cara pembelajaran yang dapat menyiapkan peserta didik untuk “melek 

IPA dan teknologi”, mampu berpikir logis, kritis, kreatif serta dapat berargumentasi secara 

benar.  

 Menurut Bround, M., dan Reiss, M. (2006: 1376), lima cara dalam upaya meningkatkan 

pembelajaran sains sekolah menengah melalui konteks luar sekolah (outdoor activity) 

dideskripsikan sebagai berikut: meningkatkan pengembangan dan integrasi konsep-konsep; 

memberikan kerja praktek otentik; mengakses pada bahan bahan yang jarang pada sains 

”besar”; sikap pada sains sekolah : merangsang pembelajaran lebih jauh; hasil sosial: kerja 

kolaborasi dan respon pembelajaran 

 Kerja praktik otentik dalam belajar IPA hendaknya mengarahkan siswa untuk 

membandingkan hasil prediksi dengan  teori melalui eksperimen dengan menggunakan metode 

ilmiah. Pendidikan IPA di sekolah diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitarnya serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada metode ilmiah. 
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Secondary Futures (2006: 4) menjelaskan, bahwa bagaimana meningkatkan hasil belajar 

siswa sekolah menengah, dapat dilakukan dengan peningkatan 7 aspek, yaitu : meningkatkan 

interaksi guru-siswa; meningkatkan kedekatan guru-guru dengan siswa; meningkatkan level 

kognitif kelas; meningkatkan hasil akademik siswa; meningkatkan penyelesaian kerja siswa; 

meningkatkan atau menjaga level tinggi kehadiran siswa; meningkatkan hasil belajar jangka 

pendek siswa 

 Inkuiri ilmiah menjadi standar bagi guru IPA di jenjang sekolah menengah. Mengapa dan 

bagaimana inkuiri ilmiah menjadi standar bagi guru sains? Hasil penelitian Mao, S. L. dan Chang, 

C. Y. (2005 : 93) menyimpulkan, bahwa: 

a. metode pembelajaran berorientasi inkuiri memperoleh hasil belajar yang secara signifikan 

lebih besar pada siswa-siswa kelas IX untuk topik sains-astronomi (F = 9,45, p<0,01) dan 

sains-meteorologi (F=8,41, p < 0,01) 

b. sikap lebih posistip siswa terhadap sains-kebumian dan astronomi dimiliki siswa-siswa yang 

belajar dengan metode pembelajaran berorientasi inkuiri (F = 9,07, p< 0,01) 

  Wilhelm, J., et al (2007: 20) berpendapat, bahwa 10 komponen mendasar dari model 

inkuiri meliputi : (1) meminta pertanyaan general, (2) mendefinisikan masalah, (3) membentuk 

pertanyaan, (4) menyelidiki pengetahuan, (5) menyampaikan suatu pengharapan, (6) membuat 

suatu perencanaan, (7) menguji hasil, (8) merefleksikan temuan, (9) mengkomunikasikan 

kepada yang lain dan (10) membuat observasi. 

 Mencermati beberapa kondisi yang ada di lapangan dan menyadari betapa penting dan 

besarnya tuntutan bagi guru-guru IPA, khususnya guru IPA SMP, serta berbagai upaya-upaya 

yang bisa dilakukan guna meningkatkan kualitas pembelajaran IPA sekolah menengah, maka 

perlu kiranya universitas bekas IKIP yang memiliki program studi S1 pendidikan IPA mulai 

membekali calon guru IPA SMP. Salah satu upaya membekali adalah melalui pengembangan 

model integrated science.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Van Rooy, W. S. (2005: 19) disebutkan 

bahwa guru-guru menyadari, bahwa pengetahuan berbasis sains dan pengajarannya secara 

kontinyu berubah, sehingga untuk alasan ini maka guru-guru sains percaya bahwa silabus  juga 

selalu berubah yang mencakup seluruh aspek dan harus mengacu pada praktek kelas. Berkaitan 

dengan hal itu, maka pengembangan program IPA model integrated science sebagai salah satu 

bentuk reformasi kurikulum sekolah tinggi sains yang secara khusus akan menghasilkan calon 

guru-guru sains adalah terbuka untuk diwujudkan. 

Mencermati hasil penelitian yang terkait maka arah dari penelitian pengembangan model 

integrated science untuk membekali calon guru IPA SMP ini adalah pengembangan model dalam 

dua hal yang mendasar, yaitu pengembangan model dengan tujuan membekali calon guru IPA 

SMP untuk aspek kompetensi profesional tentang IPA terintegrasi serta membekali calon guru 

IPA SMP untuk aspek pedagogi IPA terintegrasi. Hakikat integrated science diarahkan pada 

integrasi dalam bidang IPA itu sendiri (fisika, kimia, biologi, bumi antariksa, lingkungan, 

teknologi dan keselamatan), serta pedagoginya diarahkan pada kompetensi mahasiswa sebagai 

calon guru IPA SMP merancang pembelajaran integrated science, meliputi menganalisis konsep, 

memilih metode/pendekatan, memilih media sampai menyusun evaluasi untuk IPA terintegrasi 

sekaligus menerapkan hasil rancangannya. Dua pembekalan diharapkan mampu mengangkat 

teknologi, budaya dan kearifan lokal di lingkungan belajar para mahasiswa sebagai calon guru 
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IPA, sehingga mampu merintis jaringan outdoor learning system di beberapa Kabupaten di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

METODE  

Jenis penelitian ini adalah Research and Development (R & D). Penelitian dan 

pengembangan pada pendidikan merupakan proses yang digunakan untuk mengembangkan 

dan memvalidasi produk-produk pendidikan (Borg dan Gall, 1983: 772). Disain penelitian 

menggunakan metode penelitian Research and Development dan alur penelitian yang dijelaskan 

pada Gambar 1. Fase define atau  research and information collection (Borg dan Gall, 1983: 776) 

merupakan fase penelitian dan pengumpulan data awal berupa studi literatur, analisis 

kebutuhan dan studi lapangan. Fase design atau planning (Borg dan Gall, 1983: 777) merupakan 

rancangan produk yang akan dihasilkan, meliputi tujuan penggunaan produk, pengguna produk 

dan deskripsi komponen-komponen produk. Fase develop atau develop preliminary form of 

product (Borg dan Gall, 1983: 781)  merupakan pengembangan produl awal. Fase Disseminate 

ada empat langkah pengembangan, yaitu preliminary field testing (Borg dan Gall, 1983: 782)  

yang merupakan ujicoba lapangan awal, main product revision (Borg dan Gall, 1983: 782) atau 

revisi hasil ujicoba, main field testing (Borg dan Gall, 1983: 783)  atau ujicoba lapangan utama 

serta operational product revision (Borg dan Gall, 1983: 784)  atau penyempurnaan produk hasil 

ujicoba lapangan. Dalam penelitiantahap I ini hanya sampai tahap develop atau develop 

preliminary form of product yang merupakan pengembangan produl awal. 

Penelitian diawali dengan melakukan observasi di semua kabupaten dan kota di daerah 

istimewa Yogyakarta, dan jawa Tengah, yaitu di kabupaten Sleman, Kulon Progo, Bantul, 

Gunung Kidul, kota yogyakarta, dan Klaten. Sesudah beberapa kali observasi, maka menetapkan 

tema yang sesuai dengan kearifan lokal serta menganalisis kurikulum IPA SMP yang potensial 

untuk diintegrasikan dalam tema yang sudah ditetapkan sesuai kearifan lokal. 

Pada tahan perancangan, selanjutnya menetapkan model integrated science dalam bentuk 

perangkat pembelajaran IPA jenjang SMP, merancang dan menganalisis materi berdasar pada 

standar materi IPA SMP secara internasional maupun standar KTSP. Setelah standar materi 

dirancang, maka dirancang pula standar pedagogi yang sesuai, meliputi perancangan 

pendekatan ataupun metode pembelajaran. Hasil rancangan divalidasi lapangan pada guru-guru 

IPA di sekolah sekitar sumber belajar (SMP N 1 Piyungan, SMP N 1 Sentolo, SMP N 1 Kalasan, 

SMP N 2 Klaten, SMP Muhammadiyah Moyudan, dan SMP N 1  Sleman) 
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Gambar 1. Disain Penelitian 

Pada tahap pengembangan, mulailah dilakukan pemilihan format peta kompetensi, format 

silabus, format RPP. Setelah penetapan format, maka dikembangkan perangkat pembelajaran 

yang sudah ditetapkan sehingga dihasilkan draft I. Draft I perangkat pembelajaran (peta 

kompetensi dan silabus, RPP, LKS dan Modul) selanjutnya divalidasi oleh ahli materi IPA dan 

guru-guru IPA di 6 Sekolah menengah Pertama). Selanjutnya sesudah validasi dilakukan revisi 

perangkat pembelajaran dan dihasilkan Draft II yang siap diujicoba keefektifannya di lapangan 

(sekolah-sekolah).  

Langkah- langkah penelitian secara lebih rinci dapat dijabarkan sebagai berikut.  

a. Penelitian dan pengumpulan informasi 

Validasi 

 pakar IPA 

Metode 

Penelitian R & D 

Alur Penelitian 

DEFINE 

Develop 
Preliminary form 

of Product  

Observasi 
sumber 

belajar di 
masyarakat  

Penetapan tema 
berbasis teknologi 
dan kearifan lokal 

Analisis 
kurikulum 

IPA SMP 

Rancangan 
model 

integrated 
science  

Penetapan 
Standar Core 
materi dan 

pedagogi 

DESIGN 

Perancangan 
Perangkat 

Perkuliahan 

Pengembanga
n Silabus 

model 
integrated 

science 

Pengembanga
n Peta 

Kompetensi 
dan Silabus 
integrated 

science 

Pengembanga
n Contoh 

Perangkat 
Pemodelan 

berbasis 
tematik 
dengan 

mengangkat 
teknologi dan 
kearifan lokal Pengembangan Instrumen 

penelitian integrated science   
lembar observasi ourdoor 

learning system 

DEVELOP 

Judgment 

Lapangan 
Planning   

Research and 
information 

collection (1) 

Standar-
standar 
materi 

Standar-
standar 

pedagogi 
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 Tahap ini meliputi tinjauan literatur, observasi lapangan, dan persiapan laporan keadaan 

setiap sumber belajar   

b. Perencanaan 

 Tahap ini meliputi mendefinisikan keterampilan, menyatakan tujuan, menentukan urutan 

pembelajaran, dan pengujian kelayakan skala kecil  

c. Pengembangan bentuk awal produk  

Tahap ini meliputi persiapan bahan pembelajaran, buku panduan, dan perangkat evaluasi.  

d. Uji coba lapangan awal  

 Dilakukan di 1 sampai 3 sekolah dengan 6 sampai 12 subjek. Wawancara, data observasi 

serta angket dikumpulkan, dan dianalisis.  

e. Revisi produk utama 

 Revisi produk berdasarkan evaluasi hasil uji coba lapangan awal.  

f. Uji coba lapangan utama  

 Dilakukan di 5 sampai 15 sekolah dengan 30 sampai 100 subjek. Data kuantitatif sebelum 

pembelajaran dan sesudah pembelajaran dikumpulkan. Hasilnya dievaluasi dengan tujuan 

pembelajaran dan jika perlu dibandingkan dengan data kelompok kontrol.  

g. Revisi produk operasional   

 Revisi berdasarkan evaluasi hasil uji coba lapangan utama.  

h. Uji coba lapangan operasional  

 Dilakukan pada 10 sampai 30 sekolah dengan 40 sampai 200 subjek. wawancara, data 

observasi serta angket dikumpulkan, dan dianalisis. 

i. Revisi produk akhir 

Revisi produk berdasarkan evaluasi hasil uji coba lapangan operasional.  

j. Diseminasi dan implementasi 

Instrumen penelitian untuk mengukur tingkat kevalidan model meliputi intrumen 

validasi pemetaan dan silabus integrated science, instrumen validasi RPP, instrumen validasi 

LKS dan instrumen validasi penilaian (assesment). Analisis data lembar validasi model 

dilakukan sebagai berikut: 

a. Melakukan tabulasi semua skor yang diperoleh setiap aspek dari kriteria dan butir 

penilaian yang tersedia dalam instrumen penilaian.  

b. Menghitung skor rata-rata dari setiap aspek dengan menggunakan rumus:
N

x
X


  

       

Keterangan:  

 X  =  skor rata-rata  

  x   =  total skor tiap komponen penilaian X  

 N   =  jumlah penilai 

c. Skor dikonversikan menjadi nilai. Adapun acuan pengubahan skor menjadi nilai skala 

lima adalah seperti pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Konversi Skor Ideal Menjadi Nilai Skala Lima 

Interval Skor Nilai Katagori 

ii SBXX  8,1  A Sangat baik 

iiii SBXXSBX  8,1 6,0   B Baik 

iiii SBXXSBX  0,6 6,0   C Cukup 

iiii SBXXSBX  0,6 8,1   D Kurang 

ii SBXX  8,1  E Sangat kurang 

Sumber: Sukarjo dan Lis (2009: 84)  

 

Keterangan:  

iX  = rerata ideal 

  = ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)  

iSB  = simpangan baku ideal 

  = 6
1  (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 

X  = skor empiris 

Skor maksimal ideal = ∑ butir kriteria x skor tertinggi 

Skor minimal ideal = ∑ burit kriteria x skor terendah 

Berdasarkan rumus konversi pada Tabel 1, dapat diperoleh gambaran yang jelas dalam 

mengubah data kuantitatif menjadi data kualitatif. Sehingga dapat diketahui tingkat kevalidan 

dari model integrated science yang dikembangkan.   

Skor penilaian yang diperoleh dari ahli dan guru dikonversikan menjadi nilai untuk 

mengetahui kategori rata-rata tiap aspek penilaian terhadap model integrated science hasil 

pengembangan. Dalam penelitian ini, jika hasil penilaian yang diberikan oleh ahli dan guru 

menunjukkan minimal nilai C dengan kategori cukup untuk setiap aspek kelayakan, maka 

produk bahan ajar hasil pengembangan dinyatakan valid untuk diujicobakan dalam 

pembelajaran.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Luaran yang sudah dan akan diwujudkan dari hasil penelitian multi tahun ini secara 

ringkas digambarkan dalam Tabel 2. 
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Tabel 2. Gambaran hasil/luaran untuk setiap tahun penelitian multitahun 

Tahun Luaran 
Pertama Produk perangkat pembelajaran Integrated Science berbasis kearifan lokal 

dan teknologi lokal yang tervalidasi (layak) di lima wilayah Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan Jawa Tengah yang mengacu KTSP SMP/MTs   

 
Kedua 

(belum dilakukan) 
Ujicoba terbatas produk hasil pengembangan dengan melibatkan beberapa 

sekolah ujicoba dan sumber belajar masyarakat (sengat lebah, musium 
merapi, home industri gula jawa, penyamaan kulit, gerabah, batik, tape ketan 

dan PDAM) serta menghasilkan produk final dan perintisan MoU 

 

Jabaran rinci hasil penelitian tahun pertama, dimulai dengan penetapan lokasi observasi 

sumber belajar masayarakat dan penetapan tema Pembelajaran IPA Terintegrasi, dimana 

hasilnya disajikan dalam Tabel 3 

Tabel 3. Lokasi-lokasi sumber belajar di masyarakat dan tema-tema  

              pembelajaran  IPA terintegrasi untuk tiap kearifan lokal 

No Wilayah Kearifan lokal Tema 

1 

Sleman 

Sengat Lebah Terapi Sengat lebah!! 

2 Musium Merapi Inspiring Merapi 

3 Industri tempe Si TemLai yang Tak Lekang oleh 
Waktu 

 
4 

Kulon Progo 

Industri Gula kelapa 
(gula jawa) 

Manis-manis Gulaku 

5 Agrowisata buah naga 
 
 

Kesegaran Buah Naga 

6 

Bantul 

Pandai Besi Blacksmithing 

7 Industri wayang Sains dalam Tatah Sungging 
Wayang 

 
8 Gunung Kidul PDAM Pisahkan lalu gunakan aku!! 

9 Klaten Indusri Gerabah Sains dlam Uniknya Gerabah 

10 Kota Yogyakarta Gamelan  Game land 

 

Sesudah melakukan penetapan lokasi sumber belajar di masyarakat serta penetapan 

tema, maka dilakukan analisis sumber belajar di masyarakat, hasil analisis disajikan pada Tabel 

4 
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Tabel 4. Analisis sumber belajar 

No Tema Wilayah Sumber belajar/materi pokok 
1 Terapi Sengat lebah Sleman  Lebah (klasifikasi makhluk 

hidup) 
 Teknologi mengambilan 

madu 
 Madu (bahan kimia) 

 Sistem koordinasi pada 
manusia 

 Kesehatan (jenis penyakit) 
 

2 Inspiring Merapi Sleman  Biotik dan Abiotik 

 Kerusakan Lingkungan 
 Suksesi, Adaptasi dan 

keanekaragaman hayati 
 Macam-macam Gunung 

berapi dan tipe-tipe 
letusannya 

 Teknologi Seismograf 
3 Si TemLai Yang Tak 

Lekang Oleh Waktu 
Sleman  Ciri-ciri tumbuhan (kedelai) 

 Fermentasi 

 Jamur 
4 Manis-manis Gulaku Kulon Progo  Klasifikasi tumbuhan 

(kelapa) 

 Nira (bahan kimia) 
 Teknologi (proses 

pembuatan gula 
kelapa/gula jawa) 

 Sifat zat 
5 Segarnya Buah Naga di 

Tepi Pantai 
Kulon Progo  Ciri-ciri tumbuhan (buah 

naga) 

 Fermentasi 
 Sterilisasi 

6 Blacksmithing Bantul  Unsur, senyawa dan 
campuran 

 Logam 
 Tekanan 

 Suhu (kalor) 
7 Sains dalam tatah 

Sungging wayang 
Bantul  Struktur kulit sapi dan kulit 

kerbau 

 Teknologi penyamakan 
8 Pisahkan lalu gunakan 

aku!! 
Gunung Kidul  Pemisahan Campuran 

 Sifat Materi 

 Atom, unsur, senyawa dan 
campuran 

 Debit 
 Sistem ekskresi 

9 Uniknya Gerabah Klaten  Jenis-jenis tanah 
 Teknologi pembuatan 

gerabah 
 pemanasan 

10  Game-land 
 

Kota 
Yogyakarta 

 Logam 

 Bunyi 
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Langkah selanjutnya adalah analisis kurikulum IPA tingkat SMP/MTs. yang potensial 

untuk diintegrasikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal di masyarakat yang akan dijadikan 

sumber belajar. Hasil analisis kurikulum dan jenis bahan ajar yang dikembangkan disajikan 

pada Tabel 5 

 

Tabel 5. Hasil analisis SK dan KD atau standar materi 

No 
SK dan KD 

atau standar 
Bidang kajian IPA 

Kearifan Lokal/teknologi 
Lokal 

Wilayah 

1 6.2; 2.1; 1.3; 
4.3 

 

Biologi 
Kimia 

Pengobatan  Aphiterapy  Moyudan 
Sleman 

Bahan ajar yang dikembangkan:  
Pemetaaan SK-KD, RPP, LKPD, Soal Penilaian dan Modul  

 

2 4 SK dan 4 
KD 

Biologi 
Kebumian 
Teknologi 

(Seismograf) 
Kimia 

Musium Merapi dan 
Obyek wisaya Taman 

Kaliurang 

Cangkringan 
Sleman 

Bahan ajar yang dikembangkan:  
Pemetaaan SK-KD, RPP, LKPD, Soal Penilaian dan Modul 

3 1.3 
3.1; 3.4 

4. 1 
4.2 

 
4 SK dan 5 

KD 

Kerja Ilmiah 
 

Fisika 
Kimia 

Biologi 

Industri Kula Kelapa Sentolo Kulon 
Progo 

Bahan ajar yang dikembangkan:  
Pemetaaan SK-KD, RPP, LKPD, Soal Penilaian dan Modul 

4 1.1; 1.6; 4.2; 
3.2; 2.3 

 
 

Fisika 
Kimia 

Biologi 
Kesehatan 

PDAM Gunung Kidul 

Bahan ajar yang dikembangkan:  
Pemetaaan SK-KD, RPP, LKPD, Soal Penilaian dan Modul 

5 1.1; 2.4; 3.4; 
4.1; 4.2; 6.1 

Bioteknologi 
Kimia 
Fisika 

Industri tempe Sleman 

Bahan ajar yang dikembangkan:  
Pemetaaan SK-KD, RPP, LKPD, Soal Penilaian dan Modul 

6 2 SK dan 4 
KD 

Bioteknologi Agrowisata buah naga Kulon Progo 

Bahan ajar yang dikembangkan:  
Pemetaaan SK-KD, RPP, LKPD, Soal Penilaian dan Modul 

7 3 SK dan 4 
KD 

Biologi 
Fisika 

teknologi 

Pembuatan wayang Bantul 

Bahan ajar yang dikembangkan:  
Pemetaaan SK-KD, RPP, LKPD, Soal Penilaian dan Modul 

8 2 SK dan 3 
KD 

Fisika 
Kimia 

Teknologi 

Pandai besi Bantul 

Bahan ajar yang dikembangkan:  
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No 
SK dan KD 

atau standar 
Bidang kajian IPA 

Kearifan Lokal/teknologi 
Lokal 

Wilayah 

Pemetaaan SK-KD, RPP, LKPD, Soal Penilaian dan Modul 
9 2 SK dan 4 

KD 
Fisika 
Kimia 

teknologi 

Pembuatan gerabah Klaten 

Bahan ajar yang dikembangkan:  
Pemetaaan SK-KD, RPP, LKPD, Soal Penilaian dan Modul 

10 2 SK dan 3 
KD 

Fisika 
Teknolog 

Pembuatan gamelan Kota 
Yogyakarta 

Bahan ajar yang dikembangkan:  
Pemetaaan SK-KD, RPP, LKPD, Soal Penilaian dan Modul 

 

Keseluruhan perangkat pembelajaran integrated science yang sudah dikembangkan, 

selanjutnya divalidasi oleh expert judgement, dimana hasil dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Hasil uji kelayakan model integrated science 

No Bahan ajar Jumlah aspek 

penilaian 

Rata-rata skor Kategori 

1 Pemetaan dan silabus 12 4,4 Sangat baik 

2 RPP 10 4,3 Baik 

3 LKS/LKPD 7 4,6 Sangat baik 

4 Modul 8 4,6 Sangat baik 

 

Mengacu pada hasil penelitian, maka tidak semua sumber belajar di lingkungan bisa 

direalisasikan sebagai sumber belajar integrated science, seperti industri batik tulis, industri 

garam dan industri tape ketan. Ada beberapa alasan mengapa sumber belajar tersebut tidak 

bisa diangkat dalam tema pembelajaran integrated science antara lain alasan prifacy dari 

industri, lokasi yang sangat jauh dari sekolah, sumber belajar tidak potensial untuk mencapai 

ketercapaian KD-KD di KTSP IPA.  

Pemilihan format silabus dan LKS mengacu pada format dari BSNP, sedangkan format 

pemetaan kompetensi kurikulum, pemilihan tema, model pengintegrasian tidak ada format 

baku, sehingga sangat tergantung pada tingkat kreativitas mahasiswa. LKS dan bahan ajar 

dicirikan dari pemilihan pendekatan ataupun metode untuk pembelajaran integrated science, 

termasuk juga teknik dan jenis penilaian.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Melalui penelitian pengembangan tahap I telah dihasilkan 10 set perangkat pembelajaran 

integrated science yang mengangkat kearifan lokal dan teknologi lokal tervalidasi. Tiap set 

perangkat pembelajaran meliputi analisis pemetaan kurikulum IPA SMP, silabus, RPP, LKS, 

bahan ajar (modul), dan penilaian. Teknologi atau kearifan lokal yang diangkat dalam model 

integrated science adalah terapi sengat lebah, musium gunung Merapi, industri tempe kedelai, 

industri gula jawa, budidaya buah naga, pande besi, industri wayang kulit, PDAM, industri 

gerabah dan pembuatan gamelan. Keseluruhan perangkat pembelajaran hasil pengembangan 
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siap untuk diujicoba dan didesiminasikan pada penelitian tahap II, yaitu dengan betul-betul 

mengujicobakan di kelas pembelajaran.  

Saran yang bisa disampaikan berdasar hasil penelitian tahun 1 adalah untuk menguji 

kefektifan model dengan mengujicobakan di kelas-kelas pembelajaran yang nyata, dilanjutkan 

untuk disebar luaskan pada sekolah-sekolah di sekitar sumber belajar (teknologi dan kearifan 

lokal) 
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ABSTRAK 

Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini (PPM) adalah untuk 
meningkatkan pemahaman dan penguasaan keterampilan konseling bagi guru 
Bimbingan dan Konseling. Peningkatan pemahanan dan penguasaan keterampilan 
konseling ini dengan melalui tayangan media audio-visual tentang praktik konseling 

Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah guru BK se-DIY sebanyak 35 orang. 
Metode kegiatan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik konseling, role 
playing serta simulasi. Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan meliputi 
persiapan, pelatihan dan workshop yang dilaksanakan selama 3 hari. Peserta dinilai 
berhasil dalam pelatihan apabila ada peningkatan pemahaman terhadap materi 
keterampilan konseling yang ditayangkan melalui media audio-visual  dan 
penguasaan keterampil an konseling selama praktek konseling juga meningkat.  

Hasil pelaksanaan kegiatan PPM menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan tersebut 
dapat mencapai khalayak sasaran, yaitu 35 orang peserta. Berdasarkan hasil pretest 
dan posttest,  terdapat peningkatan skor pemahaman keterampilan konseling.  
Selain itu, penguasaan keterampilan konseling juga mengalami peningkatan yang 
ditunjukkan dari hasil observasi praktik konseling. Berdasarkan hal tersebut, maka 
pengabdian ini telah berhasil mencapai tujuan kegiatan, yaitu terpenuhinya dua 
indikator keberhasilan yaitu pemahaman dan penguasaan keterampil an konseling.  

Kata kunci :  keterampilan konseling, audio-visual, kinerja guru Bimbingan dan 
Konseling 

 

 

Pendahuluan 

Salah satu kompetensi akademik konselor atau guru Bimbingan Konseling adalah 

mengenal secara mendalam konseli yang hendak dilayani. Sosok kepribadian serta dunia 

konseli yang perlu didalami oleh konselor meliputi bukan saja kemampuan akademik yang 

selama ini dikenal sebagai Inteligensi yang hanya mencakup kemampuan kebahasaan dan 

kemampuan numerikal-matematik yang lazim dinyatakan sebagai IQ yang mengedepankan 

kemampuan berpikir analitik, melainkan juga seyogyanya melebar ke segenap spektrum 

kemampuan intelektual manusia sebagaimana dipaparkan dalam gagasan inteligensi multipel 

(Gardner, 1993). Mengenal konseli yang terutama dapat dilakukan dengan pemberian layanan 

konseling.  
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Konseling adalah upaya bantuan yang diberikan oleh seorang guru Biimbingan Konseling 

yang terlatih dan berpengalaman, terhadap individu-individu yang membutuhkannya, agar 

individu tersebut berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya dan 

mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. Konseling menekankan 

ide hubungan profesional, pentingnya pengembangan potensi diri secara optimal dan 

penyesuaian diri. Selain itu, juga adanya penekanan pemecahan masalah melalui metode yang 

digunakan, yaitu wawancara.   

Dalam melakukan konseling, profesi konseling perlu membekali dan meningkatkan diri 

dalam penguasaan keterampilan dan pengembangan kepribadian. Tanpa adanya penguasaan 

keterampilan ini mustahil layanan konseling akan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan 

konsep layanan yang diharapkan. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan ini mutlak 

diperlukan. Keterampilan dalam konseling berfungsi untuk merefleksikan informasi dan sikap-

sikap yang dimiliki oleh konseli.  Dari kajian literatur (Sayekti, 1993; Capuzzy, 1997;  Bolton, 

2000; Tan , 2004; Ivey,  2005; Neugrug, 2007; Mcleod, 2007 ; Willis, 2007) disimpulkan bahwa 

keterampilan konseling mencakup beberapa hal yang dijelaskan pada tabel 1.   

Pada kenyataannya di  lapangan diketahui bahwa keterampilan konseling masih belum 

dapat dikuasai dengan sepenuhnya oleh para Guru Bimbingan Konseling. Banyak Guru 

Bimbingan Konseling yang belum memahami makna keterampilan konseling. Meskipun 

keterampilan ini telah dipelajari pada saat mereka menempuh pendidikan sebelumnya, namun 

seakan-akan keterampilan konseling masih merupakan hal yang dirasa ”cukup sulit untuk 

dikuasai. (Rosita Endang Kusmaryani, 2009). Kecenderungan yang terjadi di lapangan, layanan 

konseling dilakukan belum sesuai dengan konsep layanan konseling. Selain itu juga belum 

menggunakan keterampilan secara optimal. Secara lebih rinci,  data penelitian menunjukkan 

bahwa rata-rata skor tes pemahaman mengenai keterampilan konseling adalah 19,36 atau 

52,18%. Skor ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman Guru Bimbingan Konseling masih 

dalam taraf sedang. Keterampilan konseling sebagai keterampilan yang vital belum dapat 

dipahami dengan dengan baik.  Padahal sebagian besar Guru Bimbingan Konseling ini telah 

bekerja sebagai Guru Bimbingan Konseling lebih dari 10 tahun, usia mereka di atas 40 tahun 

serta berlatar belakang pendidikan BK. Tentu saja, kondisi ini cukup memprihatinkan. 

Keterampilan konseling yang mestinya sudah ditekuni selama lebih dari 10 tahun, ternyata 

belum sepenuhnya dikuasai dengan baik. 

  Hasil penelitian ini  juga menunjukkan bahwa keterampilan yang sering digunakan 

dalam layanan konseling adalah : 1) keterampilan attending, 2) keterampilan bertanya, 3) 

keterampilan memberi dukungan dan pengukuhan,  4) keterampilan mendengarkan, 5) 

keterampilan menutup 6) keterampilan empati  7) keterampilan klarifikasi 8) keterampilan 

pemecahan masalah 9) keterampilan pemfokusan 10) keterampilan memberi dorongan, dan 

11) keterampilan parafrase. sementara keterampilan yang belum dikuasai adalah : 1) 

keterampilan attending 2) keterampilan pemfokusan 3) keterampilan parafrase 4) 

keterampilan memberi dukungan dan pengukuhan 5) keterampilan konfrontasi 6) 

keterampilan membuka diri 7) keterampilan pemecahan masalah 8) keterampilan bertanya 9) 

keterampilan klarifikasi 10) keterampilan reframing 11) keterampilan memberi umpan balik . 

Sebanyak 47% subjek melaporkan bahwa keterampilan-keterampilan tersebut telah digunakan 

secara optimal di lapangan, namun sisanya sebanyak 53% belum mengggunakan keterampilan 

konseling secara optimal.  
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Dari penelusuran kualitatif, data penelitian menunjukkan faktor-faktor pendukung proses 

konseling antara lain karena sudah sering menggunakan keterampilan, seringnya membaca 

buku, fasilitas yang baik (ruang, buku, adanya musyawarah guru BK), adanya semangat dan 

motivasi untuk membantu, keterbukaan diri konseli, adanya hubungan yang baik dan 

kepercayaan dari konseli terhadap Guru Bimbingan Konseling dan perhatian yang penuh. 

Faktor-faktor penghambatnya antara lain waktu yang sempit, pengalaman yang kurang, belum 

menguasai dengan optimal, kurangnya pemahaman tentang keterampilan konseling, tidak dapat 

berempati-masuk dengan perasaan konseli, suasana yang tidak memungkinkan, faktor 

lingkungan (ruang konseling tidak memadai), banyaknya hal dari konseli yang perlu diungkap 

dan kurangnya pemahaman dan pelatihan.  

Data ini menunjukkan bahwa secara umum keterampilan konseling masih belum 

digunakan dalam proses konseling secara optimal. Alasan umum yang terjadi adalah adanya 

keterbatasan kemampuan dan keterampilan konseling, penggunaan keterampilan konseling 

disesuaikan dengan kebutuhan serta keterbatasan waktu. Alasan-alasan ini mengindikasikan 

bahwa penggunaan keterampilan konseling tampaknya masih dianggap banyak memakan 

waktu. Hal ini karena keterbatasan kemampuan dalam menggunakan keterampilan konseling. 

Akhirnya para Guru Bimbingan Konseling cenderung menggunakan pola lama yang sudah biasa 

dilakukan. Mereka menganggap dengan pola lama, masalah konseli segera dapat diselesaikan. 

Meskipun demikian, Guru Bimbingan Konseling menyadari perlunya penguasaan 

keterampilan konseling dalam meningkatkan layanan konseling. Menurut data penelitian, 

semua Guru Bimbingan Konseling (100%) berpendapat perlu menguasai keterampilan 

konseling. Alasan mereka antara lain dengan menguasai keterampilan akan membantu konseli 

mengatasi masalah, akan memberikan pengalaman bagi Guru Bimbingan Konseling, dengan 

keterampilan yang dikuasai akan memperoleh hasil yang optimal bagi konseli, dengan 

peningkatan keterampilan konseling maka akan banyak konseli yang terbantu keluar dari 

masalah dan BK akan dapat eksis di sekolah serta untuk menghadapi konseli dengan beragam 

latar belakang. Ini mengindikasikan ada kesadaran Guru Bimbingan Konseling akan pentingnya 

keterampilan ini pada profesi mereka sebagai Guru Bimbingan Konseling. Penguasaan 

keterampilan bagi Guru Bimbingan Konseling akan dapat meningkatkan layanan konseling. Dan 

pada akhirnya akan berdampak positif bagi konseli sebagai orang yang menerima layanan 

tersebut. Guru Bimbingan Konseling juga menyadari pentingnya pengembangan bagi profesi 

mereka. Hal ini bisa dipahami karena 94% subjek berpendidikan S1, artinya cara berpikir dan 

wawasan mereka baik serta memiliki kebutuhan pengembangan diri. Selain itu latar belakang 

pendidikan mereka mayoritas BK (88%), sehingga memiliki pemahaman yang baik mengenai 

profesi Guru Bimbingan Konseling dan pentingya layanan konseling bagi profesi tersebut.  

Sumber belajar yang selama ini banyak digunakan Guru Bimbingan Konseling untuk 

memahami keterampilan konseling adalah buku/modul/diktat/makalah dan media interaktif. 

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian yang berhubungan dengan 

modul keterampilan konseling yang berbentuk audio visual, dipandang perlu bagi guru BK 

untuk mengembangkan keterampilan konseling dengan media audio visual sebegai alat bantu 

memudahkan dalam pemahaman. Audio visual yang telah dibuat dapat menjadi salah satu acuan 

pengembangan profesionalitas layanan konseling. Adapun berbagai keterampilan yang dapat 

diamati dalam tayangan audio visual meliputi keterampilan attending, mendengarkan, bertanya, 

empati, pemfokusan, klarifikasi, membuka diri, memberi dukungan dan pengukuhan, memberi 
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dorongan, pemecahan masalah dan menutup. Untuk memenuhi harapan Guru Bimbingan 

Konseling, modul ini dibuat sederhana dan mudah dipahami. Hasil peneltian yang telah 

menghasilkan modul keterampilan konseling dan video pembelajarannya nampak sangat perlu 

untuk dapat disosialisasikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan 

konseling guru bimbingan konseling/konselor. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu dilaksanakan pengabdian pada masyarakat 

khususnya pada Guru Bimbingan Konseling berupa Pendidikan dan Latihan dengan fokus 

penggunaan audio visual sebagai produk penelitian. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan 

kinerja Guru Bimbingan Konseling. Pada hasil akhirnya, tujuan akhir PPM ini adalah adanya 

peningkatan pemahaman dan penguasaan keterampilan konseling pada Guru Bimbingan 

Konseling. Adapun rumusan masalah dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah : 

Tabel 1. Keterampilan Konseling 

No Ketrampilan 
Konseling 

Pengertian 

1. Attending Memberikan perhatian pada komunikasi verbal  dan non verbal klien 
melalui kontak mata, postur, bahasa tubuh, dan mendengarkan 

Mendorong klien untuk berbicara 
Menerima klien apa adanya 

2. Bertanya Bertanya secara efektif dengan klien untuk memulai percakapan, 
memperdalam penekanan-poin penting, mengecek persepsi, dan 

memperjelas informasi 
Menggali lebih dalam untuk isu atau jawaban yang diberikan subyek 

3. Klarifikasi Mengajak klien untuk memperjelas informasi yang masih samar-samar 
4. Mengarahkan  Mengarahkan klien ke arah atau instruksi tertentu 
5. Refleksi  Merefleksikan ide-ide penting  

Merefleksikan perasaan sebagai penegas atau respon klien 
6. Empati Merasakan seperti apa yang dirasakan klien dari perspektifnya (biasanya 

digunakan melalui refleksi, paraprase, dan kesimpulan) 
7. Parafrase Menyatakan arti yang diucapkan dan dirasakan klien dengan kata-kata 

lain 
Menafsirkan apa yang diucapkan, dirasakan, direspon, atau dilakukan 

klien 
8. Mendengarkan Untuk mendengarkan respon verbal klien termasuk ceritanya tentang 

peristiwa, isu-isu dan masalah 
9. Pemfokusan Membantu klien untuk menfokuskan pada isu atau masalah klien, 

hubungan antar pernyataan, perasaan, dan kemungkinan penyelesaian 
Tidak memperhatikan perilaku dan respon yang lain dari klien yang tidak 

relevan atau berhubungan dengan proses konseling (pengabaian) 
10. Konfrontasi Memperlihatkan klien untuk menghadapi dari ketidakberfungsian dan 

pola perilaku dan gaya hidup yang tidak produktif dari sesi konseling  
(memberikan umpan balik) 

Memperlihatkan kepada klien dengan menanyakan ketidakkonsistenan 
jawaban dari klien tentang perasaan dan perilakunya 

11. Reframing Menawarkan pada klien alternatif persepsi atau konsep dari masalah atau 
isu klien 

12. Memberi feedback Memberikan klien umpan balik yang spesifik dalam hal sikap, perilaku, 
perasaan, dan isu-isu yang relevan 

13. Interprestasi Memberikan interpretasi tentang peristiwa kehidupannya, sehingga ia 
dapat memfokuskan masalah-masalahnya dalam cara yang lebih baru dan 

lebih mendalam 

14. Memberikan 
dukungan dan 

Memberikan dukungan emosi dan psikologis kepada klien dengan 
menggunakan keterampilan attending, kontak fisik, mendengarkan, 
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No Ketrampilan 
Konseling 

Pengertian 

pengukuhan menenangkan, dan memberikan sugesti 
15. Membuka diri  Memberikan informasi yang berkaitan dengan perasaan, pikiran, 

pengalaman konselor saat ini selama sesi konseling atau aspek 
pengalaman kehidupan konselor sendiri yang penting 

16. Memberikan 
dorongan pada klien  

Mendorong klien untuk melanjutkan untuk menyampaikan informasi 
tertentu atau respon-respon lain  

17. Pemecahan Masalah Mengajarkan klien proses pemecahan masalah yang efektif dengan 
menggunakan beragam keterampilan kecil seperti memberikan nasehat, 

mengarahkan, menjelaskan, memberikan informasi, dan memberikan 
sugesti 

18. Meringkas/ 
merangkum 

Menarik tema-tema yang bersamaan dari wilayah yang berbeda; isi, 
perasaan, pemikiran, proses dan lain-lain 

19. Menutup Menyimpulkan dan mengakhiri sesi konseling  

 

1) Bagaimana meningkatkan pemahaman secara teoritik tentang berbagai macam penguasaan 

keterampilan konseling pada Guru Bimbingan Konseling ? 

2) Bagaimana meningkatkan penguasaan keterampilan konseling pada Guru Bimbingan 

Konseling dalam menghadapi keanekaragaman permasalahan remaja saat ini dan 

pengoptimalan potensi yang ada pada diri remaja ? 

3) Bagaimana membiasakan Guru Bimbingan Konseling menggunakan keterampilan konseling 

dengan terstruktur  ? 

4) Apakah media audiovisual keterampilan konseling dapat dijadikan sumber belajar yang 

efektif untuk penguasaan keterampilan konseling  ? 

 

METODOLOGI 

1. Khalayak Sasaran 

Sasaran utama pelatihan dan bimbingan adalah para Guru Bimbingan Konseling yang 

yang tergabung dalam Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) SMP wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta.  Jumlah peserta adalah 35 orang yang bekerja di wilayah Kabupaten DIY.  

2. Metode Kegiatan 

Inti kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan. Adapun pelaksanaan PPM adalah pada 

bulan Juli 2012. Masing-masing sasaran dituntut untuk media audivisual yang berupa VCD 

keterampilan konseling.  Kegiatan PPM dilangsungkan selama 32 jam dengan menggunakan 

berbagai metode antara lain Ceramah, diskusi, tanya jawab, role playing, penugasan, praktik dan 

tes.  

3. Langkah-langkah Kegiatan 

Langkah-langkah kegiatan PPM dimulai dengan survey awal untuk keperluan kegiatan 

pelatihan, pelaksanaan dan evaluasi dengan menggunakan instrumen pemahaman teoritik 

keterampilan konseling melalui pre test dan post test serta instrumen observasi terhadap 

pelaksanaan praktek konseling berdasarkan modul keterampilan konseling yang harus 

digunakan oleh sasaran.    
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Pelaksanaan PPM pada tanggan 9,10,11 dan 16 Juli 2012.  Semua kegiatan pelaksanaan 

PPM dirangkum dalam satu jadwal yang dirancang selama empat hari dapat dilihat pada tabel 2.   

4. Rancangan Evaluasi  

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen pemahaman teoritik keterampilan 

konseling serta instrumen observasi terhadap pelaksanaan praktek konseling berdasarkan 

modul keterampilan konseling yang harus digunakan oleh sasaran, dengan melihat :  

a. Kemampuan peserta terhadap pemahaman keterampilan konseling. 

b. Kemampuan peserta dalam menguasai keterampilan konseling pada saat pelaksanaan 

praktek konseling 

5.   Indikator Keberhasilan  

Indikator keberhasilan pelatihan ini adalah apabila : 

a. Lebih dari 75 % peserta memahami keterampilan konseling secara teoritik.  

b. Setiap peserta mampu menguasai keterampilan konseling pada saat praktek konseling  

   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM 

Pelaksanaan PPM tentang Pelatihan Penguasaan Keterampilan Konseling Berbasis 

Media Audio-Visual untuk Meningkatkan Kinerja Guru Bimbingan Konseling di Yogyakarta. 

Peserta kegiatan PPM adalah guru BK SMP, MTs, SMA dan SMK se-DIY dengan jumlah peserta 

sebanyak sebanyak 35 orang.   

Tabel 2. Materi Kegiatan Pelatihan 

No Materi Kegiatan Alokasi Waktu 
1. Arti Penting Penguasaan Keterampilan Konseling dan Pokok-pokok 

Teoritik : 
3 Jam 

2. Keterampilan Attending, Mendengarkan, Bertanya, Empati, Pemusatan  4 Jam 
3. Keterampilan Klarifikasi, Membuka Diri, Memberi Dorongan dan 

Pengukuhan, Memberi Dukungan, Pemecahan Masalah serta Menutup 
Pembicaraan  

6 Jam 

4. Praktik dan Role Playing Keterampilan Konseling 3 Jam 
5. Penayangan dan Diskusi VCD Konseling 4 Jam 

6. Praktek Konseling : Simulasi dan Diskusi  4 Jam 
7. Evaluasi Pemahaman dan Praktek  4 Jam 
8. Diskusi Hasil Pengalaman Lapangan dan Refleksi Penggunaan VCD 

Keterampilan Konseling  
4 Jam 

 Jumlah 32 Jam 

 

Pada hari pertama peserta memperoleh penyampaian informasi tentang : Arti Penting 

Penguasaan Keterampilan Konseling dan Pokok-pokok Teoritik. Pada hari kedua kegiatan 

diawali dengan Keterampilan Klarifikasi, Membuka Diri, Memberi Dorongan dan Pengukuhan, 

Memberi Dukungan, Pemecahan Masalah serta Menutup Pembicaraan. Hari ketiga peserta 

Penayangan dan Diskusi VCD Konseling, Praktek Konseling : Simulasi dan Diskusi  Kegiatan hari 

keempat Evaluasi Pemahaman dan Praktek serta Diskusi Hasil Pengalaman Lapangan dan 

Refleksi Penggunaan VCD Keterampilan Konseling  diakhiri  dengan evaluasi dan refleksi serta 

penutup. Secara lengkap ditampilkan dalam tabel 2. 
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Evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen pemahaman teoritik mengenai  

keterampilan konseling, dan penilaian hasil observasi terhadap penguasaan keterampilan 

konseling. Peserta dikatakan berhasil dalam pelatihan apabila mencapai pemahaman materi 

minimal 75 % dan mampu menguasai keterampilan konseling pada saat praktek konseling 

berdasarkan modul keterampilan konseling yang harus digunakan. 

 

2. Pembahasan  

Selama kegiatan PPM berlangsung, aktifitas peserta  mengikuti uraian dari penyaji 

menyampaikan materi tentang Arti Penting Penguasaan Keterampilan Konseling dan Pokok-

pokok Teoritik,  Keterampilan Attending, Mendengarkan, Bertanya, Empati, Pemusatan,  

Keterampilan Klarifikasi, Membuka Diri, Memberi Dorongan dan Pengukuhan, Memberi 

Dukungan, Pemecahan Masalah serta Menutup Pembicaraan, Praktik dan Role Playing 

Keterampilan Konseling, Penayangan dan Diskusi VCD Konseling, Praktek Konseling : Simulasi 

dan Diskusi, Evaluasi Pemahaman dan Praktek, Diskusi Hasil Pengalaman Lapangan dan 

Refleksi Penggunaan VCD Keterampilan Konseling 

 Berdasarkan kegiatan PPM yang telah dilakukan, maka dapat diuraikan kegiatan yang 

dicapai sebagai berikut : a) Peserta sangat antusias mengikuti pelatihan, dengan permohonan 

kegiatan yang serupa dengan tema yang berbeda-beda, b) Kehadiran peserta yang tinggi dalam 

mengikuti kegiatan yang dibuktikan dengan tingginya tingkat kehadiran peserta sebesar 100%, 

c) Peserta memiliki pengetahuan dan kemampuan Keterampilan Konseling, d) Hasil angket 

kepuasan pelanggan, hampir 100% peserta mengapresiasi kegiatan PPM dan adanya 

permohonan untuk kegiatan konseling kelompok yang dapat diterapkan di sekolah, dan e) 

Secara keseluruhan pemahaman teoritik mengenai keterampilan konseling dapat dilihat dari 

peningkatan skor pre test pada tabel 3. 

Tabel 3. tersebut menjelaskan terjadi peningkatan skor tes pemahaman terhadap 

keterampilan konseling secara teoritik. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan 

pemahaman materi oleh peserta.  

 

Tabel 3. Peningkatan Nilai Pre-test dan Post-test 

    PRE-TEST POST - TEST   

NO NAMA NILAI NILAI SELISIH  

    ANGKA HURUF ANGKA HURUF   

1 AS 50 Belum Baik 76 Baik 26 

2 AmS 52 Belum Baik 77 Baik 25 

3 AniS 52 Belum Baik 76 Baik 24 

4 AniM 54 Belum Baik 79 Baik 25 

5 Dd 65 Cukup Baik 80 Baik 25 

6 En 56 Belum Baik 76 Baik 20 

7 EFM 46 Belum Baik 78 Baik 32 

8 Ism 55 Belum Baik 79 Baik 24 

9 MR 50 Belum Baik 76 Baik 26 

10 Skr 45 Belum Baik 60 Cukup Baik 15 
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    PRE-TEST POST - TEST   

NO NAMA NILAI NILAI SELISIH  

    ANGKA HURUF ANGKA HURUF   

11 TS 53 Belum Baik 78 Baik 25 

12 End 44 Belum Baik 76 Baik 32 

13 Ind 45 Belum Baik 77 Baik 33 

14 EHP 48 Belum Baik 76 Baik 28 

15 HW 56 Belum Baik 79 Baik 23 

16 I 52 Belum Baik 76 Baik 24 

17 IstM 56 Belum Baik 76 Baik 20 

18 Ksw 58 Belum Baik 78 Baik 20 

19 LK 51 Belum Baik 76 Baik 25 

20 MA 51 Belum Baik 76 Baik 25 

21 Mly 51 Belum Baik 76 Baik 25 

22 Mls 51 Belum Baik 76 Baik 25 

23 Nry 60 Belum Baik 78 Baik 28 

24 PS 52 Belum Baik 78 Baik 26 

25 Prn 59 Belum Baik 78 Baik 19 

26 Asw 47 Belum Baik 64 Cukup Baik 14 

27 RJ 49 Belum Baik 63 Cukup Baik 14 

28 Sty 45 Belum Baik 76 Baik 31 

29 SW 53 Belum Baik 76 Baik 23 

30 Skr 63 Cukup Baik 80 Baik 10 

31 Swn 40 Belum Baik 76 Baik 36 

32 TL 43 Belum Baik 76 Baik 33 

33 WSR 50 Belum Baik 76 Baik 26 

34 YS 48 Belum Baik 78 Baik 30 

35 Pdm 59 Belum Baik 76 Baik 17 

 

Keterangan :  

81 > : Sangat Baik 

76 – 80 : Baik 

70 – 75 : Cukup 

65 – 69 : Kurang 

Tabel 4. Hasil Penguasaan Keterampilan Konseling  

NO NAMA 
HASIL 

HURUF ANGKA 

1 AS Baik  77 

2 AmS Baik 80 

3 AniS Baik 76 

4 AniM Baik 76 

5 Dd Baik 76 

6 En Baik 77 
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NO NAMA 
HASIL 

HURUF ANGKA 

7 EFM Baik 76 

8 Ism Baik 77 

9 MR Baik 76 

10 Skr Cukup Baik 65 

11 TS Baik 77 

12 End Baik 78 

13 Ind Baik 77 

14 EHP Baik 76 

15 HW Baik 78 

16 I Baik 79 

17 IstM Baik 77 

18 Ksw Baik 76 

19 LK Baik 78 

20 MA Baik 79 

21 Mly Baik 79 

22 Mls Baik 78 

23 Nry Baik 76 

24 PS Baik 77 

25 Prn Baik 78 

26 Asw Cukup Baik 65 

27 RJ Cukup Baik 60 

28 Sty Baik 76 

29 SW Baik 76 

30 Skr Baik 77 

31 Swn Baik 79 

32 TL Baik 76 

33 WSR Baik 76 

34 YS Baik 77 

35 Pdm Baik 76 

Keterangan : 

81 > : Sangat Baik 

76 – 80 : Baik 

70 – 75 : Cukup 

65 – 69 : Kurang 

 

Secara keseluruhan penguasaan keterampilan konseling dalam praktek konseling juga 

dalam kategori baik. Penguasaan keterampilan konseling dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 

tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan dalam menguasai keterampilan 

konseling berdasarkan media audio-visual keterampilan konseling yang harus ditampilkan. 

Berdasarkan hasil tersebut, tentu saja tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung dan 

penghambat. Adapun faktor pendukung kegiatan ini antara lain : a) Guru BK SMP-SMA belum 
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semua pernah mendapat pelatihan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan 

peningkatan layanan BK,  b) Adanya keaktifan dan kehadiran peserta, c) Adanya kebutuhan 

yang dirasakan peserta untuk menguasai keterampilan konseling, d) Guru BK memperoleh 

kesempatan mendapatkan pelatihan keterampilan konseling menggunakan multimedia yang 

berasal dari hasil penelitian, e) Kesiapan tim, variasi metode dan dukungan media, f) 

Kemudahan sarana komunikasi, baik kepada peserta maupun dengan anggota tim, g) Bahan ajar 

pelatihan keterampilan konseling dengan menggunakan media audio visual  menjadi daya tarik 

tersendiri bagi guru bimbingan dan konseling mengikuti kegiatan ini. Hal ini karena dengan 

media ini lebih memudahkan untuk mempelajari keterampilan konseling, dan h) Para peserta 

membutuhkan model-model pengembangan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan 

kinerja.   

Faktor Penghambat kegiatan PPM ini antara lain : a) Adanya kesulitan menentukan jadual 

pelatihan. Hal ini karena waktu yang telah dilaksanakan bersamaan dengan masa-masa 

penerimaan Siswa baru dan awal tahun ajaran baru.  Sehingga pelaksanaan PPM dilaksanakan 

disela-sela PSB, b) Penggunaan ruang di FIP yang bentrok dengan acara yang lain, sehingga 

kegiatan PPM in dialihkan ke ruangan yang lain secara mendadak. Supaya peserta tidak 

kebingungan mencari tepat, ditempel tulisan pemberitahuan mengenai kepindahan ruang 

tersebut. 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari kegiatan PPM ini antara lain : a) Adanya peningkatan pemahaman 

teoritik mengenai keterampilan konseling, b) Adanya kemampuan dalam menguasai 

keterampilan konseling berdasarkan modul keterampilan konseling , c) Guru BK Sekolah yang 

menjadi khalayak sasaran sangat mengharapkan pengembangan keterampilan konseling dalam 

penguasaan kemampuan melakukan konseling kelompok yang dapat dilakukan di sekolah, dan 

c) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat meningkatkan kinerja guru BK melalui pemahaman 

dan penguasaan keterampilan konseling berbasis media audio visual bagi guru BK telah 

mencapai sasaran.  

2. Saran 

Adapun sarannya adalah : a) Sesuai permintaan dan saran dari peserta hendaknya 

dilakukan pelatihan yang serupa dengan topik yang lain seperti pengembangan berbagai 

aplikasi komputer dalam layanan BK. , dan b) Perlu adanya peningkatan kerjasama lanjutan 

antara LPPM UNY dengan Asosiasi Profesi (Abkin) dan Musyawarah Guru BK (MGBK) dalam 

rangka upaya peningkatan guru BK. 
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KREATIVITAS GURU  DALAM MENGEMBANGKAN PAKET SCIENCE EQUIPMENT 
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Pendidikan Biologi FMIPA,081804758907 
 

ABSTRAK 

Kegiatan ini bertujuan untuk : (a) meningkatkan kreativitas guru dalam 
mengembangkan paket science equipment; (b) meningkatkan keterampilan guru 
dalam menggunakan paket science equipment; (c)meningkatkan keterampilan guru 
dalam membelajarkan sains dengan berorientasi kepada proses. 

Ada dua pendekatan yang digunakan sebagai metode kegiatan. Pertama, 
pendekatan teoritis yang menerangkan teori dan diskusi. Kedua, pendekatan 
praktik yang meliputi praktik pengembangan paket science equipment, 
penggunaannya, dan pengimplementasian pembelajaran berorientasi pada proses. 
Materi yang dipresentasikan yakni tentang science equipment, pembelajaran 
berorientasi pada proses, dan learning guide. 

Indikator keberhasilan dapat tercapai. Hal tersebut ditunjukkan dari motivasi 
peserta yang tinggi dalam mengikuti kegiatan dan meningkatkan kreativitas 
pengembangan produk (science equipment). Produk paket  science equipment yang 
dihasilkan berupa 23 kit, 1 foto, 1 awetan, 1 realia, dan masing-masing dilengkapi 
dengan learning guide-nya. Peserta juga dibekali keterampilan mengajar dengan 
berorientasikan pada proses, walaupun belum optimal karena sulitnya mengubah 
paradigma teacher centered menjadi student centered. 

Kata kunci:  paket science equipment, pembelajaran sains meaningful 

 

PENDAHULUAN  

A. Analisis Situasi 

Siswa dilatih berpikir, merumuskan konsep dengan mengumpulkan data-data melalui 

pengamatan dan percobaan dalam pembelajaran sains di sekolah. Hal-hal tersebut merupakan 

cerminan dari pembelajaran sains meaningful.  Namun hal tersebut berbeda dengan realita di 

lapangan masih terkendala untuk mewujudkan idealita tersebut. Ironisnya, sebagian besar 

proses pembelajaran yang berlangsung di ruang-ruang kelas masih banyak yang semata 

berorientasi pada upaya mengembangkan dan menguji daya ingat siswa sehingga kemampuan 

berpikir siswa  direduksi dan sekedar dipahami sebagai kemampuan untuk mengingat (Ratno 

Harsanto, 2005). Selain itu, hal tersebut juga berakibat siswa terhambat dan tidak berdaya 

menghadapi masalah-masalah yang menuntut pemikiran dan pemecahan masalah secara kreatif 

(Iwan Sugiarto, 2004: 14).  

Namun kondisi kualitas  pendidikan Indonesia mengalami pasang surut pada 

kenyataannya. Pasang surutnya kualitas pendidikan Indonesia dapat diwakili oleh hasil 

penelitian dua lembaga yang peduli terhadap pendidikan Indonesia. Pertama, penelitian yang 

dilakukan Universitas Paramadina Jakarta-sebagai lembaga penelitian nasional-menunjukkan 

hasil bahwa kualitas pendidikan Indonesia menduduki peringkat keempat dari bawah 
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(peringkat 102 dari 104 negara). Kedua, penelitian yang dilakukan Organization for Economic 

Co-operation and Development (OECD)-sebagai lembaga penelitian internasional- menunjukkan 

hasil bahwa pendidikan di Indonesia berada pada urutan kedua paling rendah setelah Tunisia 

untuk kompetensi problem solving dan berada pada urutan ketiga terbawah setelah Brazil untuk 

kompetensi Sains (Munif Chatib, 2011: 22). Hasil tersebut tentunya memprihatinkan. Alasan-

alasan tersebut dapat dijadikan masukan bagaimana seharusnya Sumber Daya Manusia (SDM) 

Indonesia dikembangkan melalui pendidikan. Walaupun kualitas pendidikan di Indonesia 

memprihatinkan, namun kita sebagai guru (baca:pendidik) tidak boleh pesimistis. Justru data 

penelitian kedua lembaga tersebut di atas harus dijadikan pemicu untuk bekerja lebih kreatif 

dan cerdas. Salah satu upayanya adalah dengan memperbaiki strategi pembelajaran yang 

diimplementasikan secara inovatif dan kreatif, khususnya dalam pembelajaran sains.  

Berdasarkan hasil refleksi kegiatan PPM Fakultas tentang ”Penggalian Potensi Alam 

sebagai sumber Persoalan Pembelajaran Sains” (2011) yang dituliskan sebelas guru SD kelas 

tinggi se-Kota Yogyakarta diperoleh informasi bahwa: pembelajaran sains yang dilakukan di 

kelas masih minim alat peraga, kalaupun ada ternyata guru kurang mampu dalam 

menggunakannya untuk membelajarkan siswa. Hal tersebut juga dikuatkan dengan hasil 

wawancara terbuka tim pelaksana dengan beberapa orang guru SD Kota Yogyakarta, yang 

mengemukakan bahwa mereka membutuhkan keterampilan dalam membuat alat peraga sains 

dan sekaligus beserta LKS-nya atau dapat disebut juga paket science equipment.  Hal tersebut 

menjadikan kendala tersendiri bagi guru untuk membelajarkan sains dengan berorintasi 

kepada proses (process-oriented). Oleh karena itu, hal tersebut perlu diperhatikan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, guru SD kota Yogyakarta perlu mendapatkan 

pembekalan dan pedoman untuk mengembangkan paket science equipment berupa alat peraga 

sains, yang dilengkapi dengan learning guide berupa Lembar Kegiatan Siswa (LKS) agar 

pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Sebab, dalam pembelajaran sains alat peraga 

sangat dibutuhkan siswa dalam mempermudah memahami konsep sains yang abstrak. LKS 

akan membantu guru dalam memfasilitasi siswa untuk berproses ilmiah. 

 

B. Tujuan Kegiatan 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat program IPTEKS ini bertujuan untuk:  

1. Meningkatkan kreativitas guru dalam mengembangkan paket science equipment. 

2. Meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan paket science equipment  

3. Meningkatkan keterampilan guru dalam membelajarkan sains dengan berorientasi kepada 

proses (process-oriented) 

C. Manfaat Kegiatan 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh setelah berlangsungnya kegiatan pelatihan ini 

adalah: 

1. Bagi peserta pelatihan 

a. Membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan menyelenggarakan dan 

mengelola pembelajaran yang berorientasi kepada proses (process-oriented). 

b. Memotivasi peserta untuk mengembangkan paket science equipment berupa alat peraga 

sains dan LKS.  
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c. Memotivasi peserta untuk mengembangkan kreativitas. 

2. Bagi sekolah 

Kegiatan ini dapat digunakan sebagai sarana meningkatkan sumber daya insani. 

3. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 

a. Kegiatan ini dapat menjadi sarana UNY untuk memperkenalkan kepada masyarakat 

tentang potensi dan layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. 

b. Kegiatan ini dapat menunjukkan bahwa UNY dapat membantu meningkatkan kualitas 

pembelajaran di SD. 

4. Bagi sekolah dan UNY 

Kegiatan ini dapat menjadi sarana mengembangkan jalinan kerja sama antara kedua pihak 

yang terlibat. 

METODE  

A. Khalayak Sasaran 

Kegiatan ini diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang guru SD kelas tinggi di SD Kota 

Yogyakarta. Masing-masing sekolah diharapkan mengirimkan satu sampai dua wakilnya 

yang merupakan perwakilan guru sains SD dari sekolah masing-masing. 

B. Metode Kegiatan PPM 

Adapun langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan adalah pelatihan intensif 

dengan rincian materi sebagaimana Tabel 1. 

Tabel 1. Metode Kegiatan PPM 

Hari 
ke- 

Materi Metode JP 
Narasumber/ 

Penanggung jawab 

I 

Materi Media Pembelajaran 
sebagai bagian SE, 

Ceramah Interaktif, 
Demonstrasi 

2 Surachman, M.S 

Diskusi Pemetaan kebutuhan 
paket SE berdasarkan Standar Isi 

Sains KTSP SD 
Diskusi 3 Asri Widowati, M.Pd 

Workshop Pengembangan Paket 
Science equipment (Alat Peraga 

beserta LKS)  
Workshop 3 Surachman, M.S 

II 

Materi Pembelajaran berbasis 
proses 

Ceramah interaktif & 
Demonstrasi 

2 Asri Widowati, M.Pd. 

Materi Learning guide 
Ceramah & 

Demonstrasi 
2 Sukarni Hidayati, M.Si. 

Review RPP berorientasi proses 
ilmiah 

Workshop 2 Yuni Wibowo, M.Pd 

Peer teaching   pembelajaran 
sains dengan menggunakan paket 

science equipment (Kegiatan 
Pendampingan) 

Peer teaching beserta 
refleksinya 

3 Tim Pengabdi 

Langkah-langkah Kegiatan  

 

1. Tahap Motivasi 

Tahap ini dilakukan dengan cara pemberian contoh penggunaan science equipment dan 

perolehan konsep IPA-nya dengan cara demonstrasi. Hal tersebut untuk mengenalkan 
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tentang paket science equipment beserta cara penggunaannya. Peserta diajak terlibat dalam 

kegiatan demonstrasi, baik sebagai observer maupun pelaku demonstrasi. Peserta diberi 

kesempatan untuk bertanya.  

 

2. Tahap Pelatihan Teori  

Peserta diberi penyuluhan tentang: (a)  media pembelajaran, (b) pembelajaran berbasis 

proses ; (c) learning guide.  

 

3. Tahap Pelatihan Praktik  

Tahap ini dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan keterampilan menggunakan paket 

science equipment dan juga diminta untuk melakukan praktik pembelajaran berbasis proses. 

Materi yang diberikan sebagai berikut: 

a. Praktik Pengembangan paket science equipment 

b. Praktik penggunaan paket science equipment 

c. Praktik pengimplementasian RPP berbasis proses 

 

4. Tahap Evaluasi 

Pada tahap ini diberi penilaian terhadap: (1) kreativitas hasil pengembangan paket science 

equipment; (2) keterampilan penggunaan paket science equipment; dan (3) pembelajaran 

berbasis proses. Untuk pengembangan paket science equipment dinilai dengan lembar 

observasi produk dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: keluasan konsep 

kesesuaian kompetensi, kejelasan & kesesuaian alat & bahan, penampilan fisik media dalam 

science equipment, dan kegiatan.  

Kreativitas peserta dalam membuat desain dapat dinilai, ditinjau dari keluasan konsep dan 

keluasan kegiatan. Produk kemudian dinilai sisi kreativitasnya, yakni ditinjau dari: (1) 

pengembangan desain science equipment; (2) bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan 

science equipment, dan (3) pengorganisasian kegiatan dalam learning guide. Untuk 

keterampilan penggunaan paket science equipment dan kemampuan penyelenggaraan 

pembelajaran berorientasi pada proses dinilai dengan lembar observasi pembelajaran.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Kegiatan  

1. Materi Kegiatan PPM 

Kegiatan PPM Pengembangan Paket Science equipment  dilaksanakan oleh tim pengabdi 

pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2012 dan Minggu, 24 Juni 2012  bertempat di Lab Media, 

lab biologi, FMIPA UNY. Peserta yang hadir sebanyak 25 orang guru SD Kota Yogyakarta  

Kegiatan dimulai pukul 07.30 s.d 15.40 WIB.  

Kegiatan dimulai pemotivasian peserta untuk lebih ingin tahu dan tertarik untuk memahami 

dan mengembangkan paket  science equipment dengan pemberian demonstrasi “Terapung, 

melayang, dan tenggelam” menggunakan plastisin dalam berbagai bentuk sekaligus dengan 

learning guide penemuan konsep “Mengapa benda dapat terapung, melayang, dan 

tenggelam?”.  
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Kegiatan dilanjutkan dengan pemetaan kebutuhan paket science equipment  SD kelas tinggi 

(IV s.d VI), yang mana peserta dibagi menjadi tiga kelompok. Selanjutnya, berdasarkan hasil 

pemetaan tersebut, tiap peserta merancang desain  paket science equipment pada hari ke-1. 

Beberapa perwakilan peserta mempresentasikan hasil rancangan paket science equipment  

dan diberi saran oleh tim pengabdi dan peserta. 

Desain tersebut kemudian direalisasikan sebanyak lima dari duapuluh lima desain yang 

terkumpul. Peserta bekerja dalam kelompok untuk merealisasian paket science equipment.. 

Peserta melakukan realisasi rancangan media pembelajaran (kesepakatan kelompok) yang 

dikumpulkan pada hari ke-2. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu realisasi media, 

Produk kemudian dinilai sisi kreativitasnya. 

Peserta diberi pemahaman tentang pembelajaran dengan menggunakan strategi penemuan 

konsep sains dan pengorganisasian learning guide sebelum pelaksanaan peer teaching,. 

Adapun peer teaching yang dilakukan oleh dua perwakilan kelompok guru sebagai guru 

model. Peserta yang lain diharapkan berpartisipasi untuk memberikan saran dan kritik 

ketika refleksi peerteaching. 

2. Hasil Pelaksanaan PPM 

Hasil pelaksanaan PPM yang berupa produk paket sience equipment dan keterampilan 

penggunaan paket science equipment beserta keterampilan penyelenggaraan pembelajaran 

IPA berorientasi kepada proses. Adapun hasil pengembangan science equipment IPA SD 

sebagaimana dalam Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Rancangan Paket Science equipment 

 
No 

Materi 
Frekuensi macam SE yg dirancang 

Kit foto awetan realia 
learning 

guide 

1 Pertumbuhan &perkembangan 
tumbuhan 5 1 0 0 6 

2 Struktur & fungsi daun 0 0 1 0 1 
3 Perkembangbiakan generatif 3 0 0 1 3 
4 Pertumbuhan &perkembangan hewan 3 0 0 0 3 
5 Alat indra 1 0 0 0 1 
6 Erosi 1 0 0 0 1 
7 Sifat Bahan 2 0 0 0 2 
8 Proses pembuatan makanan tumb 2 0 0 0 2 
9 Konduktor&isolator 1 0 0 0 1 

10 Cahaya 4 0 0 0 4 
11 Penyebab perubahan benda 1 0 0 0 1 

 Jumlah total 23 1 1 1 25 
 Persentase (%) 92 4 4 4 100 

 

Untuk hasil penilaian desain paket science equipment sebagaimana Tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil Penilaian Desain Paket Science equipment 

Aspek Memadai (%) 
Kurang 

Memadai 
(%) 

Tidak 
Ada 
(%) 

total 
(%) 

aspek kesesuaian kompetensi 72 24 4 100 

aspek keluasan konsep 56 44  0 100 

aspek kegiatan 64 36  0 100 

aspek kejelasan & kesesuaian alat&bahan 80 20  0 100 
aspek penampilan fisik media dalam 

science equipment 76 16 8 100 

Rerata  69,6 28 6 100 

 

Selanjutnya, desain tersebut kemudian direalisasikan sebanyak lima dari duapuluh lima desain 

yang terkumpul. Peserta bekerja dalam kelompok untuk merealisasian paket science equipment.  

Adapun hasil penilaian kreativitas paket science equipment sebagaimana Tabel 4. 

 

Tabel 4. Hasil Evaluasi Kreativitas Paket Science equipment (N=5) 

Nilai 
Pengembangan Desain 

Awal 
Alat & Bahan Penyajian Learning guide 

Rendah (<60) 0 1 0 
Sedang (60-80) 2 1 1 

Tinggi (>80) 3 3 4 

 

Tabel 5. Hasil Observasi Peer teaching 

Aspek Guru Model 1 Guru Model 2 

Penggalian pengetahuan awal siswa Baik  Kurang Baik 

Mengajak siswa melakukan eksperimen/observasi Baik  Kurang Baik 

Menggunakan objek untuk media belajar Baik  Kurang Baik 

Berkreasi dalam menyajikan paket science equipment Baik  Baik Sekali 

Interaksi selama pembelajaran Baik  Baik 

Membimbing siswa melakukan 

eksperimen/observasi 

Kurang Baik Baik 

Mengajak siswa mengumpulkan data Baik  Baik 

Sistematika konsep yang dibelajarkan Baik  Kurang Baik 

Kebenaran konsep yang disampaikan Baik  Kurang Baik 

Mengajak siswa menyimpulkan berdasarkan data Baik  Kurang Baik 

Memberikan umpan balik terhadap kesalahan Baik  Kurang Baik 

 

B. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM 

Pengembangan paket sience equipment yang dipraktikkan oleh peserta dengan bimbingan tim 

pengabdi. Hasil pengembangan paket science equipment yang diperoleh berupa kit, foto, awetan 

dan realia, yang dilengkapi dengan learning guide-nya. Semua peserta mengumpulkan karya  
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mereka dengan sebaran materi IPA dalam KTSP sebanyak 11 materi IPA SD kelas tinggi. Adapun 

distribusi pilihan bagian paket science equipment sebagaimana Gambar 1.   

 

 

Gambar 1. Persentase Distribusi Pilihan Komponen Paket Science Equipment  

 

Pengembangan kit (sesuai pilihan materi masing-masing) menduduki peringkat tertinggi 

untuk dikembangkan peserta. Selain kit, peserta juga memilih untuk mengembangkan science 

equipment berupa foto, awetan, dan realia.  

Produk yang dikembangkan dinilai desainnya ditinjau dari lima aspek, yakni: aspek 

kesesuaian kompetensi, aspek keluasan konsep, aspek kegiatan, aspek kejelasan & kesesuaian 

alat&bahan, aspek penampilan fisik media dalam science equipment. Secara keseluruhan maka 

produk yang dikembangkan dinilai memadai dengan persentase sebesar 69,6%; kurang 

memadai dengan persentase sebesar 28%, dan tidak ada atau tidak memenuhi keempat kriteria  

dengan persentase 6%. 

Desain yang dikembangkan sebagian peserta sudah memadai untuk kelima kriteria 

dengan persentase lebih besar dari 50%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

peserta sudah mampu mendesain paket science equipment. Kreativitas guru dalam 

mengembangkan paket science equipment  jika dilihat desain yang dinilai memadai ditinjau pada 

keluasan konsep sebesar 56% (14 karya) yang diantaranya ditandai dengan adanya perumusan 

masalah oleh guru; dan keluasan kegiatan sebesar 64% (16 karya), yang ditandai dengan 

adanya modifikasi dari alat& bahan yang biasa digunakan, dan atau  langkah kegiatan 

penemuan konsepnya dari 25 karya yang terkumpul.  

Jika ditinjau dari kreativitas realisasi paket science equipment, maka sebagaimana Gambar 

3. 
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Gambar 3. Kreativitas Pengembangan Paket Science equipment 

 

Gambar 3 menunjukkan bahwa kelompok peserta berkreativitas dalam pengembangan 

paket science equipment. Sebagian besar sudah memiliki kreativitas tinggi untuk ketiga aspek 

yang dinilai (pengembangan desain awal, alat & bahan yang digunakan, dan penyajian learning 

guide). Paket science equipment yang dikembangkan antara lain: (a) kit pembiasan cahaya yang 

dimodifikasi bahan yang digunakan berupa sirup, minyak, teh, air dan gelas air mineral beserta 

sedotannya; (2) kit tekanan air dengan menggunakan bahan botol-botol bekas dengan diberi 

lubang secara horisontal dan vertikal beserta penyumbatnya; (3) Model simulasi erosi dengan 

menggunakan bahan yang dimodifikasi dari kertas bekas dan bahan alam; (4) kartu permainan 

untuk membelajarkan hewan-hewan langka. Masing-masing science equipment tersebut 

dilengkapi dengan learning guide yang menyajikan lebih dari satu kegiatan dan setiap kegiatan 

dimulai dengan persoalan yang harus dipecahkan oleh siswa. Namun masih ada satu kelompok 

yang kurang mampu berkreativitas ditinjau dari alat dan bahan yang digunakan karena kurang 

sesuai, yakni untuk paket science materi sistem indra. Peserta menggunakan semen putih untuk 

membuat charta timbul Lidah sehingga berat dan kurang sesuai. 

Keterampilan menggunakan science equipment yang dimiliki peserta dapat dilihat secara 

tidak langsung dari learning guide yang dikembangkan setiap peserta. Secara umum hasil 

penilaian learning guide sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penyajian persoalan di 

awal pembelajaran, dan organisasi kegiatan yang sudah jelas untuk menuntun siswa dalam 

menemukan konsep sains dengan menggunakan keterampilan proses.  

Penilaian secara langsung keterampilan menggunakan paket science equipment dan 

keterampilan penyelenggaraan pembelajaran IPA berorientasi proses diperoleh dari hasil 

observasi peerteaching  yang dilakukan guru model. Peserta yang lain juga dilibatkan dalam hal 

pengorganisasian kegiatan dan pembuatan paket science equipment yang digunakan, 

merencanakan pembelajaran menggunakan paket science equipment dan berorientasi kepada 

prosese dalam wujud Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta mengkritisi tampilan 

guru model. 

Hasil observasi menunjukkan bahwa penyajian science equipment untuk guru model 1 

mencapai kriteria sudah baik, guru model 2 sudah baik sekali. Untuk penyelenggaraan 
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pembelajaran berorientasi proses hasilnya untuk guru model 1 sudah baik pada sebagaian 

besar aspek yang diamati, sedang guru model 2 masih kurang baik untuk sebagian besar aspek 

yang diamati. Hasil tersebut belum memuaskan karena adanya kesulitan yang dialami tim 

pengabdi dalam hal mengubah paradigma guru untuk mengajar siswa secara aktif, dan 

berorientasi kepada proses. Namun dengan adanya refleksi bersama, maka peserta menjadi 

lebih menyadari bahwa mereka harus menggeser paradigma awal mereka yakni dari teacher 

centered ke student centered.  

Adapun perihal indikator keberhasilan dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni sebagai 

berikut: (a) Meningkatkan keterampilan peserta dalam mengembangkan paket science 

equipment; (b) Meningkatnya keterampilan menggunakan paket  science equipment dengan 

panduan berupa learning guide dan digunakan dalam pembelajaran; (c) Meningkatnya 

keterampilan penyelenggaraan pembelajaran IPA berorientasi pada proses. 

Adapun faktor penghambat dan pendukung keberhasilan kegiatan ini sebagai berikut. 

 

Faktor penghambat Faktor pendukung 
Kegiatan penggunaan paket science equipment 
dalam pembelajaran tidak dapat dialami oleh 

semua peserta karena keterbatasan waktu 

Semangat dan antusiasme peserta untuk 
meningkatkan kemampuan mengajar, salah satunya 

dengan menggunakan paket science equipment. 
Paradigma guru masih membelajarkan siswa 
dengan berorientasi pada konsep/materi dan 
adanya kecenderungan untuk mendominasi 
pembelajaran sehingga pembelajaran yang 

berlangsung teacher-centered. 

Adanya paket science equipment dalam 
pembelajaran dapat membantu guru agar tidak 

terlalu dominan dalam pembelajaran, dan 
pembelajaran dapat lebih mengaktifkan siswa 

(student-centered) 

 

KESIMPULAN 

1. Media belajar yang didesain akan kembangkan oleh peserta berupa:23 kit, 1 foto, 1 

awetan, 1 realita, dimana masing-masing juga dilengkapi dengan learning guidenya. 

2. Kreativitas peserta dalam mengembangkan paket science equipment  sudah berkembnag 

dengan baik. 

3. Peserta sudah memiliki kemampuan memdesain pembelajaran berbasis proses dengan 

dibuatnya learning guide sebagai bagian paket science equipment, dan contoh 

implementasinya dari kegiatan peerteaching. 
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KARAKTERISTIK PLANKTON DI PERAIRAN GUA KAWASAN KARST GUNUNGSEWU 
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  DAERAH  ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

Satino, Agung Wijaya Subiyantoro, Sudarsono   

Jurdik Biologi FMIPA UNY, email gsatino@yahoo.com, Hp 081328747067 
 

ABSTRAK 

Penelitian tentang plankton di perairan gua masih sangat jarang dilakukan. 
Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan,sebelumnya ditemukan beberapa 
species dengan karakteristik yang unik dan bahkan diduga merupakan species baru 
yang belum teridentifikasi. Plankton yang ditemukan di perairan telaga maupun gua 
di kawasan karst Gunungkidul memiliki morfologik yang mirip dengan plankton 
laut.  Berdasar pada penelitian pendahuluan tersebut maka penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui perbedaan komposisi jenis dan karakteristik morfologik 
plankton yang hidup di zona gelap, zona remang dan zona terang di perairan gua 
kawasan karst Gunungsewu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta 

 Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Oktober 2012. Lokasi pengambilan 
sampel dilakukan di beberapa perairan gua di Kecamatan Semanu, Karangmojo, dan 
Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul DIY. Pengambilan sampel dilakukan di 
3 zona di masing-masing perairan gua yaitu zona gelap, zona remang dan zona 
terang. Sampel diambil pada setiap zona dengan cara menarik planktonet 
Wisconsin no 25 dari dasar sampai permukaan perairan.  Pengambilan sampel 
dilakukan sebanyak  3 kali ulangan dengan rentang waktu antar pengambilan 
selama satu bulan. Pengamatan dan identifikasi plankton dilakukan di 
Laboratorium Biologi FMIPA UNY. 

 Komposisi jenis plankyon yang ditemukan di perairan gua di kawasan kars 
Gunungkidul terdiri dari 83 species (38 species fitoplankton dan 45 species 
zooplankton) yang terdiri dari 3 species dari divisi Cyanophyta, 22 species dari 
divisi Chlorophyta, 13 species dari divisi Crysophyta, 26 species Rotifera dan 4 
species Crustacea. 37 species ditemukan di perairan zona terang, 42 species 
ditemukan di perairan zona remang dan 25 species  ditemukan di zona gelap. 
Karakteristik morfologik plankton yang ditemukan di 3 zona perairan yang berbeda 
tidak menunjukkan perbedaan dan ditemukan 38 species plankton di zona remang 
dan gelap yang belum dapat diidentifikasi 

Kata kunci: Gua, karakteristi k plankton, zonasi, Gunungsewu  

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki biodiversitas sangat tinggi. Hal ini 

didukung oleh wilayah yang memiliki bentang alam variatif. Salah satu variasi bentang alam ini 

berupa kawasan karst. Indonesia memiliki banyak kawasan karst yang membentang dan 

tersebar dari ujung barat hingga ujung timur. Namun, bentang alam karst sering digambarkan 

sebagai daerah miskin oleh kebanyakan masyarakat dan pengambil kebijakan. Bentang alam ini 

sering dianggap sebagai bentang alam yang sulit dikembangkan karena wilayahnya dianggap 

mailto:gsatino@yahoo.com
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tidak mampu menghasilkan sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat yang 

menghuni kecuali hanya sebagai penghasil tambang golongan C (Maryanto, dkk,2006). 

Anggapan yang demikian tentu sangat menyesatkan karena bentang alam ini memegang 

peranan penting bagi manusia dan ekosistem setempat. Kawasan karst memiliki barbagai 

potensi, baik yang ada di permukaan (eksokarst) maupun di bawah permukaan (endokarst). 

Potensi tersebut meliputi potensi Biologi, geologi, arkeologi, hidrologi, ekonomi, dan budaya. 

Dari kajian Biologi, ekosistem karst menyimpan biodiversitas yang tinggi baik flora maupun 

funanya dan sering kali ditemukan spesies yang endemis.  IUCN  menyatakan bahwa bentang 

karst memiliki sisi penting dari keanekaragaman bumi. Menurut Deharveng dan Bedos (2000), 

beberapa penelitian di kawasan karst menunjukkan temuan yang cukup menarik dan informasi 

baru dengan banyak ditemukannya spesies baru. 

Kabupaten Gunungkidul memiliki wilayah yang sebagian besar berupa kawasan karst 

yang secara geologi tatanannya berbeda dengan kawasan karst lainnya di pulau Jawa. Kondisi 

yang demikian di sebabkan kawasan ini memiliki variasi geomorfologi sehingga memunculkan 

kondisi mikroklimat yang variatif termasuk gua-gua yang ada. Ada 2  tipe gua  ditemukan di 

kawasan ini yaitu gua bawah tanah dan gua permukaan. Gua di permukaan (eksokarst) juga 

memiliki 2 tipe yaitu gua aktif (berair) dan dan gua mati (kering). Berdasarkan intensitas 

cahaya matahari yang masuk ke dalamnya, beberapa gua memiliki 3 zona yaitu zona terang, 

zona remang dan zona gelap.  Menurut Howarth (1991), zona terang merupakan daerah sekitar 

mulut gua yang masih terkena cahaya matahari langsung. Zona remang dicirikan dengan kondisi 

yang sudah gelap namun masih terlihat berkas cahaya yang memantul melalui dinding atau atap 

gua.  Sedangkan zona gelap merupakan daerah yang gelap total sepanjang masa.  Intensitas 

cahaya matahari yang berbeda akan mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya karena 

cahaya matahari merupakan faktor fisik yang sangat penting untuk menunjang sejumlah besar 

kehidupan. Plankton sebagai organisme perairan keberadaan dan jenisnya akan sangat 

terpengaruh oleh intensitas cahaya yang masuk dalam perairan. Berdasarkan observasi 

pendahuluan ditemukan organisme planktonik  yang cukup menarik di 3 zona yang berbeda. 

Ditemukan beberapa species baru yang belum teridentifikasi dan juga ditemukan species 

dengan karakteristik yang khas seperti ukuran dan juga kemiripan morfologik dengan plankton 

laut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian yang dilakukan di beberapa gua di 

kabupaten Gunungkidul DIY dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1.  Apa saja jenis plankton yang hidup di zona terang, zona remang, dan zona gelap ? 

2. Bagaimana karakteristik morfologik species plankton yang ditemukan di zona terang, zona 

remang dan zona gelap ? 

 

C.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui: 

1.  Jenis  plankton di zona terang, zona remang dan zona gelap. 

2. Karakteristik morfologik species plankton yang ditemukan di zona terang, zona remang dan 

zona gelap. 
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METODE PENELITIAN 

A. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan antara lain: planktonet Wisconsin no. 25, sampel plankton 

dari perairan telaga, dan formalin 4% untuk mengawetkan sampel 

B. Metode Pelaksanaan 

1. Pengambilan sampel plankton 

Pengambilan sampel plankton dilakukan  dengan menggunakan planktonet  Wisconsin 

no. 25 yang dilengkapi dengan botol penampung dengan volume 20 ml. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara menarik planktonet secara vertikal dari dasar perairan sampai ke 

permukaan atau dengan menggunakan ember dengan volume air tersaring minimal 50 lt 

(Sachlan, 1982; Kramer et al, 1994). Air sampel dalam botol penampung (20 ml) kemudian 

dipindahkan ke dalam botol sampel dan diawetkan dengan formalin 4% serta diberi label. 

2. Pengamatan dan Identifikasi plankton 

Pengamatan plankton dilakukan dengan menggunakan mikroskop binokuler dengan 

pembesaran 40 – 1000X dan dilengkapi dengan OptiLab. Prosedur pengamatan dan 

identifikasi plankton dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Sampel plankton dikocok pelan-pelan hingga homogen, kemudian sampel plankton 

diambil dengan menggunakan pipet tetes yang telah ditera (1cc = 20 tets)  

b. Air sampel sebanyak 0,04 ml (1 tetes) diletakan diatas objek glass dan ditutup dengan 

cover glas ukuran 18 x 18 mm. 

c. Pengamatan plankton dilakukan mulai dari sisi kiri atas cover glass ke arah bawah, 

kemudian digeser kekanan terus ke atas sampai batas akhir cover glass, selanjutnya 

digeser ke kanan dan terus ke bawah sampai batas bawah cover glas, demikian 

seterusnya sampai semua teramati dan tidak ada yang teramati dua kali. 

d. Species plankton yang ditemukan diidentifikasi dengan menggunakan buku identifikasi 

dan dicatat karakteristik morfologinya. 

e. Pengamatan dilakukan sebanyak 50% untuk tiap botol sample atau sampai tidak 

ditemukan species baru 

f. Data karakteristik morfologi species plankton dilakukan secara deskriptif ,  identifikasi 

dilakukan dengan menggunakan buku:  

1) Fresh-Water Biology (Edmonson,W.T,1966) 

2) A guide to the study of fres-water biology (Needh and Needham,P.R,1972) 

3) Plankton in Vietnam (Sirrota, ) 

4) Illustrations of the freshwater plankton of japan (Dr. Toshihiko Mizuno, 1964) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Komposisi jenis plankton 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan perairan gua ditemukan sebanyak 83 

species (38 species fitoplankton dan 45 species zooplankton) yang terdiri dari 3 species dari 

divisi Cyanophyta, 22 species dari divisi Chlorophyta, 13 species dari divisi Crysophyta, 26 
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species Rotifera dan 4 species Crustacea. 37 species ditemukan di perairan zona terang, 42 

species ditemukan di perairan zona remang dan 25 ditemukan di perairan zona gelap (tabel 1) 

Tabel 1: Jenis-jenis plankton yang ditemukan di perairan gua di kawasan karst Gunungkidul DIY 

No Species Zona Terang Zona Remang Zona Gelap 

 PHYTOPLANKTON    
 Cyanophyta    

1 Oscillatoria sancta √ √ √ 

2 Oscillatoria principa √ √ √ 
3 Spirulina sp √ - - 
 Chlorophyta    

4 Closteridium lunula    

5 Closterium sp √ √ - 
6 Closternopsis longissima    
7 Coccomyxa dispar    

8 Pediastrum oraneosum - √ - 
9 Pediastrum duplex √ - - 

10 Pediastrum radiatum √   
11 Pleurotoenium sp √   

12 Dimorphococcus lunatus √   
13 Dispora crucigenoinides    
14 Gleocapsa sp    

15 Genicularia sp √ - - 
16 Mougeotia viridis √ √ - 
17 Schizogonium sp √ - - 

18 Spirogyra ionia √ √ - 
19 Spirogyra aiygospora √ - - 
20 Spirogyra minulicrassoadea √ -  
21 Spirogyra setiformis √ - - 

22 Spirogyra verruculosa √ - - 
23 Tetradesmus wisconsinensis - √ - 
24 Zygnema sp  √  

25 Zygnemopsis spiralis √ - √ 
 

 Crysophyta    
26 Cocconeis scutellum - √ - 
27 Cyclotella meneghiniana √ √  
28 Cyclotella sp √ √ - 

29 Cymbella acustiuscula √ - - 
30 Cymbella ehrenbergii - √ - 
31 Fragillaria sp √ √ - 

32 Gremonosthopora angulosa    
33 Gyrozigma acuminata √ √ - 
34 Navicula cancellata √ √ √ 

35 Nitzchia acicularis - √ - 
36 Surirella elegans - √ - 
37 Synedra pulchella - - √ 
38 Tabelaria fenestrata √ √ √ 

 ZOOPLANKTON    
 Rotifera    

39 Argonotholca foliacea √ - - 

40 Brachionus angularis - √ - 
41 Brachionus falcatus - √ - 
42 Branchionus forticula √ - - 

43 Brachionus angularis - - √ 
44 Keratella valga - √ - 
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No Species Zona Terang Zona Remang Zona Gelap 
45 Lecane sverigis - √ - 

47 Notholca acuminata √ - - 
48 Notholca sp 1 √ - - 
49 Notholca sp2 √ - √ 
50 Notholca sp3 √ - - 

51 Notholca sp 4  √  √ - 
52 Notholca sp 5  √  - - 
53 Notholca sp 6  -  √ - 

54 Notholca sp 7 - √ - 
55 Notholca sp 8 - √ √ 
56 Notholca sp 9 - √ - 

57 Notholca sp 10 - √ - 
58 Notholca sp 11 - √ - 
59 Notholca sp 12 - √ - 
60 Notholca sp 13 - √ - 

61 Notholca sp 14 - √ - 
62 Notholca sp 15 - - √ 
63 Notholca sp 16 - - √ 

64 Notholca sp 17 - - √ 
65 Notholca sp 18 - - √ 
66 Notholca sp 19 - - √ 

67 Notholca sp 20 - - √ 
68 Notholca sp 21 - - √ 
69 Notholca sp 22 - - √ 
70 Notholca sp 23 - - √ 

71 Notholca sp 24 - - √ 
72 Notholca sp 25 - - √ 
73 Platyias quadricornis - √ - 

74 Rotaria neptunia - √ - 
75 Testudinela patina - - √ 

 Crustacea    

76 Acanthocyclops moromoloi - √ - 
77 Centropyxis acureata - √ √ 
78 Cyclops vicinus √ √ √ 
79 Cyclops sternnum √ √ √ 

80 Ceriodaphnia quadrangula √ √ - 
81 Ceriodaphnia megops - √ - 
82 Nauplius cyclops √ √ √ 

83 Moina sp √ √ - 
 Jumlah 37 42 25 

 

Berdasarkan data hasil penelitian, beberapa species ditemukan di perairan gua pada 

semua zona tetapi secara morfologi species tersebut tidak menunjukkan perbedaan. Hal ini 

kemungkinan disebabkan karena adanya aliran air di dalam perairan gua (meskipun lambat) 

mempengaruhi keberadaan plankton di perairan tersebut. Pada penelitian juga didapatkan 25 

species dari genus Notholca yang hanya ditemukan di zona remang dan zona gelap dan species 

tersebut belum dapat diidentifikasi dan diduga merupakan species baru dan species endemic di 

perairan gua kawasan karst Gunungkidul. Dugaan ini didasarkan dari data penelitian di 

perairan gua di daerah lain seperti data penelitian plankton di gua petruk Kebumen dan 

beberapa gua di kabupaten Pacitan  yang tidak ditemukan species dengan karakter yang sama 

seperti pada genus Notholca yang ditemukan pada penelitian ini. 
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B. Karakteristik Plankton di perairan gua 

 Tabel 2. Karakteristik Morfologi Beberapa Plankton di Perairan Guan kawasan karst 

Gunungkidul DIY 

No Gambar Plankton Karakteristik Klasifikasi 
1 

 

frustulenya berbentuk 
filament dan girdlenya terlihat 
jelas. Valve bilateral simetris. 

 

Divisi      : Chrysophyta 
Class       : Bacillariophyta 

Ordo        : Penales 
Family     : Fragillariaceae 

Genus      : Fragillaria 
Species    :Fragillaria sp 

 
Freshwater Biology, 

Edmunson.1966 

2 

 

Dinding seln tidak berlubang-
lubang, terdiri atas selulosa 

dengan selaput 
pectin.kloroplas berbentuk 

bintang 

Divisi      : Chlorophyta 
Class      : Chlorophyceae 
Ordo       : Zygnematales 

Family    : Zygnemataceae 
Genus     : Zygnema 

Species   : Zygnema sp 
 

3 

 

Memiliki bentuk seperti 
tabung. Setiap sel mempunyai 

satu inti dan satu kloroplas 
dan mengandung pirenoid-

pirenoid 

Divisi      : Chlorophyta     
Class     : Chlorophycear 
Ordo       : Zygnematales 

Family    : Zygnemataceae 
Genus     : Zygnemopis 

Species   : Zygnemopsis 
spiralis 

 

4 

 

Berbentuk benang dan 
merupakan filamen tidak 

bercabang. Plastid memiliki 

bentuk menyerupai pita, 
berpilin dari pangkal sampai 

ke ujung sel (spiral). 
 
 
 

Divisi      : Chlorophyta 
Class     : Chlorophyceae 
Ordo       : Zygnematales 

Family    : Zygnemataceae 
Genus    : Spirogyra 
Species  : Spirogyra 

verruculosa 
 

5 

 

Tubuh tidak memiliki filament. 
Setiap sel mempunyai satu inti 

dan satu kloroplas 

Divisi     : Chlorohyta 
Class     : Conjugatae 

Ordo      : Desmidiales 
Family   : Zygnemataceae 

Genus   : Genicularia 
Species : Genicularia sp 

 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Colotomy


Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
412 

No Gambar Plankton Karakteristik Klasifikasi 
6 

 

Memiliki bentuk sel seperti 
bulan sabit memanjang, 

ditengah-tengahnya berlekuk 
dan ujungnya lancip seperti 

jarum. 

Divisi      : Chlorophyta 
Class       : Conjugatae 

Ordo       : Desmidiales 
Family    : Desmidiaceae 

Genus     : Closterium 
Species   : Closterium sp 

 

7 

 

Bentuk tubuh berfilamen. 
Hidup menempel pada 

substrat dan tidak berkoloni. 
Spesies ini dapat membentuk 

benang-benang hormogonium 
yang nantinya akan menjadi 

heterosista. Ujung selnya 
berbentuk silindris. 

Divisi       : Cyanophyta 
Class     : Chyanophyceae 
Ordo       : Hormogonales 
Family  : Oscillatoriaceae 

Genus      : Oscillatoria 
Species    :Oscillatoria principa 

 
Toshihiko (1970:200) 

8  

 
 

Bentuk tubuh silindris,  
beruas-ruas, terbagi menjadi 

tiga bagian utama yaitu: cepal, 
thorax, dan abdomen, memiliki 

mata majemuk, dan sepasang 
antenna, warna tubuh coklat 

Panjang = 0,8 mm  
Lebar = 0,15 mm  

Kingdom : Animalia 
Phylum    : Arthopoda 
Class        : Crustacea 
Ordo        : Cylopoida 

Family     : Cyclopidae 
Genus      : Cylops 

Species    : Cyclops sternum 
 

Fresh Water Biology, 
Edmunson.1966 

9  

 

Bentuk tubuh memanjang, 
pipih, caudal meruncing, 

simetri bilateral, dan tidak 
memiliki corona,  warna tubuh 
cokelat, striasi yang mengarah 

cepal membentuk 3 
lengkungan yang runcing. 

Panjang = 80 µm 
Lebar = 15 µm 

Kingdom  : Animalia 
Phylum: Trochelminthes 

Class        : Rotifera 
Order     : Monogonanta 
Family      : Brachiinidae 

Genus      : Notholca 
Spesies   : Notholca sp 2 

 
 
 
 

10  Bentuk tubuh memanjang, 
pipih, caudal meruncing, 

simetri bilateral, dan tidak 
memiliki corona, warna tubuh 
cokelat, Striasi yang mengarah 

cepal membentuk 8 
lengkungan yang runcing. 

Panjang = 65 µm 
Lebar = 20 µm 

Kingdom  : Animalia 
Phylu  :  Trochelminthes 

Class        : Rotifera 
Order     : Monogonanta 
Family      : Brachiinidae 

Genus      : Notholca 
Spesies   : Notholca sp 3 

http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
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11  

 

 

Bentuk tubuh memanjang, 
pipih, caudal meruncing. 

simetri bilateral, dan tidak 
memiliki corona, warna tubuh 
cokelat, Striasi yang mengarah 

cepal membentuk 2 
lengkungan yang runcing. 

Panjang = 40 µm  
Lebar = 4 µm 

Kingdom  : Animalia 
Phylu  :  Trochelminthes 

Class        : Rotifera 
Order      : Monogonanta 
Family      : Brachiinidae 

Genus      : Notholca 
Spesies   : Notholca sp 4 

12  

 
 

Bentuk tubuh memanjang, 
pipih, caudal tumpul. dan  

tidak memiliki corona, tubuh 
simetri bilateral, warna tubuh 
cokelat, striasi yang mengarah 

cepal membentuk 3 
lengkungan yang runcing. 

Panjang = 55 µm 
Lebar = 6 µm 

Kingdom  : Animalia 
Phylu  :  Trochelminthes 

Class        : Rotifera 
Order      : Monogonanta 
Family      : Brachiinidae 

Genus      : Notholca 
Spesies   : Notholca sp 5 

13  

 

Bentuk tubuh memanjang, 
simetri bilateral tidak memiliki 

corona, bentuk tubuh pipih, 
Caudal meruncing. warna 

tubuh cokelat, Striasi yang 
mengarah cepal membentuk 3 

lengkungan yang runcing. 
Panjang = 50 µm 

Lebar = 12 µm 

Kingdom  : Animalia 
Phylu :  Trochelminthes 

Class         : Rotifera 
Order      : Monogonanta 
Family      : Brachiinidae 

Genus       : Notholca 
Spesies   : Notholca sp 6 

14  

 

Bentuk tubuh membulat,  
simetri bilateral, tidak 

memiliki corona, bentuk tubuh 
pipih, Caudal meruncing. 

warna tubuh cokelat 
transparan, Striasi yang 

mengarah cepal membentuk 5 
lengkungan yang runcing. 

Panjang = 45 µm  
Lebar = 20 µm 

 

Kingdom  : Animalia 
Phylu  :  Trochelminthes 

Class        : Rotifera 
Order     : Monogonanta 
Family     : Brachiinidae 

Genus      : Notholca 
Spesies   : Notholca sp 7 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bentuk tubuh memanjang, 
pipih, simetri bilateral, tidak 

memiliki corona, bagian caudal 
tumpul,  warna tubuh cokelat , 

Striasi yang mengarah cepal 
membentuk 2 lengkungan 

yang runcing. 
Panjang = 60 µm 

lebar = 5 µm 

Kingdom  : Animalia 
Phylu  :  Trochelminthes 

Class        : Rotifera 
Order      : Monogonanta 
Family     : Brachiinidae 

Genus      : Notholca 
Spesies   : Notholca sp 8 

16  
 
 

Bentuk tubuh memanjang, 
pipih, simetri bilateral, tidak 

memiliki corona, bagian caudal 
meruncing. warna tubuh 

cokelat transparan , striasi 

Kingdom  : Animalia 
Phylu :  Trochelminthes 

Class        : Rotifera 
Order     : Monogonanta 
Family     : Brachiinidae 

http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
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yang mengarah cepal  tidak 
membentuk  lengkungan yang 

runcing. 
Panjang = 45 µm 

Lebar = 6 µm 

Genus      : Notholca 
Spesies   : Notholca sp 9 

17  

 

Bentuk tubuh membulat, pipih, 
simetri bilateral, tidak 

memiliki corona, Caudal 
meruncing. warna tubuh 
transparan  , Striasi yang 

mengarah cepal membentuk 
13 lengkungan yang runcing. 

Panjang = 40 µm  
lebar = 25 µm 

Kingdom  : Animalia 
Phylu  :  Trochelminthes 

Class        : Rotifera 
Order      : Monogonanta 
Family     : Brachiinidae 

Genus      : Notholca 
Spesies : Notholca sp 11 

18  

 
 

Bentuk tubuh memanjang, 
pipih, simetri bilateral, tidak 

memiliki corona, Caudal 
meruncing,  warna tubuh 

cokelat transparan , Striasi 
yang mengarah cepal  tidak 

membentuk  lengkungan yang 
runcing. 

Panjang = 45 µm  
lebar = 10 µm 

Kingdom  : Animalia 
Phylu  :  Trochelminthes 

Class        : Rotifera 
Order      : Monogonanta 
Family     : Brachiinidae 

Genus      : Notholca 
Spesies : Notholca sp 12 

19  

 
 

Bentuk tubuh membulat, pipih, 
simetri bilateral, tidak 

memiliki corona, Caudal 
meruncing,  warna tubuh  
transparan , Striasi yang 

mengarah cepal  tidak 
membentuk  lengkungan yang 

runcing. 
Panjang = 50 µm  

lebar = 15 µm 

Kingdom  : Animalia 
Phylu  :  Trochelminthes 

Class        : Rotifera 
Order      : Monogonanta 
Family      : Brachiinidae 

Genus      : Notholca 
Spesies : Notholca sp 13 

20.  

 
 

Bentuk tubuh memanjang, 
pipih, simetri bilateral, tidak 

memiliki corona, Caudal 
meruncing, warna tubuh 

cokelat, Striasi yang mengarah 
cepal membentuk 6 

lengkungan yang runcing. 
Panjang = 45 µm   

lebar = 15 µm 

Kingdom  : Animalia 
Phylu  :  Trochelminthes 

Class        : Rotifera 
Order     : Monogonanta 
Family      : Brachiinidae 

Genus      : Notholca 
Spesies : Notholca sp 14 

21  

 

Bentuk tubuh memanjang, 
pipih, simetri bilateral, tidak 

memiliki corona, Caudal 
meruncing, warna tubuh 

cokelat, Striasi yang mengarah 
cepal membentuk 4 

lengkungan yang runcing. 
Panjang = 80 µm  

lebar = 20 µm 

Kingdom  : Animalia 
Phylu  :  Trochelminthes 

Class        : Rotifera 
Order      : Monogonanta 
Family      : Brachiinidae 

Genus      : Notholca 
Spesies : Notholca sp 15 

22  Bentuk tubuh memanjang, 
pipih, simetri bilateral, tidak 

Kingdom  : Animalia 
Phylu  :  Trochelminthes 

http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
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memiliki corona, Caudal 
meruncing, warna tubuh 
transparan, striasi yang 

mengarah cepal membentuk 3 
lengkungan yang runcing. 

Panjang = 20 µm  
Lebar = 15 µm  

 
 

Class        : Rotifera 
Order      : Monogonanta 
Family      : Brachiinidae 

Genus      : Notholca 
Spesies : Notholca sp 16 

23  

 
 
 

Bentuk tubuh memanjang, 
pipih, simetri bilateral, tidak 

memiliki corona, Caudal 
meruncing,  warna tubuh 
transparan, Striasi yang 

mengarah cepal membentuk 4 
lengkungan yang runcing. 

Panjang = 60 µm  
Lebar = 5 µm 

Kingdom  : Animalia 
Phylu  :  Trochelminthes 

Class        : Rotifera 
Order      : Monogonanta 
Family      : Brachiinidae 

Genus      : Notholca 
Spesies : Notholca sp 17 

24 

 

Bentuk tubuh memanjang, 
pipih, simetri bilateral, tidak 

memiliki corona, Caudal 
meruncing,  warna tubuh 
transparan, Striasi yang 

mengarah cepal membentuk 5 
lengkungan yang runcing. 

Panjang = 45 µm  
lebar = 15 µm,  

Kingdom  : Animalia 
Phylum: Trochelminthes 

Class        : Rotifera 
Order      : Monogonanta 
Family      : Brachiinidae 

Genus      : Notholca 
Spesies : Notholca sp 18 

 

25.  

 
 

Bentuk tubuh memanjang, 
pipih, simetri bilateral, tidak 

memiliki corona, caudal 
meruncing,  warna tubuh 
transparan, Striasi yang 

mengarah cepal membentuk 2 
lengkungan yang runcing. 

Panjang = 50 µm  
Lebar = 5 µm,  

 

Kingdom  : Animalia 
Phylum: Trochelminthes 

Class        : Rotifera 
Order      : Monogonanta 
Family      : Brachiinidae 

Genus      : Notholca 
Spesies : Notholca sp 19 

 
 

26  

 
 

Bentuk tubuh membulat, pipih, 
simetri bilateral, tidak 

memiliki corona, Caudal 
meruncing,  warna tubuh  
transparan , Striasi yang 

mengarah cepal  tidak 
membentuk  lengkungan yang 

runcing. 
Panjang = 8 µm  
Lebar = 2 µm.  

Kingdom  : Animalia 
Phylu : Trochelminthes 

Class        : Rotifera 
Order      : Monogonanta 
Family      : Brachiinidae 

Genus      : Notholca 
Spesies : Notholca sp 20 

 
 
 
 

http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
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27  

 
 

Bentuk tubuh memanjang, 
pipih, simetri bilateral, tidak 

memiliki corona, Caudal 
meruncing, warna tubuh 
transparan, Striasi yang 

mengarah cepal membentuk 3 
lengkungan yang runcing. 

Panjang = 60 µm  
Lebar = 4 µm 

Kingdom  : Animalia 
Phylum: Trochelminthes 

Class        : Rotifera 
Order      : Monogonanta 
Family      : Brachiinidae 

Genus      : Notholca 
Spesies : Notholca sp 22 

 
 

28.  

 

Bentuk tubuh memanjang, 
pipih, simetri bilateral, tidak 

memiliki corona, Caudal 
meruncing,  warna tubuh  
transparan , Striasi yang 

mengarah cepal  tidak 
membentuk  lengkungan yang 

runcing. 
Panjang =40 µm  
Lebar = 10 µm 

Kingdom  : Animalia 
Phylum: Trochelminthes 

Class        : Rotifera 
Order      : Monogonanta 
Family      : Brachiinidae 

Genus      : Notholca 
Spesies : Notholca sp 24 

 
 

29.  

 
 

Bentuk tubuh memanjang, 
pipih, simetri bilateral, caudal 

meruncing. tidak memiliki 
corona,   

warna tubuh transparan, 
Striasi yang mengarah cepal 

membentuk 5 lengkungan 
yang runcing. 

Panjang = 60 µm  
Lebar = 15 µm  

Kingdom  : Animalia 
Phylum: Trochelminthes 

Class        : Rotifera 
Order      : Monogonanta 
Family      : Brachiinidae 

Genus      : Notholca 
Spesies : Notholca sp 25 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik morfologik fitoplankton tidak menunjukkan 

adanya perbedaan antar zona. Perbedaan karakteristik morfologik ditunjukkan oleh species 

zooplankton. Kelas Crustacea  terdiri dari Cyclops sternum,  Moina sp, dan Nauplius Cyclops, 

dengan ukuran panjang tubuh berkisar antara 0,25 mm – 0,8 mm  dan lebar 0,15 mm – 0,25 

mm, warna tubuh cokelat, memiliki mata majemuk dan rata-rata memiliki tubuh yang silindris 

dan agak bulat. Cyclops sternum, dan  Moina sp memiliki antenna di bagian cepa, sedangkan 

Nauplius Cyclops memiliki 3 pasang appendages di tubuhnya. Menurut Sugiarti, dkk (2002 :79 ) 

tubuh kelas Crustacea terdiri dari 3 bagian yaitu kepala, thorax, dan abdomen dan tubuhnya 

tertutup oleh karapaks, dibagian cepal terdapat antenna. Kelas Crustacea berukuran kurang 

dari 0,1 mm – 60 cm (Sugiarti,dkk, 2002:80) . Kelas berikutnya adalah kelas Rotifera yang 

memiliki ciri,  tubuh yang simetri bilateral, terdapat corona yang bercilia, khusus untuk spesies. 

Khusus genus Notholca tidak memiliki corona namun memilki striasi / lengkungan yang 

mengarah cepal di tubuhnya. Pada kelas Rotiferaa di zona terang  memiliki ukuran tubuh 

dengan panjang 25 µm – 65 µm dan lebar tubuh 4 µm – 8 µm, warna tubuh cokelat, dan khusus 

pada genus Notholca memiliki striasi  mengarah cepal membentuk lengkungan yang berbeda-

beda dengan ujung meruncing rata-rata 2-8 striasi. Menurut Sugiarti,dkk (2002 :94)  kelas 

Rotifera memiliki tubuh simetri bilateral, bentuk tubuh agak silindris, terdapat corona yang 

bercilia di bagian anterior, dan ukuran tubuh 40 µm – 2500 µm. Genus Notholca memiliki striasi 

yang membentuk lengkungan mengarah cepal yang menjadi ciri pada genus ini 

(Edmundson,1959:445). 

http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp


Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
417 

Zona yang kedua adalah zona remang, di temukan 2 kelas zooplankton yaitu crustacea 

dan rotifera. Kelas crustacea pada zona ini memiliki ukuran tubuh  panjang 0,2 mm – 0,8 mm 

dan lebar 0,25 mm – 0, 30 mm, warna tubuh cokelat transparan, damemiliki mata majemuk dan 

rata-rata memiliki tubuh yang silindris dan agak bulat.  

Kelas rotifera pada zona ini memiliki ukuran tubuh dengan panjang 40 µm – 60 µm dan 

lebar tubuh 5 µm – 25 µm, warna tubuh cokelat dan transparan, dan khusus pada genus 

Notholca memiliki striasi  mengarah cepal membentuk lengkungan yang berbeda-beda dengan 

ujung meruncing antara 2-5 striasi. pada spesies  Notholca 4, Notholca 6, Notholca 7, Notholca 8, 

dan Notholca 14 dan untuk spesies Notholca 9, Notholca 10, Notholca 11, Notholca 12 dan, 

Notholca 13 striasi tidak membentuk lengkungan yang runcing dan striasi tumpul, pada genus 

Notholca yang ditemukan di zona remang ini bentuk tubuh bervariasi antara memanjang, agak 

bulat dan lonjong. Genus Notholca memiliki striasi yang membentuk lengkungan mengarah 

cepal yang menjadi ciri pada genus ini (Edmundson,1959:445). 

Pada zona gelap kelas crustacea memiliki ukuran tubuh panjang 60 µm – 0,6 mm dan 

lebar  15 µm – 25 µm, warna semuanya transparan, dan memiliki mata majemuk dan rata-rata 

memiliki tubuh yang silindris dan agak bulat. Kelas Rotifera memiliki ukuran tubuh dengan 

panjang 5 µm – 80 µm dan lebar tubuh 2 µm – 20 µm, khusus untuk spesies Testudinella sp 

memiliki ukuran tubuh dengan diameter 25 µm karena memiliki tubuh yang bulat.  Warna 

tubuh kelas rotifera pada zona gelap cenderung  transparan, dan khusus pada genus Notholca 

memiliki striasi  mengarah cepal membentuk lengkungan yang berbeda-beda dengan ujung 

meruncing antara 2-5 striasi pada spesies  Notholca sp 2, Notholca sp 8, Notholca sp 15, Notholca 

sp 16,  Notholca sp 17, Notholca sp 18, Notholca sp 19, Notholca sp 22, dan Notholca sp 25   dan 

untuk spesies Notholca sp 20, Notholca sp 21, Notholca sp 22, Notholca sp 23, Notholca sp 24, dan 

Notholca sp 25 striasi tidak membentuk lengkungan yang runcing dan striasi tumpul, pada 

genus Notholca yang ditemukan di zona gelap ini bentuk tubuh bervariasi antara memanjang, 

dan agak bulat. Genus Notholca memiliki striasi yang membentuk lengkungan mengarah cepal 

yang menjadi ciri pada genus ini (Edmundsond,1959:445). 

Dari ketiga zona tersebut dapat diketahui perbedaan karakteristik zooplankton yang 

ditemukan di perairan gua yaitu meliputi ukuran dan warna tubuh serta bentuk dan jumlah 

striasi pada Notholca. Semakin menuju ke zona gelap ukuran tubuh baik panjang maupun lebar 

semakin kecil. Perbedaan yang mencolok lainnya adalah perbedaan warna yang semakin ke 

dalam zona gelap, warna tubuh semakin transparan. Kelas Rotifera untuk spesies Notholca sp 2 

yang ditemukan di zona terang dan zona gelap juga memiliki perbedaan ukuran dan warna 

tubuh. Semakin menuju ke zona gelap  ukuran tubuh lebih kecil dan warna semakin transparan. 

Spesies Notholca sp 8 yang berada pada zona remang dan zona gelap juga memiliki perbedaan 

ukuran dan warna tubuh seperti Notholca sp 2 , namun untuk jumlah lengkungan pada striasi 

tetap memiliki jumlah yang sama. Perbedaan genus Notholca yang ditemukan pada zona terang, 

zona remang, dan zona gelap adalah ukuran tubuh dan striasi. Semakin kearah zona gelap 

jumlah lengkungan pada striasi semakin sedikit bahkan ada beberapa spesies yang tidak 

memiliki lengkungan  pada striasi. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Jenis plankton yang ditemukan di perairan gua sebanyak 83 species (38 species fitoplankton 

dan 45 species zooplankton) yang terdiri dari 3 species dari divisi Cyanophyta, 22 species 

dari divisi Chlorophyta, 13 species dari divisi Crysophyta, 26 species Rotifera dan 4 species 

Crustacea. 37 species ditemukan di perairan zona terang, 42 species ditemukan di perairan 

zona remang dan 25 ditemukan di perairan zona gelap   

2. Dari ketiga zona tersebut dapat diketahui perbedaan karakteristik plankton yang ditemukan 

di perairan gua yaitu meliputi ukuran dan warna tubuh serta bentuk dan jumlah striasi  

B. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai karakteristik beberapa species plankton 

yang belum ditemukan nama speciesnya 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan awal untuk melakukan pemantauan 

terhadap keanekaragaman plankton di perairan Gua di Kabupaten gunungkidul 
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ABSTRAK 

Penerapan teknologi IB ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ternak domba di 
desa Tanjungharjo dalam kerangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Demplot 
kegiatan dipusatkan di dusun Klajuran dan Tanjunggunung, yang mempunyai 
populasi ternak domba paling banyak. Kegiatan diawali dengan pemilihan calon 
induk yang akan di IB dan pemilihan pejantan unggul. 32 ekor calon induk domba 
dan 2 ekor pejantan DEG unggul digunakan dalam kegiatan ini. Sebelum dilakukan 
IB, calon-calon induk disinkronisasi menggunakan PGF2α dengan dosis 0,2 dan 0,5 
ml/IM/ekor dan sebagian dari calon induk diberi pakan flushing. Hasil terapan 
teknologi menunjukkan bahwa sinkronisasi baik untuk flushing maupun non 
flushing menunjukkan estrus dengan Angka  Intensitas Berahi  (AIB) rata-rata total 
2,8 atau dapat dinyatakan hampir semua calon induk yang disinkronisasi 
menunjukkan berahi dengan intensitas mendekati maksimal (3), yaitu bengkak, 
merah dan berlendir. Analisis  variansi terhadap perlakuan flushing menunjukkan 
perbedaan yang nyata terhadap Angka Intensitas Birahi (AIB) yaitu flushing 3 dan 
non flushing 2,6. Sinkronisasi menggunakan dosis PGF2α berbeda dan perlakuan 
flushing menghasilkan rata-rata angka kebuntingan yang berbeda. Rata-rata 
kebuntingan pada perlakuan flushing 100%, sedangkan non flushing 70%. 
Sementara untuk perlakuan dosis PGF2α, untuk 0,5 ml/ekor dicapai angka 
kebuntingan 95% dan untuk 0,2 ml/ekor dicapai angka kebuntingan 80%. Dapat 
disimpulkan bahwa pemberian flushing pakan dan dosis PGF2α yang berbeda 
berpengaruh terhadap angka intensitas estrus dan capaian hasil IB .  

 

Kata kunci :  Inseminasi buatan, Pakan flushing,  Domba Ekor Gemuk, Desa 
Tanjungharjo 

 

PENDAHULUAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat  dalam skim kegiatan mono tahun Ipteks bagi 

Masyarakat (IbM) benar-benar langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah 

Tanjungharjo khususnya pada dua pedukuhan demplot yaitu  pedukuhan Klajuran dan 

Tanjunggunung.Wilayah desa Tanjungharjo terletak di kecamatan Nanggulan, yang berada di 

sebelah Barat Laut kota Yogyakarta. 

Kegiatan IbM dilaksanakan selama efektif 8 bulan di lapangan (pada tahun 2011) yang 

terbagi dalam dua kegiatan yaitu penyuluhan/pelatihan motivasi usaha untuk merubah mindset 

mailto:esutama_set@yahoo.com
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masyarakat dari tradisional ke bisnis oriented, manajemen reproduksi dan teknologi IB serta 

budidaya ternak domba sebagai suatu kegiatan bisnis dan aplikasi teknologi IB di masyarakat. 

Populasi ternak di desa Tanjungharjo adalah sapi 776 ekor, kambing 441 ekor, domba 

428 ekor; rata-rata kepemilikan ternak  sapi potong 1,46 ekor/KK, kambing 0,98 ekor/KK dan 

domba 2,09 ekor/KK(Rasminati, 2009). Khususnya untuk ternak domba,  sebagian besar (67%) 

bangsa domba yang ada di desa Tanjungharjo adalah Domba Ekor Gemuk (DEG). Namun secara 

genetik, kualitas ternak domba yang ada di masyarakat Tanjungharjo masih belum baik, dan 

pertambahan populasinya masih lambat. Hanya terdapat beberapa peternak domba yang 

mempunyai DEG kualitas unggul. Selain itu, pada umumnya jarak kelahiran ternak domba di 

wilayah Tanjungharjo masih relatif panjang (9 – 10 bulan) dengan jumlah anak sekelahiran 

rata-rata 1 – 2 ekor. 

Pada umumnya masyarakat peternak di wilayah Tanjungharjo belum terbiasa dengan 

penerapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas ternaknya, baik teknologi pakan 

maupun teknologi  reproduksi. Pemahaman pakan berkualitas belum dikuasai dengan baik, 

pemberian pakan dilakukan tanpa ada ketentuan kecukupan gizi yang seimbang. Mereka belum 

mengenal teknologi reproduksi Inseminasi Buatan (IB) untuk ternak domba, seleksi induk dan 

pejantan sebagai tetua sama sekali tidak dilakukan, pemilihan bibit hanya didasarkan pada 

faktor ketersediaan uang untuk pembelian ternak, serta belum menerapkan teknologi flushing 

pakan untuk memperbaiki kualitas pakan domba. Selama ini teknik perkawinan  domba masih 

secara alami, dengan membiarkan ternaknya kawin ketika betina domba berahi dengan 

pejantan yang seadanya. Pejantan yang digunakan bukan merupakan hasil seleksi atau yang 

terbaik di wilayah tersebut.  

Melalui pembangkitan motivasi peternak domba sebagai “Rojo Koyo” yang isa 

memberikan penghidupan, perbaikan pemahaman manajemen pakan dan perawatan 

(pemeliharaan) serta melalui penerapan teknologi IB menggunakan pejantan unggul terpilih 

dari bangsa domba lokal, memungkinkan penyebaran kualitas genetik domba akan segera 

terwujud di masyarakat.  Penerapan sinkronisasi dimungkinkan akan lahir domba-domba yang 

mengalami peningkatan kualitas secara bersamaan sehingga dapat mempercepat penyebaran 

kualitas genetik domba lokal.   

Kebiasaan peternak yang membiarkan ternaknya menyapih sendiri, kemudian baru 

dikawinkan lagi dapat mempengaruhi interval kelahiran. Selain itu pemberian pakan yang 

kurang memenuhi  kebutuhan ternak juga akan memperpanjang interval kelahiran. Interval 

kelahiran dipengaruhi oleh perkawinan kembali setelah melahirkan, lama bunting, waktu 

penyapihan cempe dan produksi pakan di desa Tanjungharjo. 

Upaya peningkatan kualitas reproduksi juga dapat ditempuh melalui pemberian pakan 

(penguat) tambahan yang dinamakan flushing.  Dengan flushing diharapkan akan mempercepat 

waktu terjadinya estrus/birahi bagi domba-domba calon induk (hasil penelitian umur pertama 

kawin domba di wilayah tersebut adalah 13 bulan) menjadi sekitar 10 bulan.  Estrus kembali 

setelah beranak hasil penelitian daerah tersebut (Utomo, 2009) rata-rata adalah 6 bulan, 

sehingga dalam 1 tahun hanya diperoleh 1 kali beranak.  Penelitian flushing pakan dengan 

penambahan kuning telur pada induk-induk domba menunjukkan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap timbulnya birahi dan angka kebuntingan domba ekor gemuk di wilayah tersebut 

(Utomo, 2009). Melalui teknologi flushing akan terjadi estrus yang lebih cepat (menjadi 3 bulan 
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pasca beranak), sehingga akan dihasilkan 3 kali beranak dalam 2 tahun. Pakanflushing juga 

meningkatkan lamb crop 10 – 20%, sehingga akan mempercepat pertambahan populasi domba 

dengan kualitas yang baik. 

Peningkatan kemampuan reproduksi ternak domba akibat pemberian pakan flushing 

pada akhirnya akan mampu meningkatkan populasi ternak domba secara lebih cepat, karena 

domba akan efisien dalam aktivitas reproduksinya.  Peningkatan efisiensi reproduksi ini jelas 

akan meningkatkan populasi ternak di suatu wilayah, sekaligus peningkatan pendapatan 

masyarakat. 

Keberadaan mitra akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan model dan 

teknologi yang akan diterapkan di masyarakat.  Disamping itu mitra juga memandang teknologi 

ini akan sangat bermanfaat terutama untuk meningkatkan kualitas genetik serta meningkatkan 

efisiensi reproduksi domba lokal yang dipelihara peternak. Hal lain yang mendukung 

pemanfaatan teknologi ini adalah, bahwa melalui mitra dapat disampaikan perlunya perbaikan 

manajemen dalam pemeliharaan ternak domba terutama dalam pemberian pakan dan 

manajemen reproduksinya. Melalui mitra, teknologi IB dan pemberian pakan flushing dapat 

diterapkan oleh masyarakat secara langsung sehingga diharapkan desa Tanjungharjo akan 

mempunyai domba dengan kualitas genetik yang baik dengan tingkat pertumbuhan (ADG) yang 

tinggi dan kemampuan reproduksinya juga baik. 

Permasalahan Mitra 

Ketidak pastian pemberian pakan yang dilakukan oleh masyarakat peternak dan 

pemahaman formulasi bahan pakan yang dikuasai oleh  masyarakat masih relatif rendah 

menyebabkan domba yang ada di masyarakat belum bisa berproduksi secara optimal dan 

belum bisa memberikan keuntungan bagi masyarakatsecara optimal. 

Secara  kualitas genetik, ternak domba yang ada saat ini di desa Tanjungharjo masih 

belum baik, selain itu pertambahan populasinya masih lambat, yang ditunjukkan dengan 

rendahnya angka ADG yaitu 30 – 45 g/hari(Rasminati, 2009) dan angka reproduksinya hanya 1 

kali beranak dalam 1 tahun.  Hanya terdapat beberapa peternak domba yang mempunyai DEG 

kualitas genetik unggul (baik). Selain itu, pada umumnya jarak kelahiran ternak domba di 

wilayah Tanjungharjo saat ini masih relatif panjang (9 – 10 bulan) dengan jumlah anak 

sekelahiran rata-rata 1 – 2 ekor.  Permasalahan lain adalah umur beranak pertama yang relatif 

panjang yaitu rata-rata 13 bulan dan kembalinya estrus (birahi) setelah beranak yang terlalu 

lama rata-rata 6 bulan (Utomo, 2009). 

Peternak di wilayah Tanjungharjo belum terbiasa dengan teknologi untuk meningkatkan 

produktivitas ternaknya, baik teknologi pakan maupun teknologi  reproduksi. Mereka belum 

mengenal Inseminasi Buatan (IB) untuk ternak domba, serta belum menerapkan teknologi 

flushing pakan untuk memperbaiki kualitas pakan domba. Selama ini teknik perkawinan  

domba dilakukan secara alami, dengan membiarkan ternaknya kawin ketika betina domba 

berahi dengan pejantan yang seadanya.  

Berdasarkan fakta-fakta capaian produktivitas domba di Tanjungharjo, permasalahan 

manajemen baik manajemen pemberian pakan, manajemen reproduksi maupun permasalahan 

bibit menjadi kendala utama usaha ternak domba di wilayah tersebut. 
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Solusi yang dilaksanakan 

Solusi dilaksanakan melalui penggunaan teknologi tepat budaya dan tepat guna yaitu 

teknologi  yang benar-benar dapat dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan potensi yang 

tersedia, murah dan mudah. 

Metoda pendekatan yang dilakukan untuk mendukung realisasi program adalah dengan 

mengajak masyarakat melaksanakan perhitungan usaha ternak domba yang sudah dijalankan 

sampai dengan capaian hasil yang sudah dirasakan. Kemudian melakukan perhitungan dan 

analisis ekonomi, pada domba yang dipelihara secara intensif, yaitu beranak 3 kali dalam 2 

tahun dengan kualitas ternak yang relatif lebih baik.  Diharapkan peternak akan timbul 

kesadaran berusaha dan secara sukarela akan melaksanakan penerapan IPTEK yang 

ditawarkan.  Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan dengan kelompok ternak yang ada di 

desa Tanjungharjo dalam bentuk kegiatan diklat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, 

perangkat desa, dan perwakilan dari kecamatan. 

Kegiatan selanjutnya adalah perbaikan kualitas keturunan domba melalui penerapan 

teknologi flushing pakan baik bagi calon induk (domba yang berumur 9–10bulan) maupun bagi 

induk (2–3bulan) pasca beranak.  Terapan teknologi selanjutnya adalah melalui sinkronisasi 

birahi (estrus) menggunakan perlakuan hormonal PGF2α secara IM (Intra Muskular), kemudian 

penerapan perkawinan dengan teknologi IB semen segar (dengan pengencer Citrat kuning 

telur) menggunakan pejantan domba lokal (DEG) terpilih yang memiliki keunggulan secara 

fenotipik.  Pelaksanaan sinkronisasi dilakukan dengan cara mendatangi pemilik domba yang 

dilakukan 3 hari sebelum IB, sedangkan pelaksanaan IB di lakukan secara serempak satu 

pedukuhan setelah dombanya dinyatakan birahi (estrus) dengan cara mereka membawa 

domba-domba birahi ke lapangan untuk di IB. 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Kegiatan Ipteks bagi Masyarakat (IbM) mempunyai maksud dan tujuan kegiatan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ipteks.  Secara rinci maksud dan 

tujuan kegiatan ini adalah : 

1. Perubahan pola pikir masyarakat, dari pola pikir beternakan hanya sebagai tabungan ke 

pola pikir usaha peternakan yang berorientasi bisnis. 

2. Penyadaran pemeliharaan ternak domba dari pola tradisional mengarah ke sistem 

intensif. 

3. Pemanfaatan hasil persilangan dengan teknologi IB sehingga dihasilkan keturunan yang 

memilikifenotipik (penampilan) baik. 

4. Peningkatan pendapatan masyarakat karena domba yang dipelihara memiliki kualitas 

baik sehingga meningkatkan nilai jual. 

5. Terwujudnya sentra bibit domba berkualitas di Tanjungharj yang mampu menghasilkan 

domba bibit maupun bibit domba.. 

Partisipasi Mitra 
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Masyarakat dalam hal ini bertindak bukan sekedar sebagai obyek pelaksanaan kegiatan 

namun juga harus bertindak sebagai subyek, sehingga memiliki peran aktif dalam kegiatan 

transfer teknologi ini. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program ditunjukkan dengan adanya 

dukungan dan kesanggupan kerja sama sebagai mitra dengan tim dari Universitas Mercu Buana 

Yogyakarta dalam penerapan Ipteks bagi masyarakat.Partisipasi mitra ini ditunjukkan melalui 

pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama dalam hal pemilihan dan penyiapan calon induk 

maupun induk, melaksanakan pemberian flushing, memilih pejantan yang baik dan disukai 

peternak, serta memelihara domba sesuai petunjuk pelaksanaan sebagaimana penerapan 

teknologi flushing, sinkronisasi estrus, merawat kebuntingan sampai dengan beranak dan 

perawatan anakan (cempe) setelah dilahirkan. 

Target Luaran diharapkan 

Kegiatan penerapan Ipteks pada budidaya ternak domba di masyarakat desa 

Tanjungharjo diharapkan akan menghasilkan target luaran berupa : 

1. Perubahanmindset peternak dalam memelihara domba yang berorientasi pada 

keuntungan (profit oriented). 

2. Umurberanak pertama yang tepat (12 sampai 15 bulan) dari umur beranak pertama 20 

bulan di tingkat masyarakat pada saat ini. 

3. Peningkatan jarak beranak (lambing interval) dari 2kali/2 tahun menjadi 3 kali/2 tahun. 

4. Peningkatan Mutu Genetik ternak domba bibit yang ada di masyarakat mitra, meskipun 

hasilnya bari dapat dilihat 4 – 5 tahun ke depan setelah penerapan teknologi ini.. 

5. Peningkatan lamb crop 10 – 20%, sehingga akan diprediksi terjadi peningkatan populasi 

ternak domba di wilayah mitra mengalami peningkatan populasi sebesar 10 – 20% per 

tahunnya. 

 

METODA PELAKSANAAN 

Waktu dan Tempat Kegiatan 

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ipteks bagi 

Masyarakat (IbM)  ini dilaksanakan mulai bulan April 2011 s/d bulan Desember 2011 (8 bulan 

efektif) di dusun Klajuran dan dusun Tanjunggunung, desa Tanjungharjo, kecamatan Naggulan, 

kabupaten Kulon Progo, DIY. 

Materi : 

Bahan, bahan yang digunakan dalam kegiatan dari semenjak persiapan hingga 

pelaksanaan teknologi IB adalah peternak, ternak domba calon induk, domba betina teser, 

pejantan DEG  dan pakan flushing,  

Alat, alat yang digunakan meliputi peralatan kandang domba, alat ukur vital statistic, alat 

tulis, quisener, peralatan uji mikroskopis, seperangkat alat penampungan termasuk 

seperangkat alat Vagina Buatan, thermos, air hangat, handuk kecil, seperangkat alat IB (spuit 5 

ml dan kateternya). 
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Metoda 

Pelaksanaan kegiatan PPM yang langsung berkaitan dengan terapan aplikasi Inseminasi 

Buatan meliputi : 

1. Persiapan calon induk,  melibatkan 21 orang mahasiswa yang diterjunkan di dua 

pedukuhan yaitu Klajuran dan Tanjunggunung, dengan pertimbangan di dua dusun 

tersebut populasi domba terbanyak.  Mahasiswa mencari calon induk dengan syarat 

umur minimal sudah di atas 10 bulan, dan sedang tidak bunting.  Dari observasi ini 

diperoleh 20 ekor calon induk/induk di dusun Klajuran (domba ekor kurus) dan 12 ekor 

calon induk/induk domba (domba ekor kurus) di dusun Tanjunggunung. 

2. Calon induk yang ada di Klajuran selanjutnya diberi pakan tambahan (flushing) 

menjelang estrus (Tillman, dkk., 1984) dengan kadar ekstra protein dan ekstra energy 

selama 10 hari. Pakan flushing diberikan sebanyak 2 kg/ekor/hari dengan komposisi 

protein (%) yang berasal dari bekatul 10% sebanyak 1 kg, tepung jagung 2 – 3% 

sebanyak 0,5 kg, nasi aking 1 – 2% sebanyak 0,5 kg, kuning telur 18 – 19% sebanyak 

22,4 g/ekor. 

3. Calon induk yang ada di Klajuran maupun di Tanjunggunung dilakukan sinkronisasi 

menggunakan PGF2α dengan dosis 0,2 dan 0,5 ml/IM/ekor. 

4. Selama 48 jam pasca penyuntikan sinkronisasi birahi, maka dilakukan pengamatan 

birahi yaitu adanya perubahan-perubahan pada tubuh induk yang meliputi vulva 

bengkak, memerah, berlendir. 

5. Sinkronisasi ke dua dilaksanakan 10 hari berikutnya, dan semua calon induk/induk 

dilakukan IB 

6. Pelaksanaan IB yang diawali dengan penampungan semen DEG milik 2 peternak di 

dusun Wijimulyo yang terpilih sebagai pejantan (pemacek), kemudian dilakukan 

pemeriksaan sperma secara makroskopis dan mikroskopis, pengenceran dan 

pelaksanaan IB. Dosis yang digunakan berdasarkan volume semen yang diencerkan 

yaitu 1 ml/ekor dengan dosis IB sekitar 100 juta sel/IB/ekor. Pelaksanaan IB 

menggunakan metoda vaginal dengan deposisi semen pada daerah portio vaginalis 

services. 

7. Deteksi kebuntingan dilakukan dengan menandai kembali tidaknya birahi pada hari ke 

18 – 20 pasca IB.   

8. Evaluasi kebuntingan dilakukan setiap bulan hingga bulan ke – 4  yang tingkat 

kebuntingannya dinyatakan dalam persentase (NR = Non Return). 

Data yang diambil 

Data-data yang diambil dalam kegiatan penerapan ipteks meliputi angka intensitas 

berahi (AIB) dan non return (NR) yang disebabkan karena pengaruh pemberian flushing dan 

pemberian hormon dengan dosis PGF2α yang berbeda. Data Intensitas Berahi dan NR 

(kebuntingan) selanjutnya diuji beda nyata dan dianalisis secara deskriptif. 
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HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 

a. Pengaruh Flushing dan dosis PGF 2 α terhadap estrus/birahi 

Sebelum dilakukan sinkronisasi estrus (birahi), materi domba milik masyarakat diberikan 

pakan flushing selama 10 hari sesuai dengan ketentuan yang telah dipahami oleh masyarakat. 

Penerapan teknologi IB diawali dengan kegitan sinkronisasi berahi terhadap calon-calon 

induk yang terpilih sesuai dengan persyaratan. Persyaratan yang dimaksud adalah domba induk 

atau calon induk tidak boleh dalam keadaan bunting awal. Sebelum dilakukan sinkronisasi 

berahi, selain sebagian domba diperlakukan dengan pemberian pakan tambahan (flushing) 

selama 10 hari juga dilakukan identifikasi untuk menandai domba yang digunakan dalam 

penerapan IB. Sinkronisasi dilakukan terhadap induk atau calon induk menggunakan metoda IM 

(intra muscular) di daerah femur dengan dosis 0,2 dan 0,5 ml/ekor.   

Hasil sinkronisasi untuk kedua perlakuan baik untuk flushing maupun non flushing 

menunjukkan terjadinya estrus (birahi) dengan Angka  Intensitas Berahi  (AIB) rata-rata total 

2,8 atau dapat dinyatakan hampir semua calon induk yang disinkronisasi menunjukkan berahi 

dengan intensitas mendekati maksimal (3), yaitu memiliki tanda-tanda bengkak pada vulva, 

merah dan berlendir  Setelah dilakukan analisis variansi terhadap perlakuan flushing 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata terhadap Angka Intensitas Birahi (AIB) yaitu 

flushing 3 dan non flushing 2,6. 

Kondisi ternak domba secara umum di Tanjungharjo dengan pola pemberian pakan 

digembalakan dengan sesekali diberikan pakan konsentrat limbah rumah tangga menunjukkan 

tingkat kecukupan pakan yang relative baik, sehingga perlakuan pakan flushing dan dosis 

PGF2α dalam sinkronisasi estrus tidak memberikan efek yang nyata timbulnya birahi namun 

secara nyata berpengaruh terhadap intensitas / kekuatan birahi/sex desire (Godfry, 2003). 

Timbulnya birahi dikendalikan secara hormonal oleh tubuh, dari data di atas menunjukan 

bahwa hormon reproduksi yang dibentuk dari zat-zat makanan mencukupi untuk timbulnya 

birahi sehingga pemunculan secara bersama-sama oleh adanya penyuntikan PGF 2α 

memberikan hasil yang cukup baik.  Disamping itu fase pertumbuhan Corpus lutheum pada 

ovarium pada domba betina tersebut dalam fase selesai bertumbuh.  Sebagaimana dalam 

Partodihardjo (1987) yang menyatakan bahwa PGF2α hanya efektif pada corpus lutheum yang 

selesai bertumbuh. 

Pengaruh pemberian flushing dan dosis PGF2α yang berbeda terhadap angka intensitas 

berahi secara rata-rata menunjukkan perbedaan yang nyata, sebagaimana tertera pada Tabel 1. 

Table 1. Angka intensitas berahi domba berdasarkan perlakuan 

Perlakuan Ulangan 
Perlakuan ml/ekor 

Rata-rata 
0,20 0,50 

Flushing 1 3 3  
 2 3 3  
 3 3 3  

Rata-rata 3 3 3a 
Non flushing 1 3 2  

 2 3 3  
 3 1 3  
 4 2 3  



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
427 

 5 3   

Rata-rata (ns) 2,5 2,7 2,6b 

Keterangan :  Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukan perbedaan yang 

nyata (P< 0,05) 

 

b.  Pengaruh Flushing dan dosis PGF2α terhadap NR (Kebuntingan) 

Pada pelaksanaan penerapan teknologi juga dilakukan pendataan terhadap domba-

domba yang disuntik dengan dosis PGF 2α dan pelakuan flushing.  Pemberian flushing dan 

PGF2α yang berbeda ternyata  berpengaruh terhadap kebuntingan berdasarkan perhitungan NR 

(non return) (tidak kembalinya berahi), selengkapnya tertera pada Tabel 2.  

Sinkronisasi menggunakan dosis PGF2α berbeda dan perlakuan flushing menghasilkan 

rata-rata angka kebuntingan yang berbeda. Rata-rata kebuntingan pada perlakuan flushing 

100%, sedangkan non flushing 70%. Sementara untuk perlakuan dosis PGF2α, untuk 0,5 

ml/ekor dicapai angka kebuntingan 95% dan untuk 0,2 ml/ekor dicapai angka kebuntingan 

80%. 

Table 2. Angka kebuntingan domba ekor gemuk yang di IB pada perlakuan yang berbeda 

(%) 

Perlakuan 
Level hormone PGF2α (ml/ekor) 

Rata-rata 
0,2 0,5 

Flushing 100 100 100 
Non flushing 60 80 70 

Rata-rata 80 90  

 

Secara deskriptif perlakuan flushing memberikan angka kebuntingan paling tinggi 

(100%), hal ini disebabkan karena tambahan nutrient akan memberikan pengaruh positif 

terhadap fungsi dan peranan kelenjar endokrin sebagai penghasil hormone (Partodihardjo, 

1987). Fluktuasi hormone reproduksi baik yang mengikuti mekanisme umpan balik negatip 

maupun positif akan mengakibatkan fluktuasi level hormone reproduksi dalam darah  semakin 

tajam, akibatnya proses reproduksi dan kesiapan lingkungan internal benar-benar mendukung 

proses kebuntingan (Utomo, 2003).  Hal yang sama juga terjadi pada penambahan level PGF2α 

yang menyebabkan penambahan level prostaglandin sehingga menyebabkan lisisnya Corpus 

lutheum yang berakibat menurunnya hormone progesterone dan meningkatnya level hormone 

FSH.  Hormon FSH berperan dalam stimulasai pertumbuhan dan perkembangan folikel dan 

oocyt, akibatnya tingkat ovulasi juga akan terjadi secara sempurna dan memungkinkan 

kesempatan fertilisasi meningkat  karena kemungkinan folikel de graff yang mengalami ovulasi 

juga meningkat. (Utomo, 2004) 

 

KESIMPULAN 

Masyarakat sangat antusian dan menyukai turunan (anakan) domba hasil IB, terbukti 

mereka mengajukan kembali pelaksanaan IB untuk masa-masa yang akan datang. 
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Pemberian flushing pakan dan dosis PGF2α berpengaruh terhadap angka intensitas estrus 

dan capaian hasil IB . Domba hasil IB yang berhasil beranak untuk perlakuan flushing sebesar 

100% dan 70% untuk perlakuan non flushing. 

Hampir semua turunan hasil IB memiliki tampilan bobot lahir relatif lebih besar dengan 

ekor yang lebih besar serta memiliki pertumbuhan yang relatif cepat. 

SARAN 

Aplikasi flushing pakan perlu dilakukan dan untuk tujuan efisiensi sinkronisasi estrus 

sebaiknya menggunakan dosis PGF2α sebanyak 0,5 ml/IM/ekor.  Namun untuk tujuan 

ekonomis penggunaan 0,2 ml/ekor/IM tetap dianjurkan. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah mempelajari sifat fisik, kimia, dan tingkat kesukaan 
pada produk makanan tradisional berbasis beras hitam. Penelitian dilakukan secara 
eksperimen menggunakan rancangan blok lengkap. Tahap penelitian dimulai 
dengan penentuan formula produk makanan tradisional berbasis beras hitam, yaitu 
kembang goyang, kue lapis, kue apem, bolu kukus, kue semprong, kue putu ayu, kue 
nagasari, dan kue putu mayang. Selanjutnya dilakukan analisis warna (Hunter 
colorimeter), analisis proksimat, kadar Fe (permanganometri), antosianin 
(spektrofotometri), dan tingkat kesukaan (hedonic scale test). Analisis data 
menggunakan analisis varian satu jalur pada taraf signifikansi 5% dan uji lanjut 
Duncan Multiple Range Test (DMRT). Hasil penelitian menunjukkan warna pada 8 
produk makanan tradisional berbasis beras hitam mempunyai nilai L (lightness) 
berkisar antara 16,83-34,89, nilai a (greenness/ redness) berkisar antara 2,46-8,93 
dan nilai b (yellowness/blueness) berkisar antara 0,74-9,26 yang mengindikasikan 
warna kehitaman. Kandungan gizi (% berat kering) meliputi kadar air berkisar 
2,58-49,89%, abu berkisar 0,66-3,17%, protein berkisar 5,33-13,19%, lemak 
berkisar 2,95-38,12%, serat kasar berkisar 4,28-22,06%, karbohidrat (by 
difference) berkisar 39,87-82,77%, Fe berkisar 16,09-34,09 ppm, dan antosianin 
berkisar 15,35-56,83 mg/100 g. Nilai rerata kesukaan berkisar 4,00-6,13 atau 
kategori netral sampai dengan disukai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 8 
produk makanan tradisional berbasis beras hitam berpotensi sebagai makanan 
fungsional dan berpeluang diterima oleh masyarakat.      

Kata kuci:  sifat fisik, sifat kimia, tingkat kesukaan, beras hitam, makanan 
tradisional 

 

PENDAHULUAN  

 Padi (Oryza sativa L) merupakan salah satu serealia paling penting di dunia terutama di 

benua Asia. Ada banyak varietas padi yang menghasilkan berbagai jenis beras. Berdasarkan 

warna pigmen pada aleuron dan endosperm, beras dapat dibedakan menjadi beras putih, beras 

merah, beras coklat, beras hijau, beras ungu kehitaman, dan beras hitam (Ichikawa dkk, 2001; 

Lee dkk, 2006; Kim dkk, 2008). Beras hitam (Oryza sativa L indica) merupakan salah satu jenis 

beras yang sudah lama dikenal di Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia sudah sejak zaman 

dulu membudidayakan padi hitam, seperti di Surakarta, Wonosobo dan Temanggung yang 

dikenal sebagai beras wulung, di Kendari beras hitam dinamakan Pae Biyu Nggolopua, di 

Tanatoraja dinamakan Pare Durian-ujung, sedang di daerah Gowa dinamakan Pare Puluk 
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lontong, selain itu juga terdapat di daerah Pantar dan Alor 

(http://www.griyokulo.tv/beras%20hitam.html, diakses tanggal 26 Maret 2008). 

Beras hitam merupakan salah satu varietas beras langka yang mempunyai pigmen ungu 

tua dan banyak dibudidayakan di Asia Selatan dan Cina. Negara penghasil beras hitam di dunia 

adalah Cina (62%), Sri Langka (8,6%), Indonesia (7,2%), India (5.1%), Filipina (4.3%), 

Bangladesh (4.1%), dan sedikit di Malaysia, Thailand dan Myanmar (Chaudhary, 2003). Di Cina 

beras hitam sering dikenal sebagai beras terlarang (forbidden rice) karena tidak sembarang 

orang boleh mengkonsumsinya selain kalangan istana dan orang tertentu saja. Pemanfaatan 

beras hitam di Cina tidak hanya sebagai bahan pangan namun juga sebagai obat. Selama ini 

pemanfaatan beras hitam di Indonesia masih sangat terbatas terutama untuk upacara adat atau 

dikonsumsi sebagai nasi, bahkan sebagian masyarakat sudah mulai melupakan keberadaan 

beras hitam sebagai bahan pangan. 

Beras hitam sebagai salah satu bahan pangan lokal di sebagian wilayah Indonesia 

mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan beras jenis lainnya. Keunggulan beras 

hitam adalah kadar protein lebih tinggi dibandingkan dengan beras putih dan beras merah, 

kadar asam linoleat lebih tinggi daripada asam oleat, dan kadar mineral seperti Fe, Zn, dan Mn 

lebih tinggi daripada beras putih (Lee dkk, 2006). Jung dan Eun (2003) juga melaporkan bahwa 

beras hitam mengandung protein yang tinggi, lemak tumbuhan, selulosa, mineral (Fe, Zn, Cu, 

Mn, dll), vitamin ( B1, B2, B6, D, dll), dan niasin. Adanya pigmen antosianin pada beras hitam 

dilaporkan dapat menurunkan kadar kolesterol darah pada manusia (Kahlon dkk, 1990). 

Berbagai macam kandungan dalam beras hitam, khususnya antosianin, meningkatkan sifat 

fungsional beras hitam, antara lain sebagai antioksidan yang berfungsi mencegah berbagai 

penyakit degeneratif. Penyusun utama antosianin pada beras hitam adalah cyanidin 3-glukosida 

(91,13%) dan peonidin-3-glukosida (3,74%) (Abdel-Aal dkk, 2006; Hiemori dkk, 2009).  

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa antosianin pada beras hitam mempunyai 

aktivitas antioksidan, antialergi, antiinflamasi, antiviral, antiproliferatif, antimutagenik, 

antimikrobia, antikarsinogenik, pelindung kerusakan jantung dan alergi, memperbaiki 

mikrosirkulasi, mencegah kerapuhan pembuluh kapiler, mencegah diabetes, dan memperbaiki 

fungsi penglihatan (Ling dkk, 2001; Ling dkk, 2002; Xia dkk, 2003; Lila, 2004; Xia dkk, 2005; Xia 

dkk, 2006; Chiang dkk, 2006; Kim dkk; 2006; Wang dkk, 2007; Gosh dan Konishi, 2007). 

Pemanfaatan beras hitam pada beberapa produk pangan sudah dipublikasikan di jurnal 

internasional. Cho dan Cho (2000) memanfaatkan beras hitam pada pembuatan Injulmi, yaitu 

cake tradisional dari Korea yang dibuat dari beras ketan hitam. Penelitian Kim dkk (2002) juga 

sudah menggunakan beras hitam sebagai bahan pembuatan rice cake, sedangkan Jung dkk 

(2002) pada produk roti. Selanjutnya Lee dkk (2005) telah meneliti sifat-sifat fisikokimia dan 

sensoris pada adonan dan cookies dengan penambahan tepung beras hitam sebanyak 5, 10, 15 

dan 20%. Lee dkk (2007) meneliti pembuatan cake dengan campuran beras hitam dan beras 

coklat dan menyimpulkan kadar air, suhu dan waktu pemanasan mempengaruhi mutu cake 

secara signifikan. Sementara itu Hiemori dkk (2009) menyimpulkan bahwa semua metode 

pemasakan beras hitam (Oryza sativa L. japonica var SBR), yaitu dengan rice cooker, pressure 

cooker dan gas, menyebabkan penurunan antosianin secara signifikan pada nasi yang 

dihasilkan. 

http://www.griyokulo.tv/beras%20hitam.html
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Selama ini pemanfaatan beras hitam di Indonesia masih sangat terbatas, misalnya hanya 

dikonsumsi sebagai nasi. Bila dilihat dari kandungan gizi beras hitam, maka perlu dilakukan 

diversifikasi produk pangan berbasis beras dengan pemanfaatan beras hitam agar dapat 

meningkatkan ketahanan pangan. Makanan tradisional berbasis beras seperti kembang goyang, 

nagasari, kue putu, putu mayang, kue mangkok, dan lain-lain, sangat potensial dikembangkan 

dengan memanfaatkan beras hitam sebagai bahan bakunya. Untuk itu perlu diteliti formulasi 

makanan tradisional berbasis beras hitam beserta sifat fisik, kimia dan tingkat kesukaannya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari sifat fisik, kimia, dan tingkat kesukaan pada 

produk makanan tradisional berbasis beras hitam, yaitu kembang goyang, kue lapis, kue apem, 

bolu kukus, kue semprong, kue putu ayu, kue nagasari, dan kue putu mayang. Dengan demikian 

diperoleh makanan tradisional yang bersifat fungsional dari bahan pangan lokal, yaitu beras 

hitam, dengan sifat-sifat sensoris yang diterima masyarakat. 

 

METODE  

Sebelum diolah menjadi produk makanan tradisional, beras hitam dibuat menjadi tepung 

lebih dahulu dengan menggunakan alat penggiling tepung beras. Pembuatan tepung beras hitam 

dilakukan dengan cara langsung digiling, yaitu tanpa perendaman dalam air untuk mencegah 

kehilangan antosianin karena sifat antosianin larut dalam air. Selanjutnya tepung beras hitam 

tersebut diayak untuk memperoleh tepung beras hitam yang halus. 

Formulasi produk makanan tradisional dibatasi pada jenis kudapan atau jajan pasar 

(snacks) yang termasuk kelompok makanan basah dengan teknik olah dikukus (steaming), yaitu 

kue lapis, kue nagasari, bolu kukus, kue putu ayu, dan kue putu mayang,  sedangkan yang 

termasuk kelompok makanan kering dengan teknik olah digoreng (deep frying), yaitu kembang 

goyang, dan dipanggang (roasting), yaitu kue semprong dan kue apem. Alasan pemilihan produk 

tersebut karena tingginya tingkat penerimaan masyarakat pada produk tersebut dan untuk 

mengetahui perbedaan teknik olah terhadap karakteristik produk. Penambahan beras hitam 

pada produk tersebut berkisar 50-100% dari bahan baku. Dalam formulasi ini juga dilakukan 

penentuan standar proses pengolahan produk sehingga dapat mempertahankan kandungan 

antosianin dari kerusakan akibat teknik pengolahan yang dilakukan. 

Selanjutnya dilakukan analisis warna dengan Hunter colorimeter, analisis proksimat 

meliputi kadar air (thermogravimetri), kadar abu (metode 942.05 AOAC, 2005), kadar protein 

(metode Kjeldahl), kadar lemak (metode Soxhlet), kadar serat kasar (metode SNI 01-2891-

1992), dan kadar karbohidrat (by difference). Analisis Fe dengan metode permanganometri. 

Analisis antosianin dilakukan dengan metode spektrofotometri pada panjang gelombang 535 

nm. Disain eksperimen menggunakan rancangan blok lengkap dengan 2 kali ulangan perlakuan 

dan 3 kali ulangan sampel. Pengujian tingkat kesukaan dilakukan dengan metode hedonic scale 

test dengan panelis agak terlatih yang berasal dari mahasiswa Teknik Boga berjumlah 30 orang. 

Sifat sensoris yang dinilai terdiri dari bentuk, warna, aroma, rasa, tekstur, dan keseluruhan. 

Kriteria penilaian menggunakan 7 skala, yaitu: 1 = sangat tidak disukai, 2 = tidak disukai, 3 = 

agak tidak disukai, 4 = netral, 5 = agak disukai, 6 = disukai, dan 7 = sangat disukai. Analisis data 

menggunakan one way anava dan uji lanjut DMRT (Duncan multiple Range Test) pada taraf 

signifikansi 5% untuk mengetahui adanya pengaruh atau perbedaan antar sampel. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Sifat fisika makanan tradisional berbasis beras hitam 

Sifat fisika yang diukur pada produk makanan tradisional berbasis beras hitam adalah 

warna dengan Hunter colorimeter.  

Tabel 1. Hasil pengukuran warna pada produk makanan tradisional berbasis beras hitam 

dengan Hunter colorimeter 

 

SAMPEL Nilai L Nilai a Nilai b 

Kembang Goyang 23,82 ± 1,49b 2,84 ± 0,07cd 3,76 ± 0,38b 

Putu Mayang 17,24 ± 0,37e 8,93 ± 0,11a 2,91 ± 0,16b 

Apem 16,83 ± 0,22e 6,05 ± 0,20b 2,23 ± 0,03c 

Putu Ayu 24,07 ± 0,73b 5,84 ± 0,52b 3,02 ± 0,11b 

Kue Semprong 34,89 ± 4,49a 2,46 ± 1,65d 9,26 ± 2,45a 

Nagasari 19,77 ± 0,63d 3,58 ± 0,42c 0,82 ± 0,16d 

Bolu Kukus 20,97 ± 0,59cd 4,11 ± 0,29c 2,34 ± 0,16c 

Kue Lapis 20,58 ± 0,72c 3,93 ± 0,17c 0,74 ± 0,08d 

Keterangan:  huruf yang berbeda di belakang angka rata-rata±SD pada  menunjukkan 

perbedaan nyata (p<0,05) 

Berdasarkan Tabel 1 nampak bahwa warna produk makanan tradisional berbasis beras 

hitam mempunyai nilai L (lightness) berkisar antara 16-35, nilai a (greenness/ redness)  berkisar 

antara 2-9, dan nilai b (yellowness/blueness) berkisar antara 0,7-9. Ketiga nilai pengukuran 

warna pada 8 produk makanan tradisional berbasis beras hitam mempunyai perbedaan 

signifikan. Semakin besar nilai L maka warna semakin putih sehingga produk makanan 

tradisional berbasis beras hitam mempunyai warna cenderung kehitaman. Urutan warna 

produk makanan tradisional berbasis beras hitam dari paling hitam sampai paling putih 

berturut-turut adalah kue apem, putu mayang, nagasari, kue lapis, bolu kukus, kembang goyang, 

putu ayu, dan kue semprong. Nilai a dan b pada produk makanan tradisional berbasis beras 

hitam menunjukkan di bawah 10 yang mengindikasikan kecenderungan warna kemerahan dan 

kebiruan. Hasil ini mengindikasikan bahwa warna produk makanan berbasis beras hitam 

dipengaruhi oleh kandungan antosianin, komposisi formula, dan teknik pengolahan yang 

diberikan.  

Sebagian besar produk yang diolah dengan teknik pengukusan mempunyai nilai L dan 

nilai b yang lebih rendah daripada teknik olah lainnya sehingga memberikan warna yang lebih 

hitam. Ini diduga disebabkan karena pigmen antosianin yang bertanggung jawab dalam 

memberikan warna produk makanan tradisional tersebut menjadi lebih stabil dibandingkan 

dengan teknik pemanggangan maupun penggorengan. Proses pemanggangan dan 

penggorengan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada antosianin sehingga 

mempengaruhi warna produk yang dihasilkan.  Antosianin mempunyai stabilitas termal yang 

tinggi pada pH 3,0, yaitu stabil pada suhu 95ºC selama 7,4 jam, pada suhu 75ºC selama 23,6 jam, 
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dan pada suhu 50ºC selama 96,3 jam (Yoon dkk, 1997). Bila suhu semakin meningkat, maka 

terjadi perubahan struktur antosianin menjadi chalcone yang tidak stabil yang selanjutnya 

chalcone didegradasi membentuk warna cokelat. Ini dibuktikan pada produk kembang goyang 

dan kue semprong yang mempunyai warna cokelat kehitaman.    

Bahan utama kedelapan produk makanan tradisional berbasis beras hitam terdiri dari 

tepung beras hitam dan santan. Banyaknya tepung beras hitam sebesar 190-250 g tiap resep 

dengan santan sebesar 100-1.200 ml yang dapat menghasilkan adonan dari sangat kental 

sampai encer. Perbandingan kedua bahan tersebut juga berkontribusi terhadap intensitas 

warna produk makanan tradisional yang dihasilkan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Lee dkk 

(2005) yang menyimpulkan bahwa nilai Lightness (L*) dan yellowness (b*) semakin menurun 

secara signifikan dengan semakin meningkatnya prosentase tepung beras hitam pada 

pembuatan cookies dari tepung beras hitam. 

Bahan lain yang turut berkontribusi terhadap warna produk makanan tradisional 

berbasis beras hitam adalah gula pasir dan food additive seperti baking powder, ovalet, dan air 

kapur sirih. Gula pasir, protein pada beras hitam, dan pemanasan dapat menyebabkan 

terjadinya reaksi Maillard yang memberikan warna kecokelatan. Yoon dkk (1997) menjelaskan 

bahwa sebagian besar senyawa gula dapat mempercepat kerusakan pigmen antosianin 

terutama fruktosa yang menunjukkan pengaruh yang paling besar dalam kerusakan pigmen 

antosianin. Namun Wrolstad dkk (1990) melaporkan bahwa penambahan sukrosa dapat 

memperbaiki warna pada strawberry beku. Hal ini disebabkan oleh adanya penghambatan 

aktivitas enzim polifenol oksidase dan peroksidase (Delgado-Vardas dan Paredes-Lopes, 2003). 

Kemungkinan faktor penyebab ini juga terjadi pada warna produk makanan tradisional berbasis 

beras hitam karena semua produk menggunakan gula pasir yang cukup banyak.  Penambahan 

ion logam divalent yang berasal dari baking powder, ovalet, dan air kapur sirih dapat 

menghasilkan peningkatan intensitas dan stabilitas warna antosianin pada produk makanan 

tradisional berbasis beras hitam.  

Berdasarkan hasil nilai L, a, dan b mengindikasikan bahwa produk makanan tradisional 

berbasis beras hitam mempunyai warna kehitaman. Warna produk makanan tradisional 

berbasis beras hitam tidak hanya dipengaruhi oleh antosianin namun juga produk reaksi 

Maillard. 

2. Sifat kimia makanan tradisional berbasis beras hitam 

a. Kandungan gizi pada makanan tradisional berbasis beras hitam berdasarkan analisis 

proksimat 

Kandungan gizi pada 8 produk makanan tradisional berbasis beras hitam yang dianalisis 

dengan metode analisis proksimat disajikan pada Tabel 2. Nampak bahwa kandungan gizi 

produk makanan tradisional berbasis beras hitam bervariasi karena perbedaan komposisi 

bahan dan teknik pengolahan. 

Tabel 2. Kandungan gizi (% db) pada produk makanan tradisional berbasis beras hitam 

Sampel Air Abu 
Protein 
kasar 

Lemak 
kasar 

Serat kasar 
Karbohidrat  

(by 
difference) 

Kembang 
goyang 2,58±0,06h 

3,17±0,08
a 13,19±0,09a 38,12±0,97a 7,19±0,30e 39,70±0,86h 
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Putu mayang 
44,62±0,31

c 
1,37±0,09

e 6,81±0,17e 4,00±0,25g 5,04±0,08g 82,77±0,40a 

Apem 
38,96±0,51

e 
2,46±0,07

c 6,59±0,10e 5,18±0,15f 5,73±0,24f 80,04±0,23b 

Putu ayu 
42,91±0,58

d 
2,92±0,12

b 10,00±0,07c 10,59±0,18d 4,28±0,08h 72,22±0,16d 

Semprong 5,32±1,82g 
1,81±0,11

d 11,72±0,18b 21,52±1,09c 9,87±0,19d 55,08±1,06f 

Nagasari 
48,77±1,27

b 
1,24±0,18

e 5,33±0,30f 2,95±0,36h 
11,60±0,76

c 78,88±0,51c 

Bolu kukus 37,65±0,32f 
1,32±0,16

e 9,60±0,10d 26,48±0,35b 
14,90±0,26

b 47,70±0,55g 

Lapis 
49,89±0,31

a 0,66±0,09f 5,50±0,32f 6,64±0,51e 
22,06±1,26

a 65,15±1,09e 

Keterangan:  huruf yang berbeda di belakang angka rata-rata±SD menunjukkan perbedaan 

nyata (p<0,05)  

Kadar air pada produk makanan tradisional berbasis beras hitam berkisar antara 2,58-

49,89%. Teknik olah pengukusan menghasilkan kadar air yang tinggi di atas 35%, sedangkan 

pemanggangan dan deep frying menghasilkan kadar air yang kurang dari 6%. Hal ini 

mengakibatkan produk makanan yang dikukus menjadi tidak tahan disimpan dan lebih mudah 

basi, sedangkan produk makanan yang dipanggang atau digoreng seperti kue semprong dan 

kembang goyang bersifat lebih tahan disimpan dan tidak mudah basi. Proses pengukusan 

menyebabkan air yang terperangkap dalam adonan tepung beras hitam tidak dapat menguap 

dengan sempurna sehingga tetap tertahan pada produk akhir. Akibatnya produk yang dikukus 

masih mengandung kadar air yang tinggi sehingga memberikan tekstur lunak atau empuk. 

Fenomena ini tidak terjadi pada produk yang dipanggang dan digoreng. Kedua proses tersebut 

menyebabkan air pada adonan mengalami penguapan yang sangat hebat karena suhu minyak 

yang sangat tinggi. Akibatnya produk yang digoreng atau dipanggang mempunyai kadar air 

yang rendah sehingga memberikan tekstur renyah. 

Kadar abu pada produk makanan tradisional berbasis beras hitam berkisar antara 0,66-

3,17% (db). Ini menunjukkan tingginya kadar mineral pada produk olahan berbasis beras 

hitam. Perbedaan kadar abu ini terutama disebabkan oleh komposisi bahan. Bila dibandingkan 

dengan kadar abu beras hitam sebesar 1,4%, maka terjadi peningkatan kadar abu pada produk 

kembang goyang, putu ayu, apem dan kue semprong. Ini diduga disebabkan oleh penggunaan 

air kapur sirih, baking powder, dan ovalet yang mengandung mineral seperti kalsium dan 

natrium. Sementara kadar abu pada produk putu mayang, bolu kukus, dan nagasari mendekati 

kadar abu beras hitam, sedangkan pada kue lapis terdapat penurunan kadar abu sekitar 50%. 

Rendahnya kadar abu kue lapis dibandingkan dengan produk lainnya terjadi karena dalam 

formula kue lapis juga digunakan tepung beras putih dengan jumlah yang sama dengan tepung 

beras hitam.  

Kadar protein kasar pada produk makanan tradisional berbasis beras hitam berkisar 

antara 5,33-13,19% (db). Perbedaan kadar protein kasar ini terutama disebabkan oleh 

komposisi bahan dan teknik pengolahan. Bahan-bahan lain yang digunakan seperti telur, 

santan, dan wijen, juga berkontribusi terhadap peningkatan kadar protein kasar pada produk 

makanan tradisional berbasis beras hitam. 
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Bila dibandingkan dengan kadar protein kasar beras hitam sebesar 10,4%, maka terjadi 

penurunan kadar protein kasar pada semua produk makanan tradisional berbasis beras hitam 

kecuali pada kembang goyang dan kue semprong. Hal ini disebabkan karena proses pengolahan 

baik pengukusan, pemanggangan maupun penggorengan, dapat menyebabkan terjadinya 

denaturasi protein. 

Denaturasi protein adalah perubahan sifat asli protein dan belum diikuti pemecahan 

ikatan peptida. Pengertian denaturasi berdasarkan pendekatan struktur protein adalah 

modifikasi struktur sekunder, tersier atau kuarterner tanpa menyebabkan modifikasi struktur 

primer sehingga tidak memutuskan ikatan kovalen. Pada denaturasi terjadi pemutusan ikatan 

hidrogen, interaksi hidrofobik dan ikatan garam sehingga molekul protein tidak mempunyai 

lipatan lagi. Denaturasi protein yang disebabkan oleh proses pemanasan pada pembuatan 

produk makanan tradisional berbasis beras hitam merupakan proses yang menguntungkan 

karena dapat meningkatkan nilai cerna protein. Di samping itu juga menyebabkan perubahan 

pada tekstur produk, misalnya menjadi berpori/berongga pada produk kue apem, putu ayu, dan 

bolu kukus. 

Kadar lemak kasar pada produk makanan tradisional berbasis beras hitam berkisar 

antara 2,95-38,12% (db). Perbedaan kadar lemak kasar ini terutama disebabkan oleh komposisi 

bahan dan teknik pengolahan. Bila dibandingkan dengan kadar lemak total beras hitam sebesar 

2,9%, maka terjadi peningkatan kadar lemak kasar pada semua produk karena penggunaan 

bahan-bahan lain seperti telur, santan, margarin, wijen dan minyak goreng. Produk yang 

dikukus mempunyai kadar lemak yang lebih rendah daripada produk yang digoreng. Produk 

yang digoreng seperti kembang goyang mempunyai kadar lemak total yang tinggi karena 

adanya absorpsi lemak dari minyak goreng ke dalam produk. Di samping itu juga berasal dari 

penggunaan wijen sebagai taburan pada kembang goyang. Sementara tingginya kadar lemak 

kasar pada produk bolu kukus disebabkan oleh penggunaan margarin cair, sedangkan pada kue 

semprong disebabkan karena penggunaan santan yang lebih banyak daripada produk lainnya 

dan adanya wijen. 

Kadar serat kasar pada produk makanan tradisional berbasis beras hitam berkisar antara 

4,28-22,06% (db). Perbedaan kadar serat kasar ini terutama disebabkan oleh komposisi bahan 

dan teknik pengolahan. Bahan-bahan lain seperti tepung kanji dan tepung hunkwe, juga 

berkontribusi terhadap peningkatan kadar serat kasar pada semua produk. Bila dibandingkan 

dengan kadar serat kasar beras hitam sebesar 1,3%, maka terjadi peningkatan kadar serat kasar 

yang signifikan pada semua produk. Hal ini menunjukkan bahwa produk makanan tradisional 

berbasis beras hitam berpotensi sebagai sumber dietary fiber dan makanan fungsional. 

Penelitian Jung dan Eun (2003) juga menunjukkan bahwa beras hitam mengandung selulosa 

yang tinggi dibandingkan dengan beras merah maupun beras putih. Kandungan selulosa ini 

memberikan kontribusi pada kadar serat kasar.  

Kadar karbohidrat pada produk makanan tradisional berbasis beras hitam berkisar 

antara 39,70-82,77% (db). Perbedaan kadar karbohidrat ini terutama disebabkan oleh 

komposisi bahan dan teknik pengolahan. Bahan-bahan lain seperti tepung kanji dan tepung 

hunkwe, juga berkontribusi terhadap kadar karbohidrat pada produk. Bila dibandingkan 

dengan kadar karbohidrat beras hitam sebesar 83,9%, maka terjadi penurunan kadar 
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karbohidrat pada semua produk makanan tradisional berbasis beras hitam. Meskipun demikian, 

karbohidrat tersebut menjadi lebih mudah dicerna. 

b. Kandungan Fe pada makanan tradisional berbasis beras hitam 

Kadar Fe pada produk makanan tradisional berbasis beras hitam berkisar antara 16,09-

34,09 ppm (db). Bila dibandingkan dengan kadar Fe beras hitam sebesar 7,32 ppm (db), maka 

terjadi peningkatan kadar Fe pada semua produk makanan tradisional berbasis beras hitam. 

Peningkatan kadar Fe sebesar 2-5 kali lipat ini disebabkan oleh proses pemanasan baik 

pengukusan, pemanggangan maupun penggorengan. 

 

Tabel 3. Kadar Fe (ppm db) pada produk makanan tradisional berbasis beras hitam 

SAMPEL Kadar Fe (ppm db) 

Kembang Goyang 26,76 ± 0,43b 

Putu Mayang 21,88 ± 1,20c 

Apem 17,73 ± 1,58e 

Putu Ayu 21,15 ± 0,47c 

Kue Semprong 34,09 ± 3,17a 

Nagasari 19,32 ± 0,71d 

Bolu Kukus 18,45 ± 0,79d 

Kue Lapis 16,09 ± 0,99f 

Keterangan: huruf yang berbeda di belakang angka rata-rata±SD pada kolom hasil uji 

lanjut menunjukkan perbedaan nyata (p<0,05) 

Sebagian besar zat besi pada serealia termasuk beras hitam berada dalam keadaan terikat 

dengan protein atau senyawa organik lain. Proses pemanasan menyebabkan denaturasi protein 

sehingga terjadi pemecahan protein menjadi peptida dan protein sederhana lainnya. Akibatnya 

ikatan Fe-protein terurai dan zat besi dibebaskan. Proses pemanggangan menyebabkan 

peningkatan kadar Fe yang paling tinggi dibandingkan dengan penggorengan dan pengukusan. 

Hal ini diduga karena suhu pemanggangan lebih tinggi daripada suhu penggorengan dan 

pengukusan sehingga proses denaturasi protein terjadi lebih hebat yang menyebabkan lebih 

banyak zat besi yang dibebaskan. 

Tingginya kadar Fe pada produk makanan tradisional berbasis beras hitam mempunyai 

keuntungan dan kerugian dari aspek kimia dan gizi. Kadar Fe yang tinggi dapat digunakan 

sebagai makanan fungsional sumber zat besi yang sangat dibutuhkan bagi pembentukan sel 

darah merah dalam tubuh. Zat besi ini sangat dibutuhkan dalam masa pertumbuhan, 

perkembangan janin, penyembuhan luka maupun setelah pembedahan. Namun di sisi lain kadar 

zat besi yang terlalu tinggi dapat bersifat prooksidan bagi makanan tersebut sehingga dapat 

mempercepat terjadinya reaksi oksidasi. Akibatnya makanan tersebut menjadi lebih mudah 

mengalami kerusakan oksidatif sehingga cepat tengik dan tidak tahan lama. 

c. Kandungan antosianin pada makanan tradisional berbasis beras hitam 

Kandungan antosianin total pada produk makanan tradisional berbasis beras hitam dapat 

dilihat pada Tabel 4. Nampak bahwa kandungan antosianin total pada produk makanan 

tradisional berbasis beras hitam berkisar antara 15,35-56,83 mg/100 g. Bila dibandingkan 
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dengan kadar antosianin total pada beras hitam sebesar 182,14 mg/100 g (db), maka terjadi 

penurunan kadar antosianin total secara signifikan pada semua produk makanan tradisional 

berbasis beras hitam. Penurunan kadar antosianin total sebesar 68-91% ini disebabkan oleh 

proses pemanasan baik pengukusan, pemanggangan maupun penggorengan. Penurunan kadar 

antosianin tertinggi sebesar 91% terjadi pada produk kembang goyang, sedangkan terendah 

terdapat pada produk nagasari sebesar 68%. 

Tabel 4. Kadar antosianin total (mg/100 g, db) pada produk makanan tradisional berbasis 

beras hitam 

SAMPEL 
Kadar antosianin 

(mg/100 g db) 

Kembang Goyang 15,35 ± 1,61f 

Putu Mayang 29,19 ± 0,72b 

Apem 20,61 ± 0,51e 

Putu Ayu 20,93 ± 0,64e 

Kue Semprong 25,28 ± 1,06d 

Nagasari 56,83 ± 1,96a 

Bolu Kukus 25,45 ± 0,09c 

Kue Lapis 26,77 ± 1,25cd 

Keterangan: huruf yang berbeda di belakang angka rata-rata±SD pada kolom hasil uji 

lanjut menunjukkan perbedaan nyata (p<0,05) 

Stabilitas antosianin sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pH, suhu, cahaya, 

adanya senyawa fenolik lain, enzim, ion logam, senyawa gula, asam askorbat, dan oksigen 

(Shahidi dan Naczk, 2004). Umumnya degradasi antosianin mengikuti kinetika reaksi order 

pertama (Eder, 2000). Degradasi antosianin pada produk makanan tradisional berbasis beras 

hitam dapat menyebabkan perubahan warna antosianin dari magenta (blue-purple) menjadi 

tidak berwarna atau berwarna cokelat. 

Beberapa garam flavylium pada struktur antosianin dapat berkondensasi secara mudah 

dengan asam amino sehingga menghasilkan senyawa flavon yang tidak berwarna. Tipe reaksi 

ini dapat mendorong terjadinya kondensasi produk dengan ikatan kovalen yang dapat 

menghasilkan polimer berwarna cokelat sehingga mudah terpresipitasi keluar dan 

menyebabkan kekeruhan (turbidity) (Timberlake dan Briddle, 1977). Inilah yang menyebabkan 

intensitas warna cokelat semakin kuat pada produk makanan tradisional berbasis beras hitam, 

terutama yang diolah dengan pemanggangan dan penggorengan. 

Semakin tinggi suhu pengolahan dapat menyebabkan perubahan struktur antosianin 

menjadi chalcone yang tidak stabil yang selanjutnya chalcone didegradasi membentuk warna 

cokelat. Ini dibuktikan pada produk kembang goyang dan kue semprong yang mempunyai 

warna cokelat kehitaman. Hasil ini selaras dengan hasil penelitian Hiemori dkk (2009) tentang 

pengaruh pemasakan terhadap antosianin pada beras hitam (Oryza sativa L.japonica var SBR) 

yang menyimpulkan bahwa semua metode pemasakan beras hitam, yaitu dengan rice cooker, 

pressure cooker dan gas, dapat menyebabkan penurunan antosianin secara signifikan pada nasi 

yang dihasilkan. 

 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
438 

3. Tingkat kesukaan pada makanan tradisional berbasis beras hitam 

Hasil pengujian tingkat kesukaan pada 8 produk makanan tradisional berbasis beras 

hitam dapat dilihat pada Tabel 5. Nampak bahwa nilai rerata kesukaan kedelapan produk 

makanan tradisional berbasis beras hitam berada pada kriteria antara 4,00 sampai dengan 6,20 

atau kategori netral sampai dengan disukai. Hasil ini menunjukkan bahwa kedelapan produk 

makanan tradisional berbasis beras hitam disukai secara sensoris dan mempunyai peluang 

diterima oleh masyarakat. 

Tabel 5. Hasil pengujian tingkat kesukaan terhadap produk makanan tradisional berbasis beras 

hitam 

Sampel 
Nilai rerata tingkat kesukaan 

Warna Bentuk Aroma Rasa Tekstur Keseluruhan 

Kembang goyang 5,40±1,07a 6,13±0,78a 4,63±1,27b 5,67±1,15b 5,80±0,89a 5,77±0,82a 

Putu mayang 4,40±1,48b 4,00±1,41c 5,33±1,24a 5,03±1,33bc 4,90±1,45b 5,07±1,11b 

Apem 4,67±1,49b 4,73±1,31b 5,10±1,49ab 4,27±1,55d 4,30±1,53c 4,93±1,20b 

Putu ayu 5,37±1,50a 5,90±1,42a 5,23±1,07a 6,03±1,10ab 5,93±0,87a 5,93±0,98a 

Semprong 4,17±0,70b 4,20±0,81c 4,13±0,57c 4,97±0,41c 4,17±0,83c 4,43±0,73c 

Nagasari 4,67±0,61b 4,27±0,69c 4,87±0,51b 5,33±0,61b 4,80±0,61b 4,93±0,37b 

Bolu kukus 5,10±0,40a 4,93±0,52b 5,20±0,66a 5,70±0,60b 5,23±0,43b 5,30±0,60b 

Lapis 5,13±0,43a 5,63±0,49a 5,67±0,61a 6,20±0,66a 5,20±0,55b 5,73±0,78a 

Keterangan:  huruf yang berbeda di belakang angka rata-rata±SD menunjukkan perbedaan 

nyata (p<0,05) 

Salah satu penentu kualitas produk makanan adalah sifat-sifat yang dimiliki produk 

makanan yang dapat dilihat atau dirasakan dengan panca indera manusia. Sifat-sifat ini disebut 

sifat sensoris, antara lain penampilan (warna, kilap, bentuk, ukuran, viskositas, konsistensi, 

cacat) yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan, struktur dan tekstur yang dapat dirasakan 

oleh indera peraba dan indera pendengar, bau oleh indera pembau, dan rasa oleh indera perasa 

(Kramer dan Twigg, 1966). Penampilan/kenampakan (appearance) suatu produk merupakan 

kesan pertama yang diterima oleh indera penglihatan konsumen. Biasanya kesan pertama ini 

sangat menentukan tingkat penerimaan suatu produk. Konsumen sudah dapat menentukan 

suatu produk diterima atau ditolak berdasarkan penampilan produk tersebut meskipun belum 

menilai atribut mutu yang lain.  

Warna suatu bahan pangan sangat menentukan mutu bahan pangan tersebut. Sebelum 

faktor-faktor lain dipertimbangkan, secara visual faktor warna tampil lebih dahulu dan kadang-

kadang sangat menentukan. Warna sangat penting peranannya pada berbagai bahan pangan 

baik mentah maupun olahan. Bersama-sama dengan flavor dan tekstur, warna memegang 

peranan penting dalam menentukan tingkat penerimaan bahan pangan. 

Warna produk makanan tradisional berbasis beras hitam bervariasi antara hitam 

mengkilat, cokelat kehitaman, dan abu-abu. Tingkat kesukaan terhadap warna kembang goyang, 

putu ayu, bolu kukus, dan kue lapis termasuk kategori agak disukai dan berbeda signifikan 

dengan putu mayang, apem, kue semprong, dan nagasari yang termasuk kategori netral. Hasil 

ini menunjukkan bahwa produk makanan tradisional berbasis beras hitam dengan perbedaan 

teknik olah dan komposisi bahan dapat menghasilkan warna produk akhir yang berbeda 
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sehingga mempengaruhi tingkat kesukaannya. Beberapa panelis memberi komentar terhadap 

warna produk makanan tradisional berbasis beras hitam, antara lain eksotik dan menarik 

namun ada juga yang merasa jijik karena mengasosiasikan dengan hal lain khususnya pada 

produk putu mayang. 

Bentuk produk makanan tradisional berbasis beras hitam sangat beragam, antara lain 

bulat, bunga, persegi panjang, dan pilinan, yang disebabkan oleh perbedaan teknik 

membungkus dan cetakan yang digunakan. Tingkat kesukaan terhadap bentuk kembang 

goyang, putu ayu, dan kue lapis tidak berbeda signifikan dan termasuk kategori agak disukai 

sampai dengan disukai, namun berbeda signifikan dengan apem dan bolu kukus yang termasuk 

kategori agak disukai, juga dengan putu mayang, kue semprong, dan nagasari yang termasuk 

kategori netral.  

Produk makanan tradisional berbasis beras hitam mempunyai aroma harum yang berasal 

dari daun pandan, nangka, dan gurih dari santan. Tingkat kesukaan terhadap aroma pada putu 

mayang, putu ayu, bolu kukus, dan kue lapis tidak berbeda signifikan dan termasuk kategori 

agak disukai sampai dengan disukai, namun berbeda signifikan dengan kembang goyang, apem 

dan nagasari yang termasuk kategori netral sampai agak disukai, serta berbeda signifikan 

dengan kue semprong yang termasuk kategori netral. 

Secara umum rasa kedelapan produk makanan tradisional berbasis beras hitam 

didominasi rasa manis baik rasa manis legit maupun rasa manis gurih. Tingkat kesukaan 

terhadap rasa kue lapis dan putu ayu tidak berbeda signifikan dan termasuk kategori disukai, 

namun berbeda signifikan dengan kembang goyang, putu mayang, putu ayu, nagasari, dan bolu 

kukus yang termasuk kategori agak disukai sampai dengan disukai. Rasa kue semprong berada 

pada kategori netral sampai agak disukai, sedangkan apem pada kategori netral. Komentar 

panelis terhadap rasa produk makanan tradisional berbasis beras hitam antara lain rasa manis 

sudah sesuai dengan karakteristik produk. 

Tekstur kedelapan produk makanan tradisional berbasis beras hitam dipengaruhi oleh 

teknik olah. Pengukusan menyebabkan tekstur produk menjadi lebih lunak dan empuk, 

sedangkan proses penggorengan dan pemanggangan menyebabkan tekstur produk menjadi 

kering dan renyah. Hasil ini dibuktikan dengan tingginya kadar air pada produk makanan 

tradisional yang dikukus, yaitu berkisar 37-49%, sedangkan kadar air produk makanan 

tradisional yang digoreng dan dipanggang hanya berkisar 2-5%. Tingkat kesukaan terhadap 

tekstur kembang goyang dan putu ayu tidak berbeda signifikan dan termasuk kategori agak 

disukai sampai dengan disukai, namun berbeda signifikan dengan putu mayang, nagasari, bolu 

kukus, dan kue lapis yang termasuk kategori netral sampai agak disukai, serta kue semprong 

dan apem yang termasuk kategori netral.  

Secara keseluruhan tingkat kesukaan terhadap kembang goyang, putu ayu, dan kue lapis 

tidak berbeda signifikan dan termasuk kategori agak disukai sampai dengan disukai, namun 

berbeda signifikan dengan putu mayang, apem, bolu kukus, kue semprong, dan nagasari yang 

termasuk kategori netral sampai dengan agak disukai. Tingkat kesukaan terhadap putu mayang, 

apem, bolu kukus, dan nagasari tidak mempunyai perbedaan signifikan namun berbeda 

signifikan dengan kue semprong. 
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KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa warna pada 8 produk 

makanan tradisional berbasis beras hitam mempunyai nilai L (lightness) berkisar antara 16,83-

34,89, nilai a (greenness/ redness) berkisar antara 2,46-8,93 dan nilai b (yellowness/blueness) 

berkisar antara 0,74-9,26 yang mengindikasikan warna kehitaman. Kandungan gizi (% berat 

kering) meliputi kadar air berkisar 2,58-49,89%, abu berkisar 0,66-3,17%, protein berkisar 

5,33-13,19%, lemak berkisar 2,95-38,12%, serat kasar berkisar 4,28-22,06%, karbohidrat (by 

difference) berkisar 39,87-82,77%, Fe berkisar 16,09-34,09 ppm, dan antosianin berkisar 15,35-

56,83 mg/100 g. Nilai rerata kesukaan produk berkisar 4,00-6,13 atau kategori netral sampai 

dengan disukai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 8 produk makanan tradisional 

berbasis beras hitam, yaitu kembang goyang, kue lapis, kue apem, bolu kukus, kue semprong, 

kue putu ayu, kue nagasari, dan kue putu mayang berpotensi sebagai makanan fungsional dan 

berpeluang diterima oleh masyarakat. 
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SINTESIS Li1+xMn2-xO4 DENGAN METODE PENGENDAPAN MATRIKS POLIMER 
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ABSTRAK 

 Mangan dioksida (MnO2) dan turunannya merupakan salah satu material katoda 
untuk baterai primer dan baterai litium yang rechargeable. Senyawa turunan MnO2 
yaitu Li1+xMn2-xO4 menjadi  salah  satu  kandidat  utama sebagai material katoda 
untuk  baterai litium karena jumlahnya yang melimpah, low cost dan  ramah  
lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengontrol dan merekayasa ukuran 
dan struktur Li1+xMn2-xO4 melalui pengembangan teknik sintesis dari metode chimie 
douce yaitu hidrotermal 

Penelitian ini mengembangkan sintesis Li1+xMn2-xO4 dengan  metode 
pengendapan matriks polimer etilen glikol dengan teknik hidrotermal. 
Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah suhu sintesis, suhu 
kalsinasi, waktu sintesis dan perbandingan mol prekursor. Karakterisasi 
Li1+xMn2-xO4 hasil sintesis dianalisis dengan XRD. Sementara itu, untuk 
karakterisasi struktur mikro  dilakukan secara komputerisasi dengan 
menggunakan program U-fit. 

Dari hasil penelitian  diperoleh bahwa suhu sintesis, suhu kalsinasi, waktu kalsinasi 
dan perbandingan mol prekursor dengan metode pengendapan matriks polimer 
teknik hidrotermal mempengaruhi ukuran, kristalinitas dan struktur material 
Li1+xMn2-xO4 yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu optimal 
sintesis LiMn2O4 adalah 190oC, suhu optimal kalsinasi adalah 700oC, waktu kalsinasi 
adalah 10 jam dan seiring dengan bertambahnya mol prekursor mengakibatkan 
terjadinya perubahan struktur material LiMn2O4. 

Kata kunci :  sintesis, Li1+xMn2-xO4, pengendapan matriks polimer, hidrotermal 

 

I. PENDAHULUAN 

Dewasa ini baterai tidak dapat lepas dari kehidupan sehari-hari. Telpon seluler, kamera 

digital, laptop, hingga mobil hibrid, semuanya memerlukan baterai sebagai sumber penggerak, 

dengan demikian prospek baterai untuk menjadi sumber energi masa depan sangat  strategis 

dan ekonomis. Di antara banyak jenis baterai, yang banyak mendapat perhatian adalah baterai 

litium. Selain memiliki daya yang tinggi, baterai ini ringan dan dapat dipakai berkali-kali 

(rechargeable). Seiring pesatnya perkembangan teknologi, maka baterai litium yang dituntut 

mampu  menghasilkan energi lebih tinggi menjadi sangat dibutuhkan. 

Mangan dioksida (MnO2) merupakan bahan baterai yang banyak dipergunakan sebagai 

bahan katoda untuk baterai primer dan baterai litium yang rechargeable. Selain itu, MnO2 juga 

dianggap paling berpotensi untuk bahan katoda pada generasi selanjutnya dari baterai litium 

karena ketersediaannya yang melimpah, low-cost dan ramah lingkungan. Sifat elektrokimia 

MnO2 sangat ditentukan struktur kristal dan morfologi oksidanya. MnO2 terdapat dalam 

beberapa bentuk polimorfik yaitu α-, β-, γ- dan δ-MnO2.  Selama ini dari keempat bentuk 
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polimorfik tersebut, α-MnO2 dan β-MnO2 mendapat perhatian khusus sebagai bahan katoda 

untuk baterai litium karena adanya lorong 2x2 dalam kisi kristal α-MnO2 (Yang et al. 2008, 

Thackeray, 1983) yang dianggap dapat memfasilitasi akomodomasi dan  transportasi untuk 

memasukkan ion litium. 

Turunan dari MnO2 adalah Li1+xMn2-xO4. Senyawa ini dikenali karena memiliki rangka 

logam/oksigen dengan celah-celah tetrahedral berkesinambungan yang dapat dilewati ion 

litium. Kerangka Mn-O identik dengan fase λ-MnO2 dan terdiri dari susunan oktahedra yang 

ujung-ujungnya bertemu dan membentuk lorong MnO6 1x1 melalui struktur tegak lurus dalam 

tiga arah, yang ternyata lebih efektif dilewati ion litium dibandingkan α-MnO2  maupun β-MnO2 

(Sarciaux, 1998; Komaba et al, 2000;  Zheng et al, 2005; Cheng et al, 2005; Jiao and Bruce, 2007; 

). 

Permasalahan yang ditemukan adalah bagaimana sintesis dan karakterisasi senyawa 

Li1+xMn2-xO4 secara efektif dan efisien melalui pengembangan teknik sintesis dari metode 

pengendapan matriks polimer. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya senyawa spinel 

Li1+xMn2-xO4 dengan lorong 1x1 yang dapat dipergunakan untuk akomodasi dan transportasi ion 

litium sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan katoda baterai litium berdaya dan energi 

tinggi sehingga potensial dikembangkan sebagai sumber energi terbarukan. 

Untuk menghasilkan baterai litium yang baik diperlukan pengetahuan dan teknik yang 

tepat serta metode sintesis yang efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 

memiliki tujuan khusus yaitu mengontrol dan merekayasa ukuran dan struktur Li1+xMn2-xO4 

melalui pengembangan teknik sintesis dari metode chimie douce yaitu hidrotermal. 

 

II. METODE 

Alat yang digunakan: 

Difraktometer sinar-X (XRD-6000 SHIMADZU), Muffle furnace merk Nabertherm, Oven 

(EYELA WINDY OVEN WFO-450 ND), Penumbuh kristal (Bomb Hydrothermal), Timbangan 

Analitik (EYELA), Pompa vakum, Krus porselen 

Bahan-bahan penelitian: 

LiOH.H2O, Mn(CH3COO)2. 4H2O, etilen glikol (C2H6O2) 

Prosedur Penelitian: 

a. Pengaruh variasi suhu sintesis terhadap karakter fisik LiMn 2O4 

Prosedur yang dilakukan antara lain membuat 50 mL larutan LiOH 0,4 M dari kristal 

LiOH.H2O dengan cara menimbang sebanyak 0,2444 gram kristal LiOH.H2O kemudian 

memasukkan ke dalam labu takar 25 mL dan menambahkan akuades sampai tanda batas dan 

mengencerkan dengan cara memipet sebanyak 6,25 mL kemudian memasukkannya ke dalam 

labu takar 50 mL dan menambahkan akuades sampai tanda batas. Setelah itu membuat 50 mL 

larutan Mn(CH3COO)2 0,1 M dari kristal Mn(CH3COO)2. 4H2O dengan cara menimbang sebanyak 

1,2379 gram kristal Mn(CH3COO)2. 4H2O kemudian memasukkan ke dalam labu takar 50 mL dan 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
445 

menambahkan akuades sampai tanda batas. Kedua larutan tersebut  dimasukkan ke dalam 

bomb hydrothermal dan ditambahkan sebanyak 10 mL etilen glikol ke dalam bomb 

hydrothermal. Larutan kemudian dipanaskan di dalam oven pada suhu 150 oC selama 6 jam. 

Kristal yang terbentuk lalu disaring  dan didiamkan  pada suhu kamar selama 24 jam.  Setelah 

itu, padatan yang terbentuk dikalsinasi pada suhu 900 oC selama 6 jam. Padatan yang terbentuk 

kemudian dikarakterisasi dengan XRD. Langkah serupa juga dilakukan untuk suhu sintesis 

160oC, 170oC, 180oC dan 190oC.   

b. Pengaruh variasi suhu  kalsinasi  terhadap karakter fisik LiMn 2O4 

Prosedur yang dilakukan antara lain membuat 50 mL larutan LiOH 0,4 M dari kristal 

LiOH.H2O dengan cara menimbang sebanyak 0,2444 gram kristal LiOH.H2O kemudian 

memasukkan ke dalam labu takar 25 mL dan menambahkan akuades sampai tanda batas dan 

mengencerkan dengan cara memipet sebanyak 6,25 mL kemudian memasukkannya ke dalam 

labu takar 50 mL dan menambahkan akuades sampai tanda batas. Setelah itu membuat 50 mL 

larutan Mn(CH3COO)2 0,1 M dari kristal Mn(CH3COO)2. 4H2O dengan cara menimbang sebanyak 

1,2379 gram kristal Mn(CH3COO)2. 4H2O kemudian memasukkan ke dalam labu takar 50 mL dan 

menambahkan akuades sampai tanda batas. Kedua larutan tersebut  dimasukkan ke dalam 

bomb hydrothermal dan ditambahkan sebanyak 10 mL etilen glikol ke dalam bomb 

hydrothermal. Larutan kemudian dipanaskan di dalam oven pada suhu 150 oC selama 6 jam. 

Kristal yang terbentuk lalu disaring  dan didiamkan  pada suhu kamar selama 24 jam.  Setelah 

itu, padatan yang terbentuk dikalsinasi pada suhu 900 oC selama 6 jam. Padatan yang terbentuk 

kemudian dikarakterisasi dengan XRD. Langkah serupa juga dilakukan untuk suhu kalsinasi 

500oC, 600oC, 700oC,  dan 800oC. 

c. Pengaruh variasi waktu sintesis terhadap karakter fisik LiMn 2O4 

Prosedur yang dilakukan antara lain membuat 50 mL larutan LiOH 0,4 M dari kristal 

LiOH.H2O dengan cara menimbang sebanyak 0,2444 gram kristal LiOH.H2O kemudian 

memasukkan ke dalam labu takar 25 mL dan menambahkan akuades sampai tanda batas dan 

mengencerkan dengan cara memipet sebanyak 6,25 mL kemudian memasukkannya ke dalam 

labu takar 50 mL dan menambahkan akuades sampai tanda batas. Setelah itu membuat 50 mL 

larutan Mn(CH3COO)2 0,1 M dari kristal Mn(CH3COO)2. 4H2O dengan cara menimbang sebanyak 

1,2379 gram kristal Mn(CH3COO)2. 4H2O kemudian memasukkan ke dalam labu takar 50 mL dan 

menambahkan akuades sampai tanda batas. Kedua larutan tersebut  dimasukkan ke dalam 

bomb hydrothermal dan ditambahkan sebanyak 10 mL etilen glikol ke dalam bomb 

hydrothermal. Larutan kemudian dipanaskan di dalam oven pada suhu 150 oC selama 6 jam. 

Kristal yang terbentuk lalu disaring  dan didiamkan  pada suhu kamar selama 24 jam.  Setelah 

itu, padatan yang terbentuk dikalsinasi pada suhu 900 oC selama 6 jam. Padatan yang terbentuk 

kemudian dikarakterisasi dengan XRD. Langkah serupa juga dilakukan untuk waktu sintesis 8 

dan 10 jam. 

d. Pengaruh Perbandingan Prekursor (Li:Mn) terhadap karakter fisik Li 1+xMn2-xO4 

Prosedur yang dilakukan antara lain membuat 50 mL larutan LiOH 0,4 M dari kristal 

LiOH.H2O dengan cara menimbang sebanyak 0,2444 gram kristal LiOH kemudian memasukkan 

ke dalam labu takar 25 mL dan menambahkan akuades sampai tanda batas dan mengencerkan 

dengan cara memipet sebanyak 6,25 mL kemudian memasukkannya ke dalam labu takar 50 mL 
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dan menambahkan akuades sampai tanda batas. Setelah itu membuat 50 mL larutan 

Mn(CH3COO)2 0,1 M dari kristal Mn(CH3COO)2. 4H2O dengan cara menimbang sebanyak 1,2379 

gram kristal Mn(CH3COO)2. 4H2O kemudian memasukkan ke dalam labu takar 50 mL dan 

menambahkan akuades sampai tanda batas. Kedua larutan tersebut  dimasukkan ke dalam 

bomb hydrothermal dan ditambahkan sebanyak 10 mL etilen glikol ke dalam bomb 

hydrothermal. Larutan kemudian dipanaskan di dalam oven pada suhu 150 oC selama 6 jam. 

Kristal yang terbentuk lalu disaring  dan didiamkan  pada suhu kamar selama 24 jam.  Setelah 

itu, padatan yang terbentuk dikalsinasi pada suhu 900 oC selama 6 jam. Padatan yang terbentuk 

kemudian dikarakterisasi dengan XRD. Langkah serupa juga dilakukan untuk variasi x = 0,02; 

0,04; 0,06; 0,08 dan 0,1. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh suhu sintesis, variasi prekursor 

(Li:Mn), suhu kalsinasi dan waktu sintesis dalam sintesis senyawa LiMn2O4 dengan metode 

sintesis basa berbasis matriks polimer terhadap karakteristik LiMn2O4 yang dihasilkan. Metode 

pengendapan basa berbasis matriks polimer dikategorikan dalam reaksi fasa cair yang 

merupakan bagian dari reaksi kimia lembut (Chimie douce). Metode ini merupakan gabungan 

dari dua macam metode, yaitu metode pengendapan basa dan metode pembentukan matriks 

polimer. Matriks polimer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah etilen glikol. Fungsi 

etilen glikol adalah sebagai binder flokulan yaitu LiMn2O4. Jadi setelah penambahan etilen glikol, 

ikatan antar senyawa reaktan terputus, matriks polimer akan menyelubungi flokulan sehingga 

flokulan yang terperangkap dalam matriks menjadi lebih homogen. 

Teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik hidrotermal. Teknik 

hidrotermal ini dipilih karena kristal yang dihasilkan mempunyai tingkat kemurnian tinggi, 

stoikiometri dapat dikontrol, ukuran partikel dapat dibatasi, morfologi terkontrol, seragam dan 

mempunyaikristalinitas tinggi. Karakteristik senyawa LiMn2O4 meliputi sifat kristalinitasnya 

yang dapat dilihat dari pola Difraksi sinar-X. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode 

pengendapan basa berbasis matriks polimer, diperoleh hasil berupa padatan berwarna merah 

kecoklatan. Padatan hasil sintesis dengan metode ini selanjutnya dikarakterisasi menggunakan 

difraksi sinar-X  

Pengukuran difraksi sinar-X pada senyawa hasil sintesis dengan metode pengendapan 

basa berbasis matriks polimer dilakukan dengan menggunakan alat difraktometer sinar-X 

(XRD) pada daerah 10°≤2θ≤80° dengan tahap (step size) 0,0200 derajat, menggunakan sumber 

radiasi Kα yaitu Cu (1,54060 A), kecepatan pembacaan (scan speed) sebesar 5,00 derajat per 

menit, dan penyinaran dilakukan secara kontinyu tiap 0,24 detik. Proses penghalusan 

(smoothing) dilakukan untuk memperjelas pola difraksi sinar-X yang dihasilkan. Untuk 

mengetahui grup ruang dan parameter kisi dari senyawa LiMn2O4 digunakan program U-Fit. 
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a. Pengaruh variasi suhu sintesis terhadap karakter fisik LiMn 2O4 

Reaksi mangan asetat dengan litium hidroksida dengan perbandingan mol 1:2 dengan 

metode hidrotermal dihasilkan LiMn2O4 berdasarkan reaksi berikut: 

Mn(CH3COO)2     Mn2+ (aq) + CH3COO- (aq)………(1) 

LiOH          Li+ (aq)  +  OH-  (aq)……………(2) 

Mn2+ (aq) +  Li+  (aq)  +  CH3CH2(OH)2  (aq)       Mn(OCH2CH3)2 (s) +  

LiOCH2CH3 (s)     LiMn2O4 (s)………………..(3) 

Hasil dari sintesis senyawa LiMn2O4 pada temperatur sintesis 150oC berupa kristal 

berwarna merah kecoklatan. Sintesis yang dilakukan pada temperatur sintesis 160oC  

menghasilkan kristal seperti pada sintesis 150oC  namun jumlah kristal yang terbentuk  

jumlahnya lebih sedikit dan kasar. Sintesis yang dilakukan pada temperatur sintesis 170oC 

menghasilkan kristal berwarna coklat kemerahan dan jumlahnya sedikit. Sintesis yang 

dilakukan pada temperatur sintesis 180oC  menghasilkan kristal berwarna hitam kecoklatan 

dan jumlah kristal yang terbentuk jumlahnya lebih sedikit dan kasar. Sintesis yang dilakukan 

pada temperatur sintesis 190oC  menghasilkan kristal berwarna hitam dan jumlah kristal yang 

terbentuk jumlahnya lebih sedikit. Kristal yang terbentuk kemudian disaring, dan diperoleh 

filtrat yang bening dan cair seperti air kecuali pada sintesis selama 10 jam. Hasil sintesis selama 

10 jam yang disaring menghasilkan filtrat yang keruh meski berulang kali disaring dan 

filtratnya kental. Hasil penyaringan kemudian dikalsinasi  pada suhu 900 oC selama  6 jam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Pola Difraksi sinar X padatan yang dihasilkan pada suhu sintesis 150oC (a), 

160oC (b), 170oC (c), 180oC (d) dan 190oC (e) 

 

Dari pola difraksi sinar X di atas, terlihat perbedaan yang signifikan antara sintesis yang 

dilakukan pada suhu antara 150oC sampai dengan suhu 190oC. Tetapi, dapat kita lihat bahwa 

pada suhu sintesis 190oC terdapat puncak-puncak yang relative jelas yang menunjukkan bahwa 
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telah terbentuk senyawa LiMn2O4 (Tabel 1). Seiring dengan kenaikan suhu sintesis  intensitas 

puncak semakin tinggi. Hal ini menunjukkan kristalinitas yang semakin tinggi. Identifikasi 

bidang-bidang kristal (hkl) menunjukkan semua padatan mengandung LiMn2O4 dengan sistem 

kristal kubus primitive  dengan grup P42 3 2 dengan kristal ortorombik dengan fase mayor, 

sedangkan fase minor berisi MnO2 ramsdellite dengan sistem kristal ortorombik  grup ruang 

PNAM. Identifikasi hkl secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Bidang-bidang kristal (hkl) dari padatan yang dihasilkan pada suhu sintesis 

150oC, 160oC, 170oC, 180oC dan 190oC 

Padatan 
dihasilkan pada 

suhu 150oC 

Padatan 
dihasilkan pada 

suhu 160oC 

Padatan 
dihasilkan pada 

suhu 170oC 

Padatan 
dihasilkan pada 

suhu 180oC 

Padatan 
dihasilkan pada 

suhu 190oC (h k l) 

2θ I/Io 2θ I/Io 2θ I/Io 2θ I/Io 2θ I/Io 

32,400 68,8 18,699 29,2 18,641 60,3 18,660 22,7 18,640 78 (1 1 1) 

36,160 100 36,198 47,9 36,121 100 36,140 100 36,141 100 (3 1 1) 
64,621 20       43,959 30,5 (4 0 0) 

      43,903 8 48,026 6,8 (3 3 1) 
  48,140 6,3     50,802 16,9 (4 2 1) 

        63,681 11,9 (4 4 0) 
    76,338 6,3   76,276 6,8 (6 2 2) 

 

Tabel 2 Parameter kisi LiMn2O4  dengan struktur kubus  dari padatan yang  

             dihasilkan pada suhu sintesis 150oC, 160oC, 170oC, 180oC dan 190oC 

 

Parameter Kisi dan Volume 
Kristal Kubus 

Suhu Sintesis 

150 oC 160 oC 170 oC 180 oC 190 oC 
a (Ầ) 8.302322 8,294842 8,265750 8, 308429 8,270206 

b (Ầ) 8.302322 8,294842 8,265750 8, 308429 8,270206 
 c (Ầ) 8.302322 8,294842 8,265750 8, 308429 8,270206 
V (A3) 572.2670 570,7216 564,7737 573,5267  565,6516 

 

Setelah dibandingkan dengan struktur LiMn2O4 standar, maka pada suhu sintesis 190oC 

telah terbentuk spinel dengan grup ruang P43 3 2 dengan a =b =c= 8,270206 (Tabel 2). Analisis 

parameter kisi dengan program kristalografi (U-fit) menunjukkan volume kisi yang semakin 

menurun seiring dengan kenaikan suhu sintesis. Ini menunjukkan kristalinitas yang makin 

tinggi dan  defek kristal yang semakin rendah mengakibatkan susunan atom dalam kristal 

semakin kompak sehingga volume kisi kristal semakin kecil. 
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b.Pengaruh variasi suhu kalsinasi  terhadap karakter fisik LiMn2O4 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Pola Difraksi sinar X padatan yang dihasilkan padatan pada variasi   suhu 

kalsinasi 500oC, 600oC, 700oC,  800oC dan 900oC 

 

Dari pola difraksi pada Gambar 2 terlihat bahwa pada suhu kalsinasi 500oC telah 

terbentuk puncak-puncak yang cukup banyak dan tajam, yang berarti bahwa pada suhu 500oC 

telah terbentuk padatan kristalin dengan intensitas puncak yang tinggi. Pada suhu 600-800oC 

juga terbentuk padatan kristalin yang ditunjukkan dengan puncak-puncak yang semakin tajam 

dibandingkan pada suhu 500oC. Pada suhu 700oC terdapat lima puncak (Tabel 3) yang sesuai 

dengan bidang hkl LiMn2O4, sedangkan pada suhu 900oC hanya terdapat satu puncak yang 

memiliki bidang hkl yang sesuai dengan bidang hkl LiMn2O4.  

Tabel 3 Bidang-bidang kristal (hkl) LiMn2O4 dari padatan yang dihasilkan pada 

             suhu kalsinasi 500oC, 600oC, 700oC, 800oC dan 900oC 

 

Padatan 
dihasilkan pada 

suhu 500oC 

Padatan 
dihasilkan pada 

suhu 600oC 

Padatan 
dihasilkan pada 

suhu 700oC 

Padatan 
dihasilkan pada 

suhu 800oC 

Padatan 
dihasilkan pada 

suhu 900oC (h k l) 

2θ I/Io 2θ I/Io 2θ I/Io 2θ I/Io 2θ I/Io 

18,723 21,9 18,699 29,2 18,698 20,3 18,660 22,7   (1 1 1) 

36,179 100 36,198 47,9 36,179 30,4   36.160 100 (3 1 1) 
37,983 15,6         (2 2 2) 
44,003 12,5   43,884 7,6 43,903 8   (4 0 0) 

  48,140 6,3       (3 3 1) 
    63,943 10,1     (4 4 0) 
    67,305 6,3     (5 3 1) 

Kemungkinan hal ini disebabkan oleh kelebihan Mn(CH3COO)2 pada saat sintesis 

berlangsung, sehingga reaksi pembentukan senyawa LiMn2O4 menjadi tidak sempurna dan 

terbentuk senyawa lain MnO2 atau Mn2O3 (He, W.L. et al, 2003). Hal ini juga diperkuat dengan 

adanya bidang-bidang hkl MnO2 (Tabel 4). 
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Tabel 4 Bidang-bidang kristal (hkl) MnO2 dari padatan yang dihasilkan pada 

              suhu kalsinasi 500oC, 600oC, 700oC, 800oC dan 900oC 

Padatan 
dihasilkan pada 

suhu 500oC 

Padatan 
dihasilkan pada 

suhu 600oC 

Padatan 
dihasilkan pada 

suhu 700oC 

Padatan 
dihasilkan pada 

suhu 800oC 

Padatan 
dihasilkan pada 

suhu 900oC (h k l) 

2θ I/Io 2θ I/Io 2θ I/Io 2θ I/Io 2θ I/Io 

29,019 28,1 28,981 12,5 28,923 8,9 28,982 6,8 28.96 33 (3 0 0) 
        31.097 16 (0 0 1) 
  32,980 100 33,000 100 33,020 100   (1 0 1) 

37,983 15,6         (0 1 1) 
  40,655 6,3       (0 2 0) 

44,500 12,5   43,884 7,6     (4 1 0) 
  45,198 10.4 45,183 6,3 45,184 9,1   (2 2 0) 

      49,302 9,1   (5 0 0) 
  50,721 8,3 50,760 3,8   50.781 23 (4 0 1) 

50,903 15,6         (3 2 0) 

    53,280 2,5     (5 1 0) 
      55,199 30,7   (4 1 1) 
        56.003 9 (2 2 1) 

  59,882 14,6 59,842 8,9 59,878 8 59.899 40 (6 0 0) 
  65,740 14,6 65,640 15,2 65,722 13,6   (0 0 2) 

69,634 12,5         (6 0 1) 
74,000 9,4         (3 0 2) 

77,445 9,4         (3 1 2) 

 

Analisis lebih lanjut dengan menggunakan program U-fit menunjukkan adanya kenaikan 

volume kisi kristal seiring dengan kenaikan suhu kalsinasi (Tabel 5).  

Tabel  5 Parameter kisi LiMn2O4  dengan struktur kubus  dari padatan  yang dihasilkan 

     pada suhu kalsinasi 500oC, 600oC, 700oC, 800oC dan 900oC 

Parameter Kisi dan 
Volum Kristal Kubus 

Suhu Kalsinasi 

500oC 600oC 700oC 800oC 900oC 

a (Ǻ) 8,187912 8,267488 8,230189 8,284771 8.302322 

b (Ǻ) 8,187912 8,267488 8,230189 8,284771 8.302322 

c (Ǻ) 8,187912 8,267488 8,230189 8,284771 8.302322 

V (Ǻ3) 548,9332 565,0940 557,4802 568,6455 572.2670 

 

Pada saat suhu kalsinasi 500oC , kristal yang dihasilkan memiliki kristalinitas yang 

rendah. Padatan yang dihasilkan dari suhu kalsinasi rendah, masih banyak terdapat defect 

kristal. Dengan bertambahnya suhu kalsinasi, defek yang terdapat pada kristal semakin 

berkurang dan memiliki kristalinitas yang semakin tinggi.  
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c. Pengaruh variasi waktu sintesis terhadap karakter fisik LiMn 2O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Pola Difraksi sinar X padatan yang dihasilkan padatan pada variasi waktu 

sintesis 4, 8, 10 jam 

 

Bila melihat Gambar 3 terlihat bahwa pada waktu sintesis 4 jam telah terbentuk bidang 

hkl spinel yaitu (111), (311) dan (400). Hal ini berarti telah terbentuk spinel LiMn2O4. Selain 

bidang-bidang hkl untuk spinel, dimungkinkan juga ada fasa lain yang terbentuk yaitu fasa 

MnO2.  

 

Tabel 6 Bidang-bidang kristal (hkl) LiMn2O4 dari padatan yang dihasilkan pada waktu 

             sintesis 4, 8 dan 10 jam 

Padatan yang dihasilkan pada 
waktu 4 jam 

Padatan yang dihasilkan pada 
waktu 8 jam 

Padatan yang dihasilkan pada 
waktu 10 jam 

2θ I/I0 hkl 2θ I/I0 hkl 2θ I/I0 hkl 

17,700 68.8 1 1 1 18,700 10 1  1  1 18.641 28 1  1  1 

36.160 100 3 1 1 36,141 100 3  1  1 36.140 100 3  1   1 

43,900 20 4 0 0 43,983 13 4  0  0 43.903 12 4  0   0 

 

Berdasarkan Tabel 7, terjadi penurunan volume kisi kristal. Ini menunjukkan 

kristalinitas yang makin tinggi dan  defek kristal yang semakin rendah mengakibatkan susunan 

atom dalam kristal semakin kompak sehingga volume kisi kristal semakin kecil. 

 

Tabel 7  Parameter kisi LiMn2O4  dengan struktur kubus  dari padatan yang dihasilkan 

     pada waktu sintesis 4,8 dan 10 jam 
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Parameter Kisi LiMn2O4 
dengan struktur Kubus 

Waktu Sintesis 

4 jam 8 jam 10 jam 

a (Ǻ) 8.302322 8.264857 8.266417 

b (Ǻ) 8.302322 8.264857 8.266417 

c (Ǻ) 8.302322 8.264857 8.266417 

V(Ǻ3) 572.2670 564.5548 564.8745 

 

d. Pengaruh Perbandingan Prekursor (Li:Mn) terhadap karakter fisik Li 1+xMn2-xO4 

Reaksi Mn(CH3COO)2 dan LiOH membentuk Li1+xMn2-xO4 dilakukan dengan variasi x = 0; 

0,02; 0,04; 0,06; 0,08 dan 0,1. Sintesis dilakukan pada suhu sintesis 150oC selama  jam dalam 

pelarut air dengan metode hidrotermal. Proses kalsinasi dilakukan pada suhu 900oC sesuai 

dengan persamaan reaksi (1), (2) dan (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Pola Difraksi sinar X padatan yang dihasilkan padatan  variasi prekursor x = 0; 0,02; 

0,04; 0,06; 0,08; 0,1 

 

Pola difraksi sinar-X menunjukkan bahwa padatan yang dihasilkan dari perbandingan mol 

Li1+xMn2-xO4 (x = 0; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08 dan 0,1) menunjukkan bahwa selain terdapat LiMn2O4 

juga terdapat keberadaan pola difraksi fasa lain yaitu fasa lain yang diduga adalah fasa MnO2 

dengan struktur orthorombik.  

Dari Tabel 8 terdapat puncak-puncak yang menunjukan adanya spinel dengan adanya 

bidang-bidang hkl pada (111) dan (311). Tetapi dengan adanya perubahan perbandingan 

stokiometri diduga terjadi perubahan system Li-Mn-O dari fase kubik spinel menjadi tetragonal 

terdistorsi spinel. Perubahan ini akibat dari efek distorsi Jahn-Taller yang disebabkan oleh ion 

Mn3+. 
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Tabel 8 Bidang-bidang kristal (hkl) dari padatan  yang dihasilkan pada tiap variasi mol  

              prekursor 

 

Tabel   9 Parameter kisi Li1+xMn2-xO4  dengan struktur kubus  dari padatan yang  

               dihasilkan  

Parameter 
kisi&volum 

Kristal kubus 

Mol precursor 

X=0 X=0.02 X=0.04 X=0.06 X=0.08 X=0.1 

a(Å) 8.302322 8.147837 8.317899 8.329743 8.149380 8.294649 
b(Å) 8.302322 8.147837 8.317899 8.329743 8.149380 8.294649 

c(Å) 8.302322 8.147837 8.317899 8.329743 8.149380 8.294649 
V 572.2670 540.9125 575.4942 577.9559 541.2198 570.6818 

 

Bila dilihat dari pola difraksi sinar-X pada Gambar 4 terlihat bahwa terjadi pergeseran 

puncak pada pola (F) bila dibandingkan pola-pola yang lain. Hal ini diduga karena 

tergantikannya ion Mn3+ dengan ion Li+. Akibatnya terjadi perubahan struktur. Dari  Tabel 8 

terlihat bahwa pada x= 0,1 sudah tidak ada hkl untuk LiMn2O4. Analisis parameter lebih lanjut 

menunjukkan ketidakteraturan volume kristal (Tabel 9). Hal ini kemungkinan terjadi karena 

pergantian posisi ion-ion Li+ yang menggantikan ion Mn3+ sebelumya mengubah struktur dan 

volume dari kisi padatan tersebut. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal berikut :  

Padatan yang dihasilkan pada tiap variasi mol precursor 

X=0 X=0 X=0.02 X=0.04 X=0.06 X=0.08 X=0.1 
2θ I/

1o 
hk
l 

2θ I/
1o 

H
kl 

2θ I/
1o 

hk
l 

2θ I/
1o 

hk
l 

2θ I/
1o 

hk
l 

2θ I/
1o 

hk
l 

32.4 68
.8 

22
1 

32.4
19 

81
.9 

22
1 

18.6
42 

15
.9 

11
1 

36.1
61 

10
0 

31
1 

32.4
39 

70
.5 

22
1 

32.4
42 

9.
6 

30
0 

36.1
60 
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0 

31
1 

36.1
61 
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0 

31
1 

32.4
21 

60
.3 
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0 

50.8
01 

19 42
1 

36.1
79 
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0 

31
1 

45.1
80 

9.
6 

32
2 

64.6
21 

20 44
1 

50.8
22 

23
.6 

42
1 

36.1
60 

10
0 

31
1 

66.9
60 

3.
2 

53
1 

50.7
81 

18 42
1 

49.3
62 

13
.3 

42
0 

74.0
99 

8.
8 

54
1 

74.0
43 

9.
7 
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1 

64.6
18 
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.6 

44
1 

74.0
60 

11
.1 

54
1 

55.9
63 

6.
6 
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0 

65.7
20 

18 43
3 

      69.7
15 

4.
8 

61
1 

   69.7
18 

6.
6 

61
0 

69.0
80 

3.
6 

61
0 

      74.0
21 

7.
9 
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1 

   74.0
63 

6.
6 
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1 
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37 

3.
6 
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1 

 
Tanda hijau: hkl yang sama dengan hkl data standar 
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1. Suhu sintesis, perbandingan mol prekursor, suhu sintesis  dan waktu kalsinasi dengan 

metode hidrotermal mempengaruhi ukuran, kristalinitas dan struktur material Li1+xMn2-

xO4 yang dihasilkan.  

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu optimal sintesis LiMn2O4 adalah 190oC, suhu 

optimal kalsinasi adalah 700oC, waktu kalsinasi adalah 10 jam dan seiring dengan 

bertambahnya mol precursor mengakibatkan terjadinya perubahan struktur material 

LiMn2O4 

B. Saran-Saran 

 Beberapa saran yang diperlukan untuk penelitian ini : 

1. Perlu analisis lebih bersifat mikro tentang struktur  LiMn2O4 seperti analisis SEM, TEM 

dan EDX 

2. Perlu metode sintesis yang lain seperti teknik refluks supaya diperoleh LiMn2O4 dengan 

ukuran, kristalinitas dan struktur material yang diharapkan. 
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ABSTRAK 

Kalkon telah diketahui memiliki beragam aktivitas biologi yang menarik, antara lain 
sebagai antiinflamasi, antimutagenik, antioksidan, dan antikanker. Namun, 
penyebaran senyawa kalkon di alam sangat terbatas, sehingga perlu adanya 
pengembangan sintesis senyawa kalkon dan derivatnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mensintesis suatu derivat kalkon dengan gugus hidroksi pada posisi para dan 
mengandung substituen bromo menggunakan katalis asam, dan menguji potensi 
senyawa tersebut sebagai antioksidan. Sintesis senyawa di lakukan di laboratorium 
Kimia Organik FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, sedangkan uji aktivitas 
antioksidan di lakukan di laboratori um Parasitol ogi FK Universitas Gadjah Mada. 

Sintesis senyawa dilakukan dengan mereaksikan senyawa 4-bromoasetofenon dan 
vanilin melalui reaksi kondensasi aldol silang dalam suasana asam. Pemisahan dan 
pemurnian senyawa kimia dilakukan dengan teknik rekristalisasi dengan pelarut 
yang sesuai. Identifikasi dan elusidasi struktur dilakukan dengan kromatografi lapis 
tipis (KLT) pada berbagai eluen dan menggunakan analisis data spektrum UV-VIS, 
IR, serta 1H-NMR. Uji aktivitas sebagai antioksidan dilakukan dengan DPPH (1,1-
difenil-2-pikril hidrazil ). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reaksi antara 4-bromoasetofenon dan vanilin 
melalui kodensasi aldol silang dengan katalis asam menghasilkan senyawa 1-(4’-
bromofenil)-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)-2-propen-1-on yang berbentuk kristal 
berwarna kuning dengan rendemen 69,83% dan titik lebur 103-106oC. Senyawa ini 
memiliki sifat antioksidan yang sangat kuat terhadap DPPH dengan IC50 sebesar 

 

Kata kunci :  mono para hidroksi kalkon, bromo, asam, antioksidan, dan antikanker 

 

PENDAHULUAN  

Kalkon (1,3-difenilpropen-1-on) merupakan senyawa yang banyak di teliti sebagai 

therapeutic, khususnya sebagai obat antitumor. Bahkan disebutkan oleh karena aktivitasnya 

sebagai ”high therapeutic index”, kalkon di anggap sebagai ”the new era of medicines ” dalam 

kapasitasnya sebagai antitumor, antibakterial, dan anti-inflamatory (Afzal et al., 2008).  

Penyebaran senyawa kalkon di alam sangat terbatas dan hanya ditemukan pada beberapa 

golongan tumbuhan dalam jumlah yang sedikit. Hal ini disebabkan kalkon memiliki peranan 

yang penting dalam pembuatan turunan flavonoid karena berfungsi sebagai zat antara. Kalkon 

biasanya langsung berubah menjadi flavanon maupun turunan flavonoid yang lain. Oleh karena 
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aktivitas biologi dan potensi senyawa ini sangat bermanfaat bagi pengembangan obat, maka 

perlu adanya upaya pengembangan sintesis senyawa kalkon dan derivatnya.  

Penelitian sintesis senyawa kalkon pada awalnya dipelopori oleh Perkin dan Robinson 

(Diedrich, 1962). Perkembangan selanjutnya membuktikan bahwa senyawa kalkon merupakan 

isomer dari senyawa flavanon, dan  isomeri dapat dilakukan dengan cara menambahkan asam 

atau basa (Mabry, 1975). Suasana asam atau basa berpengaruh terhadap terhadap kecepatan 

reaksi dan rendemen senyawa hasil sintesis. Beberapa senyawa sebagai bahan dasar sintesis 

senyawa kalkon menyebabkan reaksi sukar terjadi jika dilakukan dalam suasana basa, tetapi 

reaksinya mudah berlangsung jika dalam suasana asam (Sykes, 1989).  

Indyah Sulistyo Arty, dkk. (2000), berhasil mensintesis beberapa senyawa mono para-

hidroksi kalkon yang mengandung substituen hidroksil, metoksi, tersier butil, fluoro dan kloro. 

Sintesis tersebut dilakukan dalam suasana asam atau menggunakan katalis asam. Berdasarkan 

uji aktivitas penghambatan lipid peroksidasi non enzimatis, dan aktivitas penghambatan 

siklooksigenase, senyawa-senyawa hasil sintesis tersebut menunjukkan sangat poten sebagai 

antioksidan (Indyah Sulistyo Arty, 2007). Penelitian lebih lanjut berkaitan dengan potensinya 

sebagai antikanker menunjukkan bahwa senyawa dengan substituen hidroksil dan fluoro 

bersifat sitotoksik pada sel HeLa, sel Raji dan sel T47D, dan efek sitotoksis tertinggi pada sel 

HeLa (Indyah Sulistyo Arty, 2010 dan Retno Arianingrum, dkk., 2011). Pada sel T47D, senyawa 

mono para hidroksi kalkon dengan substituen hidroksil bersifat antiproliferasi dengan menekan 

viabilitas sel dan mempengaruhi siklus sel (Retno Arianingrum, dkk, 2012). Sejauh ini sintesis 

senyawa derivat kalkon dengan substituen bromo belum dilakukan. Eksplorasi senyawa derivat 

kalkon melalui sintesis ini diharapkan dapat memperoleh senyawa 1-(4’-bromofenil)-3-(4-

hidroksi-3-metoksifenil)-2-propen-1-on yang berpotensi sebagai antioksidan. Selanjutnya, 

senyawa hasil sintesis diharapkan dapat digunakan sebagai lead compoud (model) pada industri 

farmasi dan dapat dikembangkan sebagai antioksidan baru yang poten dan aman. 

.  

METODE  

1. Alat dan Bahan 

a. Sintesis dan Pemurnian Senyawa  

Alat yang digunakan  : spektrofotometer UV 2400PC, spektrofotometer Infra Merah 

(Shimadzu FTIR Prestige 21), spektrofotometer 1H-NMR (1H-NMR, Jeol JNM-MY 500), plat KLT 

silica Gel 60 GF254 (Merck), varian Cary 100 Conc untuk mengukur spektrum ultraviolet (UV),  

seperangkat alat refluk, peralatan gelas untuk sintesis 

Bahan yang digunakan: 4-bromoasetofenon, vanilin, NaOH, etanol, akuades, n-

Heksana, etilasetat, H2SO4 pekat, kristal NaCl, CaCl2 anhidrat, dan gas nitrogen. 

 

 

b. Uji Aktivitas Antioksidan  

Alat yang digunakan adalah spektrofotometer UV-Vis, flakon,   mikropipet, vorteks, 

timbangan elektrik, eppendorft, dan tip. 
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Bahan yang digunakan meliputi 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH), metanol, asam 

aspartat, dan BHT .  

 

2. Prosedur Kerja  

a. Sintesis dan Pemurnian Senyawa  

Alat refluk yang terdiri dari labu leher tiga, erlenmeyer dilengkapi dengan magnetic 

stirrer dirangkai dan dihubungkan dengan gas nitrogen. Kristal NaCl di masukkan ke dalam 

erlenmeyer dengan ketebalan 1 cm. Senyawa 4-bromoasetofenon 0,012 mol (2,40 g) dan vanilin 

0,01 mol (1,52 g) di masukkan dalam labu leher tiga kemudian diaduk. Selanjutkan kran gas 

nitrogen dibuka dan dialirkan ke dalam campuran. Sebanyak 15 ml larutan H2SO4 pekat ditetes-

teteskan pada kristal NaCl agar terbentuk gas HCl. Campuran diaduk dalam labu leher tiga 

selama 7,5 jam dengan dialiri gas HCl dan gas nitrogen. Sisa gas HCl yang keluar ditangkap 

dengan kristal CaCl2 anhidrat. Hasil pengadukan didiamkan semalam, kemudian dituangkan ke 

dalam erlenmeyer yang berisi akuades dingin sambil diaduk dengan magneticstirrer hingga 

terbentuk endapan. Endapan dicuci dengan akuades hingga pH netral dan disaring dengan 

penyaring Buchner lalu dikeringkan. Kristal yang terbentuk direkristalisasi dengan pelarut 

etanol-akuades dengan perbandingan 1:1. Larutan selanjutnya disaring filtratnya dan 

didinginkan sampai terbentuk kristal kembali. Endapan hasil rekristalisasi disaring dan dicuci 

dengan akuades. Endapan tersebut kemudian dikeringkan, lalu ditimbang dengan menggunakan 

timbangan analitik. Titik leburnya ditentukan dengan menggunakan melting point apparatus. Uji 

kemurnian dilakukan dengan menggunakan KLT dan KLT Scanner menggunakan eluen 

campuran dua pelarut organik yang sesuai. Struktur senyawa hasil sintesis diidentifikasi dengan 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis, IR dan 1H-NMR. 

 

b. Uji  Aktivitas Antioksidan  

Uji aktivitas antioksidan secara kuantitatif dilakukan menggunakan DPPH menurut 

metode Chow. Sampel dilarutkan dalam metanol dan dibuat dengan beberapa variasi 

ko -masing larutan 

ditambahkan 0,1 mL DPPH 1 mM dan diinkubasi pada suhu 37°C selama 30 menit, selanjutnya 

diukur pada panjang gelombang 515 nm. Sebagai blanko digunakan metanol dan DPPH 1mM. 

Unt

{(serapan blanko-serapan sampel)/serapan blanko} x 100%.  Nilai hambatan dan konsentrasi 

sampel diplot masing-masing pada sumbu x dan y, dan persamaan garis yang diperoleh 

digunakan untuk menghitung Inhibition Concentration 50% (IC50). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil 

Hasil sintesis antara senyawa 4-bromoasetofenon dan vanillin diperoleh senyawa 

berbentuk kristal berwarna kuning dengan berat dan rendemen sebagaimana Tabel 1.  
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Tabel 1. Karakteristik Senyawa Hasil Sintesis 

 

Data spektrum UV senyawa hasil sintesis menunjukkan adanya serapan pada panjang 

gelombang 202,5 nm, 268,5 nm, dan 368, sedangkan spektrum IR senyawa hasil sintesis 

disajikan pada Tabel 2 dan spektrum 1H-NMR senyawa hasil sintesis pada Tabel 3. 

Tabel 2. Data Spektrum IR Senyawa Hasil Sintesis 

 

Tabel 3. Data Spektrum 1HNMR 

 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
461 

Hasil analisis 13C dan HMBC disajikan pada Tabel 4. Berdasarkan hasil analisis dapat 

diperkirakan struktur senyawa hasil sintesis sebagaimana pada gambar 1, yaitu merupakan 

senyawa 1-(4’-bromofenil)-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)-2-propen-1-on. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Senyawa Hasil Sintesis 

 

Tabel 4. Hasil Analisis Senyawa Hasil Sintesis Berdasarkan data NMR : 13C, 1H, dan HMBC 

No karbon δC δH (jumlah H, m, J Hz) HMBC (H→C) 
1 189,6 -  

2 119,2 7,31 (1H,d, 15,5) C1; C1’; C4 
3 145,9 7,74 (1H,d, 15,5) C1; C4 
4 127,4 -  

5 123,7 7,21 (1H,dd,2,0; 7,8) C9; C3; C7 
6 115,1 6,95 (1H, d, 7,8) C4; C8 
7 148,7 

OH 
- 

6,02 
- 

C6; C7 
8 147,0 

56,2 (OCH3) 
 

- 
3,95 (3H,s) 

 

9 110,2 7,11 (1H,d,2,0) C6; C5; C7; C3;  
1’ 127,8 -  

2’; 6’ 130,1 7,89 (2H, d, 8,4) C1; C1’ 

3’; 5’ 131,9 7,63 (2H,d, 8,4) C1’; C4’ 
4’ 137,3 - - 

 

Hasil uji dengan DPPH memperoleh nilai IC50 dari BHT sebesar 6,29 μg/mL, dan asam 

aspartat sebesar 2,43 μg/mL, sedangkan senyawa 1-(4’-bromofenil)-3-(4-hidroksi-3-

metoksifenil)-2-propen-1-on memiliki nilai IC50 sebesar 10,14 μg/mL (Tabel 5).  
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Tabel 5. Hasil Uji Antioksidan dari Senyawa 1-(4’-bromofenil)-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)-2-

propen-1-on terhadap DPPH dengan Kontrol Positif BHT dan Asam Aspartat 

No Sampel IC50 (μg/mL) 

1 BHT 6,29 
2 Asam Aspartat 2,43 
3 Senyawa 1-(4’-bromofenil)-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)-

2-propen-1-on 
10,14 

 

Pembahasan 

Hasil sintesis antara senyawa 4-bromoasetofenon dan vanillin diperoleh senyawa 

berbentuk kristal berwarna kuning dengan berat sebesar 2,32 g dengan rendemen hasil 

69,83%. Senyawa ini mempunyai titik lebur 103-106oC . Hasil KLT Scanner pada kromatogram 

menggunakan eluen campuran n-heksana dan etilasetat dengan perbandingan 7:3 

menunjukkan bahwa senyawa hasil sintesis mempunyai kemurnian yang cukup tinggi, yaitu  

sebesar 98,88%.  

Data spektrum UV senyawa hasil sintesis menunjukkan adanya serapan pada panjang 

gelombang 202,5 nm, 268,5 nm, dan 368. Pada umumnya senyawa kalkon memiliki rentangan 

serapan spektrum UV pada pita I (unit sinamoil) di daerah 340-390 nm dan pita II (unit benzoil) 

di daerah 230-270 nm. Dengan demikian serapan yang muncul pada spektrum hasil sintesis 

berada pada rentang serapan senyawa kalkon yaitu serapan dengan panjang gelombang 368 nm 

berada pada rentang serapan yang berasal dari pita I, dan serapan dengan panjang gelombang 

268,5 nm berasal dari serapan pita II senyawa kalkon. 

Spektrum IR senyawa hasil sintesis (Tabel 2) menunjukkan adanya serapan dengan 

intensitas sedang pada daerah 1643,35 cm-1 dari gugus karbonil (C=O) keton. Frekuensi serapan 

karbonil keton normal muncul pada 1715 cm-1 dengan intensitas kuat dan tajam. Perbedaan 

frekuensi serapan ini terjadi karena terikatnya ikatan rangkap yang terkonjugasi dengan gugus 

karbonil. Serapan pada daerah 1512,19 cm-1 dengan intensitas sedang menunjukkan adanya 

C=C aromatik. Serapan dengan intensitas kuat pada daerah 1581,63 cm-1 menunjukkan adanya 

C=C vinil, yang diperkuat dengan munculnya serapan C-H vinil/aromatik pada 3016,67 cm-1. 

Serapan yang melebar pada 3387,00 cm-1 merupakan serapan serapan dari gugus –OH fenol, 

dan serapan sedang pada daerah 1273,02 cm-1 menunjukkan adanya gugus C-O fenol. 

Spektrum 1H-NMR senyawa hasil sintesis (Tabel 3 )  muncul sinyal pada daerah 3,95 (3H, 

s) ppm merupakan sinyal proton pada -OCH3, sinyal pada daerah 6,02 (1H, s) ppm 

menunjukkan proton pada –OH. Sinyal pada daerah 7,31 (1H, d, 15,5 Hz) ppm dan 7,75 (1H, d, 

15,5 Hz) ppm merupakan sinyal dari proton pada C=C vinil pada posisi trans, yang ditunjukkan 

dengan besarnya tetapan penggabungan J. sinyal pada daerah 6,95 (1H, d, 7,8 Hz) ppm, 7,11 

(1H, d, 2,0 Hz) ppm, dan 7,21 (1H, dd, 2,0;7,8 Hz) ppm merupakan sinyal proton dari cincin 

aromatik pita I pada posisi 5, 2, dan 6. Proton pada cincin aromatik muncul sebanyak tiga sinyal 

dikarenakan adanya substitusi gugus lain pada posisi 3 dan 4, sehingga terjadi perubahan 

lingkungan elektronik. Proton pada posisi 6 selain berinteraksi dengan proton pada posisi 5, 

juga berinteraksi dengan proton pada posisi 2 sehingga muncul sebagai double doublet. Sinyal 

pada daerah 7,63 (2H, d, 8,4 Hz) ppm merupakan sinyal proton dari cincin aromatik pita II pada 

posisi 3’ dan 5’. Sedangkan sinyal pada daerah 7,87 (2H, d, 8,4 Hz) merupakan sinyal proton dari 
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cincin aromatik pita II pada posisi 2’ dan 6’. Substitusi gugus lain pada posisi 4’ menyebabkan 

proton pada posisi 3’ dan 5’ muncul sebagai satu sinyal karena memiliki lingkungan elektronik 

yang sama, demikian juga yang terjadi pada proton posisi 2’ dan 6’ 

Hasil analisis 13C dan HMBC disajikan pada Tabel 4. Berdasarkan hasil analisis dapat 

diperkirakan struktur senyawa hasil sintesis sebagaimana pada gambar 1, yaitu merupakan 

senyawa 1-(4’-bromofenil)-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)-2-propen-1-on. 

Pada penelitian ini uji aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH  menurut 

Chow et,al (2003). Kelebihan metode ini adalah memiliki sensitifitas yang tinggi dan  

membutuhkan jumlah sampel yang sedikit. Pengukuran aktivitas antioksidan sampel dilakukan 

pada panjang gelombang 515 nm yang merupakan panjang gelombang maksimum DPPH. 

Adanya aktivitas antioksidan dari sampel mengakibatkan terjadinya perubahan warna pada 

larutan DPPH dalam metanol yang semula berwarna ungu pekat menjadi kuning pucat. Metode 

DPPH didasarkan pada kemampuan antioksidan untuk menghambat radikal bebas dengan 

mendonorkan atom hidrogen. Prinsipnya adalah reaksi penangkapan hidrogen oleh DPPH dari 

senyawa antioksidan yang mengubahnya menjadi 1,1-difenil-2-pikrilhidrazin yang berwarna 

kuning. Pada penelitian ini sebagai kontrol positif digunakan BHT dan asam aspartat. Tingkat 

kekuatan antioksidan dengan metode DPPH dikategorikan dalam beberapa tingkatan, yaitu 

- -

 

Hasil uji dengan DPPH memperoleh nilai IC50 dari BHT sebesar 6,29 μg/mL, dan asam 

aspartat sebesar 2,43 μg/mL, sedangkan senyawa 1-(4’-bromofenil)-3-(4-hidroksi-3-

metoksifenil)-2-propen-1-on memiliki nilai IC50 sebesar 10,14 μg/mL (Tabel 5). BHT dan asam 

aspartat sebagai kontrol positif memiliki nilai  IC50  yang lebih rendah dibanding senyawa hasil 

sintesis, namun senyawa ini merupakan antioksidan yang sangat kuat, karena nilai IC50  kurang 

dari 50 μg/mL. Bila ditinjau dari struktur senyawanya, aktivitas antioksidan ini kemungkinan 

besar berasal dari adanya kontribusi gugus hidroksil dan bromida yang bersifat elektronegatif.   

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan:   

1. Reaksi antara 4-bromoasetofenon dan vanilin melalui kodensasi aldol silang dengan katalis 

asam menghasilkan senyawa 1-(4’-bromofenil)-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)-2-propen-1-

on yang berbentuk kristal berwarna kuning dengan rendemen 69,83% , titik lebur 103-

106oC. 

2. Senyawa 1-(4’-bromofenil)-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)-2-propen-1-on merupakan 

antioksidan yang sangat kuat dengan IC50  

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini perlu di lakukan penelitian untuk mengkaji 

bagaimana mekanisme antikanker dari senyawa senyawa mono para hidroksi kalkon 

bersubstituen bromo apakah dengan mempengaruhi siklus sel atau dengan memacu apoptosis.  

 

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Donor
http://id.wikipedia.org/wiki/Atom_hidrogen
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ABSTRAK 

Kebutuhan tenaga welder bersertifikat internasional di bidang pengelasan sangat 
tinggi tetapi belum diikuti dengan ketersediaan personel yang memadahi karena 
biaya program pelatihan pembentukan skill pengelasan welder relatif mahal. 
Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan Mesin Simulator Las (MeSiL) 
untuk membentuk skill pengelasan yang lebih efisien dan efektif. Pelatihan 
pengelasan menggunakan MeSiL tidak memerlukan bahan logam dan elektroda 
sehingga dapat mengurangi biaya pelatihan. 

 Rekayasa MeSiL memerlukan parameter penting yang berpangaruh pada proses 
pengelasan Shielded Metal Arc Welding (SMAW) agar menghasilkan produk 
pengelasan yang berkualitas. Pengamatan lapangan dan studi referensi dilakukan 
untuk mengidentifikasi parameter pengelasan dan skill yang diperlukan welder 
untuk menghasilkan parameter tersebut. Penelitian dilanjutkan dengan rekayasa 
sensor untuk mengukur parameter pengelasan yang dihasilkan oleh welder saat 
berlatih. Sensor-sensor ini kemudian dirakit menjadi Mesin Simulator Las (MeSiL) 
dengan kondisi disamakan dengan sistem pengelasan SMAW sebenarnya. Data-data 
dari sensor ini selanjutnya direkam dalam sistem memori komputer sehingga dapat 
menganalisa skill setiap welder yang berlatih menggunakan MeSiL. Penelitian ini 
dilakukan di Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga skill pengelasan SMAW yang harus 
dikuasai welder yaitu skill mengatur panjang busur, skill mengatur sudut 
kemiringan elektroda dan skill mengatur kecepatan gerak elektroda. Panjang busur 
berkisar antara 1,6 - 4 mm, sudut pengelasan berkisar antara 60o- 80o dan 
kecepatan pengelasan berkisar antara 5 -15 mm/menit. Ketiga skill ini harus 
dilakukan secara bersamaan dengan 3 konsentrasi yang berbeda sehingga 
memerlukan waktu latihan relatif lama. Hasil rekayasa sensor untuk mengukur 
parameter-parameter tersebut adalah sensor accelerometer yang dimodifikasi 
untuk membaca data kemiringan dan kecepatan elektroda yang bergerak dan 
sensor magnetik yang dimodifikasi untuk membaca jarak ketinggian elektroda atau 
panjang busur. Selanjutnya Sensor-sensor ini dirakit menjadi sistem MeSiL yang 
mengacu pada sistem proses pengelasan SMAW sebenarnya. Sensor magnetik 
didisain dan dibuat sendiri tetapi belum sama dengan sistem elektroda SMAW 
sebenarnya sehingga masih diperlukan pengembangan sensor pengukur panjang 
busur tersebut 

 

Kata kunci :  MeSiL, welder, skill  pengelasan,  panjang busur, sudut kemiringan, 
kecepatan pengelasan 

 

  

mailto:mujiyonouny@yahoo.com
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PENDAHULUAN 

 Pengelasan (welding) adalah proses penyambungan dua material atau lebih dan terjadi 

fusi atau ikatan metalurgi sehingga menghasilkan sambungan kuat menyatu (Olson dkk, 1993). 

American welding sociaty (AWS) menginformasikan klasifikasi pengelasan menjadi 40 jenis dan 

dikelompakkan menjadi las gas (gas welding), las busur (arc welding), las padat (solid state 

welding), las tahanan (resisistant welding) dan proses las lain. Las busur merupakan jenis proses 

pengelasan yang paling banyak digunakan. Beberapa macam dari las busur diantaranya adalah 

shielded metal arc welding (SMAW), gas metal arc welding (GMAW), gas tungsten arc welding 

(GTAW), submerged arc welding (SAW), dan flux core arc welding (FCAW).  

 Produk las sangat kompleks karena terdiri dari tiga bagian yang berbeda yaitu logam 

lasan (weld metal), heat affected zone (HAZ), dan batas las (fusion line). Logam lasan mengalami 

pencairan pada saat proses pengelasan dan kemudian membeku. Daerah HAZ merupakan based 

metal yang mengalami siklus termal diatas temperatur rekristalisasi. Logam sekitar sambungan 

las mengalami siklus termal yang cepat sehingga menyebabkan terjadinya perubahan metalurgi 

yang rumit, deformasi dan tegangan termal (Eagar, 1993). Fenomena ini sangat erat 

hubungannya dengan cacat lasan dan kekuatan material sehingga sangat berpengaruh terhadap 

keamanan dari produk lasan. Oleh karena itu, proses pengelasan memerlukan teknologi maju 

dan personel dengan kualifikasi standar internasional. Hal ini respon oleh American welding 

sociaty (AWS) dan International institute of Welding (IIW) dengan membagi karir di bidang 

pengelasan (welding carrers) menjadi beberapa profesi, yaitu welder, welding operator, welding 

supervisor, welding spesialist, welding practioner, welding inspector, welding tecnologist, welding 

educator, welding sales dan welding engineer. Setiap profesi tersebut memiliki kualifikasi 

kompetensi spesifik untuk berkarir di bidang pengelasan, termasuk kualifikasi juru las (welder) 

yang memerlukan skill untuk mengontrol welding parameter. Kompleksitas skill ini menuntut 

pelatihan yang lama dengan bahan habis pakai yang relatif banyak. 

 Pengelasan merupakan bagian penting dari teknologi manufaktur yang dibutuhkan 

diberbagai bidang pekerjaan diantaranya otomotif, perkapalan, kereta api, jembatan, perpipaan, 

peralatan pertanian, dan industri manufaktur lainnya (Ibrahim Khan, 2007). Hal ini 

memerlukan konsekuensi jumlah tenaga kerja yang tinggi di bidang pengelasan dengan gaji 

yang memadahi. Lincolnelectris (2010) menginformasikan besarnya gaji per tahun untuk 

beberapa profesi di bidang pengelasan, diantaranya $25.000-$40.000 untuk welding operator, 

$25-$55/ jam untuk welder di suatu proyek, $30.000-$50.000 untuk welder di pabrik, $30.000-

$80.000 untuk welding sales. Welder merupakan salah satu welding career yang banyak 

dibutuhkan dalam pekerjaan pengelasan, tetapi belum disertai dengan ketersediaan personel 

yang memadahi. Mahalnya biaya pelatihan merupakan salah satu penyebab kurangnya tenaga 

welder di Indonesia, yaitu 11.250.000 untuk biaya pelatihan welder kelas I  dan 8.300.000 untuk 

welder kelas II (Citra Sarana Training Service, 2010). Besarnya biaya pelatihan ini disebabkan 

oleh tingginya kebutuhan bahan habis pakai seperti baja, elektroda dan konsumsi daya listrik 

akibat waktu pelatihan yang sangat lama. Kementrian ESDM melaksanakan pelatihan welder 

berstandar International Institute  of  Welding (IIW) pada bulan Agustus 2011, memerlukan 

waktu 659 jam pelajaran untuk latihan dan satu minggu untuk proses sertifikasi   

(http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-umum). Akibatnya biaya pelatihan ini tidak 

terjangkau oleh masyarakat sehingga menimbulkan rendahnya ketersediaan welder berstandar 

internasional. Disisi lain, kebutuhan welder di bidang pengelasan yang tinggi tetapi tidak 

http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-umum
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dibarengi oleh ketersediaan tenaga welder berkompeten menyebabkan tingginya gaji yang 

ditawarkan hingga mencapai 40 juta per bulan. Oleh karena itu pembentukan welding skill 

dengan biaya yang relatif murah menjadi tantangan bagi peneliti untuk mengembangkan 

metode pembelajaran yang efisien dan efektif dengan menggunakan Mesin Simulator Las 

(MeSiL). Artikel ini hanya melaporkan hasil need assesment, disain komponen, proses 

manufaktur tiap komponen dan perakitan MeSiL. 

 

METODE PENELITIAN  

 Penelitian ini mengggunakan metode penelitian dan pengembangan dari Borg and Gall 

(1989) yang diringkas menjadi empat langkah, yaitu (1) need assesment untuk menentukan 

parameter penting dalam las SMAW; (2) disain sensor-sensor untuk mengukur parameter 

pengelasan hasil need assesment dan disain rangkaian mikrokontroler untuk mengolah data dari 

sensor secara simultan; (3) realisasi disain (manufaktur) sensor dan rangkaian mikrokontroler 

yang diisi software untuk mengolah data dan (4) merakit sensor, rangkaian mikrokontroler, 

elektroda emulator, komputer, rangka dan casing menjadi Mesin Simulator Las (MeSiL). Validasi 

dan implementasi model MeSiL ini dilakukan pada tahap penelitian berikutnya.  

Bahan Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan untuk membuat Mesin Simulator Las (MeSiL) terdiri 

dua kategori yaitu perlengkapan konstruksi dan alat pengukuran. Perlengkapan untuk 

konstruksi diantaranya adalah kabel mesin las SMAW, rangka baja, dan plat stainless steel. 

Perlengkapan untuk sistem pengukuran diantaranya adalah sensor pengukur jarak, sensor 

pengukur sudut, sensor pengukur kecepatan, alat perekam data, perangkat display data dan 

kabel untuk mentransfer data.  

 

Alat Baca Data dan Sistem Rekam Data 

Komponen yang digunakan adalah sensor magnetik dan accelerometer yang dirangkai 

menjadi sistem mikrokontroler untuk membaca data. Semua data yang terbaca secara otomatis 

tersimpan dalam memori yang dijalankan menggunakan operasi windos 7.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Identifikasi Variabel Penting Proses Pengelasan SMAW  

Kualitas hasil lasan sangat dipengaruhi oleh heat input yaitu energi panas yang digunakan 

untuk melumerkan logam yang dilas (Rivistava dkk, 2010). Heat input berbanding lurus dengan 

welding current, dan voltase serta berbanding terbalik dengan welding speed (ASME IX, 2001 

dan AWS, 2000). Pengaruh heat input yang signifikan terhadap kualitas hasil lasan juga 

dilaporkan oleh beberapa peneliti diantaranya Nelson dkk (2011), Lianghong dkk (2011), Don 

Ming dkk (2009). Jadi kualitas hasil pengelasan menggunakan busur listrik (arc welding) sangat 

tergantung dari heat input, sedangkan heat input dikontrol oleh welding current, voltase dan 
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welding speed yang selanjutnya disebut welding parameter. Oleh karena itu dibutuhkan welder 

yang kompeten untuk mengontrol welding parameter agar menghasilkan kualitas las yang 

standar. 

 

 

 

Gambar 1. Sistem pengelasan pada proses SMAW (Miller, 2005) 

 

Pada proses pengelasan SMAW, welding parameter yang harus dikontrol adalah panjang 

busur (arc length), welding speed dan sudut kemiringan elektroda (Miller, 2005). Jadi Welding 

skill yang dibutuhkan dalam proses SMAW adalah skill mengatur panjang busur, skill mengatur 

sudut kemiringan elektroda dan skill mengatur kecepatan pengelasan seperti terlihat pada 

Gambar 1. 

Panjang busur untuk SMAW merupakan perpaduan antara besar arus dan voltase dengan 

karakteristik mesin constant current (CC). Panjang busur ini dapat dikonversi menjadi 

ketinggian ujung elektroda yang mengeluarkan busur terhadap base metal yang dilas seperti 

terlihat pada Gambar 2. Panjang busur ini dianjurkan 1,6 mm untuk diameter elektroda 1,6 – 2,4 

mm dan panjang busur 3 mm untuk diameter 2,5 - 4 mm (Miller, 2005). Jadi dibutuhkan sensor 

yang dapat mengukur jarak 1 – 4 mm antara ujung elektroda dengan base metal.  

Gambar  

Gambar 2. Arc length (panjang busur) dan metal trasnfer dari elektroda yang didepositkan 

ke benda  

elektroda Panjang 

busur listrik 

Sudut kemiringan 

elektroda 

Kecepatan 

pengelasan 

Weldment  Base metal 

Electrode holder  

Electrode holder 

position 

Work clamp 

Panjang busur 

 Panjang busur 
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Parameter penting yang kedua adalah kecepatan pengelasan (welding speed). Penelitian 

untuk menentukan kisaran nilai welding speed yang akan disensor dilakukan dengan memberi 

tanda setiap 5 cm pada base metal yang dilas, kemudian waktu tempuh elektroda mencapai 

jarak tersebut dicatat. Welding speed dihitung berdasarkan pembagian jarak tempuh elektroda 

terhadap waktu yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan proses SMAW dengan elektroda 

E6013 berdiameter 3,2 mm dengan arus 100 A untuk mengelas root pass. Hasil pengukuran 

disajikan pada Tabel 1 dan menunjukkan bahwa welding speed  berkisar antara 7 - 18 cm/menit. 

Data ini sesuai dengan penelitian Tewari dkk (2010) tentang efek welding speed antara 9 – 18 

cm/menit terhadap kualitas las pada pengelasan mild steel 50x40x6 mm3 dengan proses SMAW, 

elektroda E6011 berdiameter 2,5 mm. Tewari dkk (2010) menyimpulkan bahwa welding 

parameter yang paling optimal untuk kasus ini adalah welding speed 11 cm/menit, arus 105 A, 

dan tegangan 24 V. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan sensor yang dapat mengukur 

kecepatan antara 2 – 50 cm/menit.  

Kemiringan elektroda merupakan parameter penting ketiga yang harus disimulasikan 

dalam penelitian ini. Kemiringan elektroda merupakan posisi elektroda terhadap base metal 

pada saat proses pengelasan dan diukur dengan satuan derajat. Menurut Lincolnelectric (2009), 

Miller (2005), Ibrahim Khan (2007), dan Kearns (1997) besarnya sudut kemiringan elektroda 

pada SMAW berkisar antara 60o-80o dan work angle 90o. Jadi penelitian ini memerlukan sensor 

yang dapat mengukur data sudut kemiringan elektroda antara 60o-90o. 

Jadi parameter-parameter penting yang harus dibaca oleh sensor-sensor MeSiL adalah 

panjang busur atau jarak ujung elektroda terhadap base metal antara 1-4 mm, welding speed 2 – 

50 cm/menit dan sudut kemiringan elektroda antara 60o-90o.  

Tabel 1. Pengukuran welding speed proses SMAW 

Jarak tempuh  
elaktroda  

(cm) 

Waktu tempuh 
elaktroda  

(detik) 

Welding  speed 
(cm/det) 

Welding  speed 
(cm/menit) 

Keterangan 

5 28 0.18 11 Data ini diambil 
untuk root 

pass. Elektroda 
E6013 

berdiameter      
3,2 mm 

5 30 0.17 10 

5 18 0.28 17 

5 17 0.16 18 

5 40 0.13 8 

5 35 0.14 9 

5 27 0.19 11 

5 36 0.14 8 

5 25 0.20 12 

5 43 0.12 7 

5 20 0.25 15 
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Disain Sensor untuk Pembaca Welding Parameter 

Ketiga parameter hasil need assesment tersebut kemudian dijadikan dasar untuk 

mendisain dan membuat Mesin Simulator Las (MeSiL) yang dapat mensimulasikan dan 

membaca gerakan elektroda sesungguhnya yaitu gerakan vertikal yang menghasilkan 

perubahan jarak ujung elektroda terhadap base metal yang menggambarkan panjang busur, 

kecepatan gerak elektroda (welding speed) dan sudut kemiringan elektroda.  

a. Variabel pertama adalah data ketinggian ujung elektroda terhadap base metal yang 

mensimulasikan panjang busur ini dibaca dengan sensor magnet. Data ini diasumsikan 

sebagai data panjang busur dalam pengelasan SMAW sebenarnya dengan kisaran jarak 1 – 4 

mm. Rangkaian alat untuk membaca data ketinggian elektroda ini sudah berhasil didisain 

dan dibuat dengan menggunakan sensor magnet seperti terlihat pada Gambar 3.(a), tetapi 

masih terlalu besar untuk mensimulasikan ukuran elektroda sebenarnya. 

   

Gambar 3. Rangkaian sensor (a) sensor magnet untuk membaca data ketinggian elektroda (b) 

sensor accelerometer untuk membaca data sudut kemiringan dan kecepatan pengelasan  

 

b. Variabel kedua adalah posisi kemiringan elektroda yang mensimulasikan sudut pengelasan 

SMAW dengan kisaran 60o-80o. Data kemiringan sudut ini dibaca oleh  sensor accelerometer 

yang bekerja berdasarkan berat gravitasi bumi yang diukur dengan tiga sumbu yaitu x, y dan 

z. Gerakan ataupun goncangan dari sensor ini akan merubah titik koordinat x, y dan z yang 

selanjutnya dikonversi menjadi sudut dan kecepatan. Rangkaian alat untuk membaca data 

sudut kemiringan elektroda ini sudah berhasil didisain dan dibuat dengan data kemiringan 

pada setiap saat serta dapat didispaly dalam monitor dan terekam dalam memori komputer 

seperti terlihat pada Gambar 3.(b). 

c. Variabel ketiga adalah kecepatan pengelasan yang diukur dengan sensor accelerometer. 

Rangkaian alat untuk membaca data kecepatan pengelasan ini sudah berhasil didisain dan 

dibuat dengan sensor accelerometer seperti terlihat pada Gambar 3.(b). Data kecepatan 

pengelasan setiap saat dapat terbaca dan terekam dalam memori komputer.  

 

Gambar 4. a) PCB dan b) rangkaian mikrokontroler untuk memproses data 

(a) (b) 

(a) (b) 
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d. Ketiga alat sensor tersebut dirangkai menjadi satu agar terjadi pembacaan simultan antara 

ketinggian elektroda, kemiringan elektroda dan kecepatan pengelasan. Penelitian ini berhasil 

mendisain dan mambuat rangkaian mikrokontroler yang dapat membaca ketiga data secara 

simultan dan merekam kedalam memori sehingga data setiap siswa dapat dipelajari dengan 

baik. PCB rangakain mikrokontroler berhasil dibuat untuk meletakkan hardware seperti 

terlihat pada Gambar 4. 

Disain dan Pembuatan Alat Baca Data dan Sistem Rekam Data 

Data yang terbaca oleh sensor pengukur harus dapat terbaca dan terekam dengan baik. 

Data-data yang terbaca oleh masing-masing sensor berupa panjang busur listrik, sudut 

kemiringan elektroda dan kacepatan pengelasan harus dapat direkam sehingga diperlukan 

disain sistem perekam data yang baik. Disain sistem Mesin Simulator Las merupakan perakitan 

dari sensor pengukur kecepatan pengelasan, panjang busur listrik dan sudut kemiringan 

elektroda seperti terlihat pada Gambar 5. Sedangkan disain rangkaian mikrokontroler untuk 

sensor, sistem rekam dan display data terlihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Disain sistem konstruksi sensor pengukur kecepatan pengelasan, panjang busur, dan 

sudut elektroda 

 

Manufaktur Rangkaian Mikrokontroler dan Pemrograman software. Rangkaian 

mikrokontroler dibuat dengan memasang komponen-komponen sesuai disain dan selanjutnya 

diprogram dengan menggunakan CodewizardAVR V2.03.4 standard.   

 

 

Sensor 
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Gambar 6. Rangkaian mikrokontroler untuk membaca tiga data secara simultan dalam satu 

display 
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Program Sistem Sensor dan Display MeSiL 
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Disain dan Pembuatan Simulator Elektroda 

Elektroda bergerak ke atas dengan untuk mensimulasikan terumpannya elektroda (wire 

feed speed) kedalam benda kerja. Elektroda dalam pengelasan SMAW akan mengalami 

pengurangan panjang akibat meleleh dan terumpan ke dalam benda kerja. Gerakan elektroda ini 

disimulasikan dengan menggerakkan elektroda ke atas menggunakan motor DC Geared 50, 12 V 

yang dipasang pada pemegang elektroda (holder). Disain dan pembuatan elektroda simulator 

yang bergerak ke atas dapat dilihat pada Gambar 7. dan 8. 

 

  

Gambar 7. Disain sistem perubahan panjang elektroda dan panjang busur listrik 

 

 

Gambar 8. Elektroda simulator digerakkan dengan motor DC Geared 50, 12 V  

Perakitan Elektroda, Sensor dan Display 

Elektroda simulator, sensor, rangkaian elektronik pengolah data dan display di rakit 

menjadi satu sehingga menghasilkan alat simulator gerakan elektroda dengan data yang dapat 

direkam dan didisplay seperti Gambar 9. Perbaikan dan kalibarasi masih diperlukan untuk 

menghasilkan data yang lebih akurat. 

elektroda 

Motor 

penggerak 

Sistem transmisi 

roda gigi 

Kabel data 
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Gambar 9. Rangkaian elektronik yang dapat membaca jarak ketinggian elektroda 

 

Disain dan Pembuatan Rangka MeSiL 

Rangka dan casing MeSiL didisain untuk menempatkan dudukan monitor, rangkaian 

prosesor, memori dan koneksi kabel sehingga dihasilkan sistem pencatatan dan display data 

yang efaktif dan menarik. Kabel koneksi digunakan untuk mentransfer data yang dibaca masing-

masing sensor ke sistem memori untuk disimpan. Data-data ini selanjutnya diproses dengan 

software microsoft excel dan ditampilkan dalam layar monitor berupa data panjang busur, data 

sudut kemiringan elektroda dan data kecepatan pengelasan pada setiap saat seperti terlihat 

pada Gambar 10 dan 11.  

 

 
 

 

Gambar 10. Disain Mesin Simulator Las (MeSiL) 
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Gambar 11. Mesin Simulator Las (MeSiL) dan Display data kecepatan   

                    pengelasan, panjang busur listrik dan sudut kemiringan elektroda 

 

KESIMPULAN 

Secara umum, penelitian hibah unggulan perguruan tinggi ini berhasil merekayasa 

Mesin Simulator Las (MeSiL) sesuai target pada tahun pertama. Hasil penelitian ini secara 

ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. MeSiL dapat mengukur panjang busur yang didemonstrasikan dengan ketinggian 

elektroda terhadap benda kerja. Alat ukur ketinggian elektroda ini menggunakan sensor 

magnet yang dimodifikasi sehingga menghasilkan data jarak ketinggian elektroda yang 

bergerak terhadap benda kerja, tetapi bentuknya terlalu besar dan kurang representatif 

sehingga perlu dikembangkan dengan sensor Induction Magnet Analog (IMA).  

2. MeSiL ini dapat mengukur kemiringan elektroda yang bergerak dengan menggunakan 

sitem sensor accelerometer yang dimodifikasi. 

3. MeSiL ini dapat mengukur kecepatan pengelasan dengan menggunakan sistem sensor 

accelerometer yang dimodifikasi. 

4. MeSiL ini dilengkapi dengan software pengolah data yang dapat menampilkan data 

dalam bentuk grafik dan nilai panjang busur, kemiringan sudut dan kecepatan 

pengelasan pada setiap saat. 
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ABSTRAK 

Statistika Pendidikan merupakan matakuliah yang dipandang sulit dipelajari oleh 
mahasiswa. Pelaksanaan tutorial tatap muka matakuliah tersebut belum banyak 
berkontribusi pada peningkatan penguasaan materi, kemampuan berpikir, dan 
kemandirian belajar mahasiswa. Karena itu diperlukan suatu model tutorial yang 
dapat meningkatkan hal tersebut. Peneliti melakukan penelitian pengembangan 
yang bertujuan untuk mengembangkan model tutorial dengan metode Aksi, Proses, 
Objek, dan Skema (APOS). Responden terdiri dari pakar/ahli dan dosen Statistika 
Pendidikan, tutor, dan mahasiswa PGSD Semester VII Pokjar Mojokerto. Metode 
pengumpulan datanya dengan pengamatan, pemberian tes, angket dan lembar 
penilaian. Instrumen-instrumen yang digunakan divalidasi oleh pakar/ahli. Teknik 
analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model APOS 
memenuhi kriteria validitas, praktikalitas, dan efektivitas. Model APOS (1) 
direspons baik oleh mahasiswa; (2) sesuai dengan prinsip tutorial “kemandirian 
mahasiswa”. Model APOS juga mampu mendorong mahasiswa untuk (3) 
meningkatkan penguasaan dan berpikirnya terhadap modul-modul matakuliah 
Statistika Pendidikan; (4) berperan secara aktif untuk memperoleh pengetahuan 
mendalam terhadap materi-materi kuliah; (5) mengembangkan pengetahuan 
metakognisinya; dan (6) mengembangkan kemampuan komunikasi matematika. 
Model APOS juga sesuai dengan peran dan fungsi utama tutor.  

Kata kunci: UT, tutorial, statistika pendidikan, APOS 

 

PENDAHULUAN 

Pengalaman peneliti sebagai tutor di UPBJJ-UT Mojokerto menunjukkan bahwa banyak 

mahasiswa yang belum memiliki sikap mandiri dalam belajar. Pada waktu tutorial, mahasiswa 

belum membaca materi yang akan dipelajari. Akibatnya ketika tutor meminta pendapat 

mengenai materi tertentu, mahasiswa cenderung diam atau pura-pura mencari jawaban dengan 

membolak-balik modul. Pada waktu diskusi, mahasiswa cenderung pasif atau hanya 1–2 orang 

yang aktif, sisanya hanya diam, mencatat atau sibuk dengan aktivitas lainnya. 

 Sikap pasif ini membuat mahasiswa merasa “tutorial membosankan”. Perasaan ini 

lambat laun membuat mahasiswa tidak menyukai matakuliah tersebut. Akibatnya mahasiswa 

berpendapat matakuliah tersebut “sulit”. Karena itu penting bagi tutor untuk menumbuhkan 

sikap positif mahasiswa dalam mempelajari materi dalam matakuliah tertentu. Sikap ini dapat 

dibangun dalam kultur belajar yang memenuhi prinsip-prinsip tutorial. Salah satunya adalah 

mailto:tridyahprastiti@ut.ac.id
mailto:jacksonmairing@yahoo.co.id
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mahasiswa yang aktif dan mandiri dalam belajar. Tutor berperan sebagai pendorong dan 

pengorganisasi layaknya seorang dirigen yang memandu suatu orkestra musik.  

Salah satu matakuliah yang dianggap sulit oleh sebagian besar mahasiswa S1 Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar (S1 PGSD) adalah Statistika Pendidikan. Padahal matakuliah ini penting 

bagi mahasiswa karena memberi bekal bagi mahasiswa UT untuk menyelesaikan tugas akhirnya 

berupa laporan penelitian tindakan kelas (PTK). Pada waktu membuat laporan ini, mahasiswa 

membutuhkan kemampuan dalam mengumpulkan, menyajikan, merangkum, menganalisis dan 

menarik kesimpulan dari data. Kemampuan-kemampuan ini dipelajari mahasiswa pada 

matakuliah ini. 

Selain itu, matakuliah Statistika Pendidikan juga memberi bekal bagi mahasiswa untuk 

mengembangkan kemampuannya menjadi guru profesional. Guru akan menjumpai data dalam 

kehidupan kerjanya. Sebagai contoh, data skor siswa pada ulangan harian atau data kehadiran 

siswa. Bagaimana guru mempresentasikan data tersebut agar lebih mudah dipahami? Begitu 

pula dalam menyajikan data tersebut dalam suatu ukuran pemusatan (rata-

rata/median/modus). Bagaimana menghitungnya dan memaknainya? Hal-hal tersebut 

dipelajari dalam matakuliah ini. 

Beberapa materi dalam Statistika Pendidikan sebenarnya pernah dipelajari mahasiswa 

sejak SMA. Pada matakuliah Matematika (PDGK 4108), mahasiswa juga telah mempelajari 

bagian-bagian awal dari Statistika Pendidikan. Akan tetapi, pengalaman peneliti sebagai tutor 

menunjukkan bahwa mahasiswa mengetahui materi statistika baru sebatas pengetahuan 

prosedural. Mahasiswa belum memiliki pengetahuan konseptual. Sebagai contoh, mahasiswa 

telah dapat menentukan rata-rata sekumpulan data, akan tetapi mahasiswa belum dapat 

menjelaskan makna rata-rata sebagai ukuran pemusatan. Padahal, mahasiswa yang memiliki 

pengetahuan konseptual lebih mampu dalam belajar sesuatu yang baru dan dalam 

menyelesaikan masalah (Hudojo, 2005: 68).  

Berdasarkan uraian di atas perlu dicari solusi untuk menyelesaikan masalah pemahaman 

dan sikap mahasiswa terhadap matakuliah Statistika Pendidikan. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi pemahaman dan sikap tersebut adalah model belajar yang digunakan dalam 

tutorial. Kerena itu diperlukan suatu model belajar yang dapat mendorong mahasiswa untuk 

memahami konsep yang dipelajarinya. Seseorang dikatakan memahami materi tertentu apabila 

ia dapat mengonstruksi skemata yang sesuai mengenai materi tersebut.  

Sikap mahasiswa terhadap matakuliah mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. 

Mahasiswa yang memiliki sikap negatif akan cenderung pasif dan malas dalam belajar. 

Akibatnya proses dan hasil belajarnya juga rendah. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki sikap 

positif akan aktif dan mandiri dalam belajar sehingga proses dan hasil belajarnya tinggi. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sikap seseorang dapat berubah dari negatif ke positif. 

Perubahan ini salah satunya dipengaruhi oleh model belajar yang digunakan oleh guru dalam 

kelas (Akinsola, 2008).  

Salah satu model belajar yang dapat mendorong mahasiswa aktif mengonstruksi 

pengetahuannya sendiri hingga terbentuk skemata adalah model tutorial yang didasarkan pada 

metode APOS (Aksi, Proses, Objek, Skema). Metode ini pertama kali diungkapkan oleh Dubinsky 

(1987) yang merupakan metode kencenderungan seseorang dalam belajar matematika yang 
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berpusat pada berpikir matematis. Dubinsky mengadaptasi teori ini dari ide Piaget yang 

menyatakan bahwa struktur kognitif sebagai skemata (kumpulan dari skema-skema).  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan 

masalah: bagaimana model tutorial Statistika Pendidikan dengan metode APOS (Aksi, Proses, 

Objek dan Skema) yang dapat meningkatkan keaktifan, kemandirian dan hasil belajar 

mahasiswa S1 PGSD-UT Pokjar Mojokerto pada matakuliah Statistika Pendidikan. Secara 

operasional, tujuan penelitiannya adalah: 

1. mengembangkan perangkat tutorial tatap muka matakuliah Statistika Pendidikan dengan 

metode APOS yang memenuhi kriteria validitas, praktikalitas, dan efektivitas, 

2. mengembangkan model tutorial matakuliah Statistika Pendidikan dengan metode APOS 

melalui perangkat pembelajaran yang memperhatikan kondisi mahasiswa dan karakteristik 

dari materi Statistika Pendidikan, dan 

3. meningkatkan keaktifan, kemandirian dan hasil belajar mahasiswa S1 PGSD-UT Pokjar 

Mojokerto pada matakuliah Statistika Pendidikan. 

Manfaat penelitian ini adalah model tutorial dengan metode APOS yang dihasilkan dapat 

digunakan dalam matakuliah Statistika Pendidikan untuk meningkatkan keaktifan, kemandirian 

dan hasil belajar mahasiswa S1 PGSD-UT. Selain itu, model ini dapat dijadikan contoh bagi 

tutorial matakuliah lainnya, khususnya matakuliah eksak untuk menciptakan kegiatan tutorial 

yang berkualitas. Hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk melengkapi teori dan keunggulan 

metode APOS dalam pembelajaran matematika. 

 

METODE  

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis 

penelitiannya adalah penelitian pengembangan. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini 

karena bertujuan untuk mengembangkan produk tertentu yaitu model tutorial dengan metode 

Aksi, Proses, Objek dan Skema (APOS). Model ini nantinya dapat digunakan secara operasional 

dalam kegiatan tutorial Statistika Pendidikan (Borg & Gall, 1983:772 dan Gay, 1990:8). 

Responden penelitian adalah mahasiswa S1 PGSD Pokjar Mojokerto semester 7 kelas D 

dan E. Banyak mahasiswa kelas D dan E secara berurutan 28 dan 30 orang. Penelitian 

dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sookho Mojokerto yang merupakan salah satu tempat 

pelaksanaan kegiatan tutorial Pokjar Mojokerto UPBJJ-UT Surabaya. 

Pengembangan model tutorial dengan metode APOS menggunakan model Plomp (1997: 

2-3). Prosedur pengembangannya dapat dilihat pada Gambar 1. Kriteria-kriteria dalam 

mengembangkan model ini adalah sebagai berikut. 

1.  Kriteria Validitas 

Model tutorial dengan metode APOS dikatakan valid apabila: 

(i) minimal 4 dari 5 orang ahli (80%) menyatakan bahwa model tutorial didasarkan pada 

teoritik yang kuat, dan 

(ii) minimal 4 dari 5 orang ahli (80%) menyatakan bahwa komponen-komponen model 

tutorial secara konsisten saling berkaitan. 

2. Kriteria Praktikalitas 
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Model tutorial dikatakan praktis apabila memenuhi: 

(i) minimal 4 dari 5 orang ahli (80%) menyatakan bahwa model tutorial dapat 

dilaksanakan dan digunakan dalam kegiatan tutorial, dan 

(ii) tidak kurang dari 80% dari aktivitas-aktivitas tutor yang telah dirancang dalam SAT 

dapat dilaksanakan tutor dalan kegiatan tutorial untuk masing-masing pertemuan.  

3. Kriteria Efektivitas 

Model tutorial dikatakan efektif apabila memenuhi:  

(i)  banyak mahasiswa aktif dalam kegiatan tutorial minimal 60%. Mahasiswa dikatakan 

aktif apabila dalam kegiatan tutorial mahasiswa tersebut minimal sekali mengajukan 

pertanyaan, mengemukakan pendapat atau merespons pertanyaan tutor atau temannya, 

(ii)  rata-rata skor mahasiswa pada masing-masing tugas minimal 70 (skala 0–100) dan 

tidak ada mahasiswa yang skornya dibawah 60, dan 

(iii)  hasil angket mahasiswa menunjukkan bahwa tidak kurang dari 70% mahasiswa 

memberi respons positif terhadap model tutorial dengan metode APOS. 

 

Situasi/masalah 

Tutorial Statistika Pend.

Masalah Model Tutorial 

Statistika Pend.

Menginvestigasi 

Masalah Tutorial 

Statistika Pend.

1.  Mendesain Model Tutorial dengan metode 

APOS beserta perangkatnya (Tahap-tahap 

Tutorial, RAT, SAT, RE, LKM, dan Proyek)

2. Mendesain Instrumen Penelitian (LPAM, 

LPAT, Tes, Angket Mahasiswa dan LPMT)

3.  Menentukan Kriteria Validitas, Praktikalitas 

dan Efektivitas.

Mendesain Model 

Tutorial Statistika Pend. 

dengan Metode APOS

Merealisasi Model Tutorial 

dengan metode APOS 

beserta perangkatnya dan 

Instrumen Penelitian

1. Draf Model (Tahap-tahap Tutorial, 

RAT, SAT, RE, LKM dan Proyek)

2. Instrumen Penelitian (LPAM, 

LPAT, Tes, Angket Mahasiswa, 

dan LPMT)

Validasi Model oleh 

Para Ahli
Prototipe Model

Uji coba pada subjek 

penelitian

Model Tutorial 

Statistika Pendidikan

FASE 

INVESTIGASI 

AWAL

FASE DESAIN

FASE 

REALISASI/

KONSTRUKSI

FASE TES, 

EVALUASI, 

REVISI

FASE 

IMPLEMENTASI

 
Gambar 1. Prosedur Pengembangan Model Tutorial dengan metode APOS 
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 Perangkat pembelajaran yang akan dihasilkan dalam model ini adalah (a) tahap-tahap 

pembelajaran model tutorial dengan metode APOS, (b) Rancangan Aktivitas Tutorial (RAT), (c) 

Satuan Aktivitas Tutorial (SAT), (d) Rancangan Evaluasi (RE), (e) Lembar Kerja Mahasiswa 

(LKM), dan (f) Proyek. Metode pengumpulan datanya adalah dengan pengamatan, pemberian 

tes, angket dan lembar penilaian. Instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah (a) Lembar Pengamatan Aktivitas Mahasiswa (LPAM), (b) Lembar Pengamatan 

Aktivitas Tutor (LPAT), (c) tes, (d) angket mahasiswa dan (e) Lembar Penilaian Model Tutorial 

(LPMT). Instrumen-instrumen tersebut telah divalidasi oleh para pakar/ahli. 

 Teknik analisis data yang digunakan adalah model alir yang dikemukakan oleh Miles & 

Huberman (1992) yang meliputi kegiatan (a) mereduksi data (dilakukan dengan merangkum 

data-data dari beberapa validator atau pengamat menjadi suatu statistik tertentu seperti rata-

rata atau persentase), (b) penyajian data (data ditampilkan dalam bentuk tabel) dan (c) 

penarikan kesimpulan dan validasi data (dilakukan dengan memberi makna dan penjelasan 

terhadap hasil penyajian data). Kerangka pemberian makna adalah kriteria validitas, efektivitas 

dan praktikalitas untuk model tutorial dengan metode APOS. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Produk penelitian ini adalah model tutorial dengan metode APOS beserta perangkatnya. 

Pengembangan model ini menggunakan tahap Plomp. Pertama, peneliti melakukan investigasi 

awal mengenai kondisi mahasiswa S1 PGSD Pokjar Mojokerto. Hasilnya secara umum adalah 

mahasiswa cenderung datang ke tutorial tanpa membaca/mempelajari terlebih dahulu materi 

yang akan dipelajari. Mahasiswa cenderung pasif dalam kegiatan tutorial, jarang bertanya dan 

menjawab pertanyaan. Sebagian besar aktivitas mahasiswa adalah mencatat. Pemahaman 

mahasiswa terhadap materi-materi matematika cenderung prosedural. 

Akar permasalahan dari kondisi tersebut adalah tutor belum menggunakan metode-

metode yang sesuai dengan karakteristik materi dan kondisi mahasiswa. Terutama metode 

yang dapat mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Berdasarkan 

hasil diskusi anggota tim peneliti dan kajian teori-teori pembelajaran, maka metode Aksi, 

Proses, Objek, Skema (APOS) dapat digunakan untuk mengembangkan suatu model tutorial 

Statistika Pendidikan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Keunggulan dari metode APOS 

adalah mahasiswa dituntut melakukan aksi dalam membentuk skema konsep dalam pikirannya.  

 Kedua, peneliti mendesain model tutorial dengan metode APOS yang dapat 

meningkatkan pemahaman, kemandirian dan keaktifan mahasiswa. Untuk itu, peneliti 

mengembangkan perangkat tutorial berupa: RAT, SAT, RE, LKM dan proyek. Peneliti juga 

merancang teknik yang akan digunakan dalam model tutorial ini. Rancangan tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Metode yang Digunakan dalam Model APOS 

Materi Analisis Metode berdasarkan Karakteristik Materi Metode 

Pengetahuan 

Dasar Statistika 

Tutor tidak perlu “menjelaskan” kembali materi ini karena 

pernah dipelajari mahasiswa. Tutor dapat mendorong Aksi 

mahasiswa (tahap pertama APOS) untuk memahami 

konsep-konsep tersebut. Aksi ini didasarkan pada 

pengetahuan sebelumnya. 

APOS dengan 

Kartu Data 

Penyajian Data 

dalam Bentuk 

Tabel dan 

Penyajian Data 

dalam Bentuk 

Diagram 

Tutor memberikan tugas dalam bentuk proyek yaitu 

mahasiswa menggunakan data dalam kehidupan sehari-

hari dan membuatnya dalam bentuk tabel dan diagram. 

Pada waktu kegiatan tutorial, tutor melakukan diskusi 

dengan mahasiswa untuk memahami makna dari tabel dan 

diagram sehingga terbentuk Skema (tahap akhir APOS). 

APOS dengan 

Proyek 

Ukuran 

Pemusatan 

Berdasarkan pengetahuan sebelumnya,aksi mahasiswa 

dilakukan dengan menghitung rata-rata, median dan 

modus yang ada di LKM. Tutor mendorong mahasiswa 

untuk melakukan tematisasi dari objek-objek matematika 

tersebut menjadi Skema. Mahasiswa bisa membentuk 

skema yang sesuai, maka ia memahami makna dari konsep-

konsep tersebut. 

APOS dengan 

LKM 

menggunakan 

proyektor LCD 

Ukuran Lokasi 

dan Dispersi 

Tutor mendorong mahasiswa melakukan Aksi menghitung 

ukuran-ukuran tersebut dalam suatu proyek (tugas 

mandiri per kelompok di luar kegiatan tutorial). 

APOS dengan 

Proyek 

Ukuran 

Kemiringan dan 

Keruncingan 

Dengan demikian, pada kegiatan tutorial, tutor dapat 

mendorong mahasiswa melakukan Aksi menghitung 

ukuran-ukuran tersebut dalam suatu proyek.  

APOS dengan 

Proyek 

Kurva Normal dan 

Penggunaannya 

Tutor merancang pertanyaan-pertanyaan yang mendorong 

mahasiswa melakukan Aksi tertentu berdasarkan 

pengetahuan sebelumnya hingga terbentuk Skema. 

Pertanyaan-pertanyaan itu dituangkan dalam LKM. 

 

APOS dengan 

LKM 

Kurva-kurva 

Lainnya 

Pertanyaan-pertanyaan yang mendorong Aksi mahasiswa 

dituangkan dalam LKM. 

APOS dengan 

LKM 

Distribusi 

Sampling 

Pertanyaan-pertanyaan yang mendorong Aksi mahasiswa 

dituangkan dalam LKM. 

APOS dengan 

LKM 

 

Ketiga, peneliti mengonstruksi tahap-tahap kegiatan model tutorial dengan metode APOS 

berdasarkan teori, karakteristik mahasiswa dan materi-materi dalam matakuliah Statistika 

Pendidikan.  

 

Tahap Persiapan 

a) Tutor memotivasi mahasiswa untuk mempelajari materi ini dengan mengemukakan 

beberapa kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi, atau 

manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.  
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b) Tutor mengaitkan materi yang dipelajari dengan materi sebelumnya yang merupakan 

materi prasyarat. 

c) Tutor menyampaikan tujuan tutorial dan kompetensi yang diharapkan dimiliki mahasiswa 

setelah mempelajari materi ini. 

d) Mahasiswa berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan sebelumnya.  

e) Tutor menjelaskan secara singkat urutan kegiatan tutorial dan tanggung jawab setiap orang 

dalam kelompoknya masing-masing.  

f) Tutor meminta bantuan mahasiswa untuk membagikan LKM. 

 

Pelaksanaan/Penyajian 

a)  Bila ada proyek yang telah ditugaskan dalam tutorial sebelumnya, maka kegiatan 

pelaksanakan diawali dengan mahasiswa mempresentasikan proyeknya di depan kelas. 

Tutor mendorong mahasiswa melakukan AKSI dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dalam LKM secara berkelompok (diskusi kelompok). Bila ada proyek yang dipresentasikan, 

maka jawaban pertanyaan dalam LKM didasarkan pada proyek tersebut.Tugas tutor adalah 

mendorong/memfasilitasi terjadinya diskusi yang aktif dan dinamis di setiap kelompok. Bila 

diperlukan tutor memberikan topangan (scaffolding) kepada mahasiswa. Topangan dapat 

berupa pertanyaan metakognitif atau petunjuk singkat. 

b)  Tutor memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan PROSES dengan menjelaskan jawaban 

hasil diskusi kelompoknya masing-masing di depan kelas dan mendiskusikannya (diskusi 

kelas). Lebih lanjut, tutor mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong mahasiswa 

untuk memahami makna dari jawaban-jawaban tadi atau untuk memahami aksi yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

c)  Tutor memfasilitasi mahasiswa untuk membentuk OBJEK dengan mendorong mahasiswa 

menarik kesimpulan dari jawaban-jawaban pertanyaan dalam diskusi kelas. 

 

Penutup 

a)  Tutor mendorong mahasiswa untuk membuat keterkaitan antar kesimpulan yang telah 

dibuat sebelumnya. Keterkaitan ini merupakan SKEMA yang ingin dikonstruksi.  

b)  Tutor menjelaskan topik yang akan dipelajari untuk tutorial berikutnya termasuk bila ada 

proyek/tugas yang harus dikerjakan dan dipresentasikan. 

c) Tutor mendorong mahasiswa untuk mempelajari terlebih dahulu modul yang akan dibahas 

pada tutorial berikutnya secara mandiri. 

 

Berdasarkan tahap-tahap di atas, peneliti mengembangkan RAT, SAT, RE, LKM dan 

proyek. Hasil pengembangan perangkat model tutorial dengan metode APOS pada fase ini 

disebut dengan Draf Model Tutorial. 

 Keempat, draf ini dievaluasi dan diberi saran oleh 5 ahli. Hasilnya adalah semua ahli 

menyatakan setuju bahwa model tutorial didasarkan pada teoritik yang kuat (memenuhi 

kriteria validitas pertama). Semua ahli menyatakan bahwa komponen-komponen model tutorial 

secara konsisten saling berkaitan (memenuhi kriteria validitas kedua). Selain itu, semua ahli 

setuju bahwa model APOS dapat dilaksanakan dan digunakan dalam kegiatan tutorial 

(memenuhi kriteria praktikalitas pertama). Selain itu, ada beberapa saran dari para ahli yang 

digunakan peneliti untuk memperbaiki draf model ini menjadi Prototipe Model Tutorial.  
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 Kelima, prototipe ini diimplementasi dalam tutorial dan diamati oleh 3 pengamat. Hasil 

pengamatan terhadap aktivitas tutor menggunakan LPAT menunjukkan bahwa semua 

pengamat menyatakan bahwa tutor melakukan semua kegiatan yang telah direncanakan dalam 

SAT (memenuhi kriteria praktikalitas kedua). Hasil pengamatan aktivitas mahasiswa 

menggunakan LPAM menunjukkan bahwa 71% mahasiswa aktif selama tutorial (memenuhi 

kriteria efektivitas pertama). Mahasiswa dikatakan aktif apabila dalam tutorial mahasiswa 

tersebut minimal sekali mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat baik kepada 

temannya atau tutor atau merespons pertanyaan tutor atau temannya. Dengan demikian, model 

tutorial yang dikembangkan dapat mendorong mahasiswa aktif dalam tutorial.  

Rata-rata skor tugas mahasiswa pada kelas D dan kelas E, secara berurutan adalah 80 dan 

79,6. Rata-rata ini lebih besar dari kriteria ketercapaian yaitu 70. Skor tugas terendah untuk 

kedua kelas 65. Ini berarti skor tugas mahasiswa telah memenuhi kriteria efektivitas kedua 

yaitu rata-rata skor mahasiswa pada masing-masing tugas minimal 70 (skala 0–100) dan tidak 

ada mahasiswa yang skornya dibawah 60. 

Respons mahasiswa terhadap model tutorial yang dijaring menggunakan angket dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Angket Mahasiswa 

NO PERNYATAAN 
PERSENTASE 

1 2 4 5 

1 Anda merasa senang mengikuti tutorial statistika pendidikan 

dengan metode diskusi 

0% 0% 50% 50% 

2 Anda dapat memahami modul statistika pendidikan yang dibahas 

dalam tutorial 

0% 4% 80% 15% 

3 Anda terdorong untuk mempelajari modul-modul statistika 

pendidikan secara mandiri setelah mengikuti kegiatan tutorial 

tatap muka dengan metode diskusi 

0% 0% 67% 33% 

4 Anda terdorong untuk menyelesaikan soal-soal dari modul yang 

telah dipelajari dalam tutorial secara mandiri setelah mengikuti 

kegiatan tutorial tatap muka dengan metode diskusi 

0% 2% 59% 39% 

5 Anda memperoleh sesuatu/pengetahuan yang baru selama 

mengikuti tutorial statistika pendidikan dengan metode diskusi 

0% 0% 52% 48% 

6 Anda mengharapkan tutorial matakuliah lainnya menggunakan 

metode yang sama dengan matakuliah statistika pendidikan yang 

baru saya tempuh 

0% 2% 54% 43% 

7 Anda merasa didengarkan dan dieprhatikan selama tutorial 

statistika pendidikan 

0% 0% 43% 57% 

8 Tutor anda selalu merespon pertanyaan mahasiswa 0% 0% 37% 63% 

9 Anda selalu dibantu/dimbimbing tutor selama kegiatan 

diskusi/tutorial untuk menyelesaikan tugas/soal 

0% 0% 33% 67% 

10 Anda terdorong untuk menyelesaikan soal-soal/tugas dalam 

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) melalui kegiatan diskusi 

0% 2% 50% 48% 

RATA-RATA 0% 1% 53% 46% 
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Keterangan: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 4 = setuju, 5 = sangat setuju 

 

Hasilnya menunjukkan bahwa semua mahasiswa merasa senang dengan model tutorial 

Statistika Pendidikan (memenuhi kriteria efektivitas ketiga). Bukan hanya itu, semua 

mahasiswa terdorong untuk mempelajari modul-modul Statistika Pendidikan secara mandiri 

setelah mengikuti kegiatan tutorial tatap muka dengan model tutorial dengan metode APOS dan 

98% mahasiswa terdorong untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam modul yang telah dipelajari 

dalam tutorial secara mandiri setelah mengikuti kegiatan tutorial tatap muka dengan model ini. 

Jadi, model tutorial ini dapat mendorong mahasiswa memiliki sikap mandiri dalam belajar.  

Pada tahap implementasi ini, peneliti memperoleh masukan-masukan yang berasal dari 

mahasiswa, pakar/ahli maupun dari kegiatan implementasi model itu sendiri. Kebanyakan 

masukan-masukan dari mahasiswa berupa kejelasan makna dari kalimat dalam LKM. Masukan-

masukan ini diakomodasi peneliti guna perbaikan Prototipe Model. Hasil perbaikannya menjadi 

Model Tutorial Statistika Pendidikan dengan metode APOS. Dengan demikian, model tutorial ini 

telah memenuhi kriteria validitas, praktikalitas dan efektivitas, serta dapat meningkatkan 

keaktifan, kemandirian dan hasil belajar mahasiswa S1 PGSD-UT Pokjar Mojokerto pada 

matakuliah Statistika Pendidikan. 

Pembahasan 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sikap seseorang terhadap matematika dapat 

berubah dari negatif ke positif hanya dalam waktu enam bulan (Yusof, 1999 dan Hannula, 

2002). Perubahan ini dipengaruhi oleh sikap dan kebiasaan guru dalam pembelajaran 

matematika (Ruffel, 1998; Hanula, 2002; Pimta, 2009) dan metode pembelajaran yang 

digunakan guru dalam kelas (Akinsola, 2008). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian-

penelitian tersebut. Mahasiswa yang awalnya cenderung pasif menjadi lebih aktif dengan 

penerapan model tutorial dengan metode APOS dalam matakuliah Statistika Pendidikan.  

Sikap positif ditunjukkan oleh mahasiswa ketika berdiskusi dan bekerjasama 

menyelesaikan tugas-tugas dalam LKM. Mahasiswa juga menunjukkan sikap percaya diri dalam 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Selain itu, mahasiswa juga terdorong untuk 

menyelesaikan tugas-tugas dalam LKM secara mandiri. Sikap positif yang dikembangkan oleh 

mahasiswa pada waktu implementasi model tutorial ini memperkuat pendapat bahwa 

pembentukan sikap positif dapat diintegrasikan dalam pembelajaran matematika (Mairing, 

2012 dan Soedjadi, 2007). 
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Gambar 2. Jawaban Mahasiswa mengenai Keterkatian antar Data  

 

Selain memenuhi semua kriteria, model tutorial dengan metode APOS juga dapat 

mendorong mahasiswa membuat pengaitan antara informasi yang dipelajari dan pengetahuan 

yang sudah ada dalam pikirannya sehingga membentuk skema. Gambar 2 merupakan contoh 

pengaitan konsep yang dibuat mahasiswa. Hasil penelitian ini melengkapi hasil penelitian 

Azhari (2006) mengenai APOS di tingkat SMA yang menunjukkan bahwa siswa dapat 

memperoleh pemahaman konseptual materi fungsi melalui pengaitan antar konsep. 

Model tutorial dengan metode APOS juga dapat mendorong mahasiwa memiliki 

pengetahuan yang mendalam mengenai statistika. Sebagai contoh, sebagian besar mahasiswa 

dapat menghitung rata-rata. Akan tetapi, mahasiswa belum memahami makna dari rata-rata ini. 

Dengan kata lain, mahasiswa baru memiliki pengetahuan prosedural, belum pengetahuan 

konseptual. Karena itu, tutor meminta mahasiswa untuk mengerjakan suatu tugas yaitu 

menghitung rata-rata, median dan modus dari sekumpulan data yang ada di LKM. Kemudian 

mahasiswa diajak untuk menemukan maknanya. Caranya adalah tutor meminta mahasiswa 

meletakkan ketiga statistik tersebut pada histogram datanya. Berdasarkan gambar tersebut, 

mahasiswa dibimbing tutor untuk dapat menemukan makna dari ketiga statistik itu sebagai 

ukuran pemusatan (Gambar 3). 

 

 
Gambar 3. Jawaban Mahasiswa yang Menunjukkan Keterkaitan Antar  

Statistik Ukuran Pemusatan 
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 Model tutorial yang dikembangkan pada matakuliah ini juga sesuai dengan prinsip-

prinsip tutorial. Pada kegiatan tutorial dengan metode APOS, mahasiswa dituntut bukan hanya 

dapat menghitung rata-rata, median dan modus, tetapi dapat memahami makna dari ketiga 

statistik tersebut. Mahasiswa yang memahami makna akan dapat menjawab pertanyaan 

mengapa rata-rata, median atau modus merupakan ukuran pemusatan? Ini berarti pertanyaan-

pertanyaan yang muncul dalam tutorial maupun dalam LKM adalah pertanyaan-pertanyaan 

yang menuntut pengetahuan metakognitif seperti mengapa dan bagaimana? Dengan demikian, 

pada pembelajaran dengan model tutorial ini, interaksi tutor-mahasiswa berlangsung pada 

tingkat metakognitif (mengapa demikian, bagaimana hal itu bisa terjadi, dsb). 

 Hasil angket mahasiswa menunjukkan bahwa  semua mahasiswa menyatakan setuju 

atau sangat setuju terhadap kedua pernyataan ini yaitu tutor selalu merespon pertanyaan 

mahasiswa dan mahasiswa dimbimbing tutor selama kegiatan diskusi untuk menyelesaikan 

tugas/soal. Ini berarti tutor membimbing mahasiswa dengan teliti dalam keseluruhan langkah 

proses belajar yang dijalani mahasiswa dalam model tutorial dengan metode APOS. 

 Salah satu keunggulan dari model ini adalah mahasiswa dibimbing untuk mengaitkan 

antara pengetahuan yang dipelajari dengan pengetahuan yang sudah ada dalam pikiran 

mahasiswa sebelumnya. Dengan kata lain, mahasiswa dibimbing untuk membentuk skemata. 

Pengaitan ini membuat pengetahuan yang dipelajari bermakna bagi mahasiswa. Pengetahuan 

yang bermakna akan membuat pengetahuan tersebut tersimpan lebih lama dalam pikiran 

mahasiswa. Ini berarti tutor mendorong mahasiswa sampai pada taraf pengertian 

(understanding) yang mendalam sehingga mampu menghasilkan pengetahuan (create) yang 

tahan lama dalam model tutorial ini. 

 Selain itu, model tutorial dengan metode APOS juga memenuhi prinsip tutorial dimana 

tutor seyogyanya menghindarkan diri dari pemberian informasi semata dan menantang 

mahasiswa untuk menggali informasi/pengetahuan sendiri dari berbagai sumber belajar dan 

pengalaman lapangan. Hal ini dilakukan tutor dengan membuat LKM dimana pertanyaan-

pertanyaan dalam LKM didiskusikan oleh mahasiswa. Melalui kegiatan diskusi ini mahasiswa 

melakukan Aksi – Proses – Objek – Skema.  

 Tutorial yang dilakukan dengan kerangka kegiatan diskusi mendorong mahasiswa 

berpartisipasi aktif. Peran tutor beralih dari pemberi dan penilai menjadi fasilitator. Pada waktu 

diskusi kelas, setiap kelompok mempresentasikan jawabannya secara bergiliran. Kemudian 

tutor mendorong kelompok lainnya memberikan tanggapan/argumen. Melalui kegiatan diskusi 

yang demikian, model tutorial ini telah memenuhi prinsip tutorial dimana tutor sebaiknya 

menghindarkan diri dari upaya memberikan pendapat terhadap kebenaran dan kualitas 

komentar atau sumbang pikiran (brainstorming) mahasiswa dan tutor harus mampu 

menumbuhkan diskusi, komentar dan kritik antar mahasiswa, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan intelektual, psikomotorik, sikap demokrasi, kerjasama, dan interaksi antar 

mahasiswa. 

 Sebelum diskusi kelas, mahasiswa berdiskusi terlebih dahulu dalam kelompoknya 

masing-masing. Tujuannya agar mahasiswa dapat bekerjasama dan memberikan sumbangan 

pikirannya dalam menjawab masalah-masalah/tugas-tugas dalam LKM. Pada LKM 2, tutor 

meminta mahasiswa secara berkelompok mengerjakan suatu proyek sebelum kegiatan tutorial. 
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Ini berarti model tutorial ini telah memenuhi prinsip tutorial yaitu segala keputusan dalam 

tutorial sebaiknya diambil melalui proses dinamika kelompok dimana setiap mahasiswa dalam 

kelompok memberikan sumbang pikirannya  

 Pola diskusi kelompok dan diskusi kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan tutorial 

mendorong pola interaksi yang terjadi dalam tutorial adalah interaksi antar mahasiswa. Peran 

tutor sebagai fasilitator dan mediator dalam tutorial. Selain itu, penggunaan LKM mengurangi 

peran tutor dalam kegiatan tutorial. Jadi, model tutorial telah memenuhi prinsip tutorial dimana 

tutor sebaiknya menghindari pola interaksi tutor-mahasiswa dan mengembangkan pola 

interaksi mahasiswa-mahasiswa. 

 Pada diskusi kelompok maupun diskusi kelas, tutor juga mengajukan pertanyaan-

pertanyaan untuk mengetahui maksud dan kebenaran jawaban mahasiswa. Pertanyaan seperti 

“bisa kamu jelaskan kembali jawabannya?”, “apa yang kamu maksud dengan pernyataan ini?” 

digunakan untuk melacak kejelasan jawaban mahasiswa. Pertanyaan-pertanyaan LKM 5 seperti 

“apakah ada koefisien yang nilainya berubah? Mengapa bisa terjadi?” dimaksudkan untuk 

tujuan ini.  Ini berarti model tutorial ini telah memenuhi prinsip tutorial dimana tutor perlu 

melakukan pelacakan lebih jauh (probing) terhadap setiap kebenaran jawaban atau pendapat 

mahasiswa untuk lebih menyakinkan mahasiswa atas kebenaran jawaban atau pendapat yang 

dikemukakan mahasiswa. 

Pemberian tugas atau proyek dan penggunaan LCD merupakan stimulus yang berbeda-

beda yang dilakukan tutor dalam rangka memberikan variasi dalam kegiatan tutorial. Stimulus 

yang bervariasi dalam belajar membantu mahasiswa tidak merasa bosan dan lebih tertarik 

dalam mempelajari materi yang ditutorialkan. Ini berarti model tutorial telah memenuhi prinsip 

tutorial dimana tutor seyogyanya mampu membuat variasi stimulus/rangsangan untuk belajar 

sehingga mahasiswa tidak merasa bosan, jenuh atau putus asa 

 Pada kegiatan diskusi kelompok, kadangkala dijumpai mahasiswa kesulitan dalam 

menjawab masalah/tugas yang ada di LKM. Untuk itu, tutor mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dapat membantu mahasiswa untuk menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan 

juga diajukan oleh tutor untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa. Sebagai contoh, 

pertanyaan mengapa orang belajar statistika diajukan tutor untuk mengetahui apakah 

mahasiswa telah memiliki pemahaman yang mendalam terhadap materi yang dibelajarkan. Ini 

berarti model tutorial telah memenuhi prinsip tutorial dimana tutor selayaknya memantau 

kualitas kemajuan belajar mahasiswa dengan mengarahkan kajian sampai pada taraf pengertian 

yang mendalam (indepth understanding). Berdasarkan uraian di atas, model tutorial dengan 

metode APOS juga memenuhi prinsip-prinsip tutorial. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Model tutorial Statistika Pendidikan dengan metode APOS yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah RAT, SAT, LKM, RE dan proyek. Pengembangan ini menggunakan model 

Plomp. Hasilnya menunjukkan bahwa model tutorial dengan metode APOS dan perangkat yang 

dikembangkan memenuhi kriteria validitas, praktikalitas dan efektivitas.  
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1. Kriteria Validitas 

Model tutorial Statistika Pendidikan dengan metode APOS memenuhi kriteria ini karena: 

a) semua ahli menyatakan setuju bahwa model tutorial didasarkan pada teoritik yang 

kuat, dan 

b) semua ahli menunjukkan bahwa komponen-komponen model tutorial secara konsisten 

saling berkaitan. 

2. Kriteria Praktikalitas 

Model tutorial memenuhi kriteria ini karena: 

a) semua ahli setuju bahwa model tutorial ini dapat dilaksanakan dan digunakan dalam 

tutorial, dan 

b) semua pengamat menyatakan bahwa tutor dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan 

yang telah direncanakan dalam SAT.  

2. Kriteria Efektivitas 

Model tutorial memenuhi kriteria ini karena: 

a)  ada 71% mahasiswa yang aktif selama kegiatan tutorial. Mahasiswa dikatakan aktif 

apabila dalam tutorial ia minimal sekali mengajukan pertanyaan, mengemukakan 

pendapat atau merespons pertanyaan dari temannya atau tutor,  

b)  rata-rata skor tugas mahasiswa kelas D dan E, secara berurutan, adalah 80 dan 79,6 

(skala 0-100). Rata-rata ini lebih besar dari kriteria ketercapaian yaitu 70. Selain itu, 

skor tugas terendah untuk kedua kelas 65 yang berarti tidak ada siswa yang 

memperoleh nilai di bawah 60, dan 

c)  hasil angket menunjukkan semua mahasiswa merasa senang dengan model tutorial 

Statistika Pendidikan. Bukan hanya itu, semua mahasiswa terdorong untuk 

mempelajari modul-modul statistika pendidikan secara mandiri setelah mengikuti 

kegiatan tutorial tatap muka dengan model tutorial ini dan 98% mahasiswa terdorong 

untuk menyelesaikan soal-soal/tugas-tugas dari modul yang telah dipelajari dalam 

tutorial secara mandiri setelah mengikuti kegiatan tutorial tatap muka dengan model 

tutorial ini. Ini berarti model tutorial dengan perangkatnya mendorong mahasiswa 

untuk memiliki sikap mandiri dalam belajar. 

 

Selain itu, model tutorial Statistika Pendidikan dengan metode APOS memenuhi prinsip-

prinsip tutorial sebagai berikut. 

(1) Interaksi tutor-mahasiswa sebaiknya berlangsung pada tingkat metakognitif, yaitu tingkat 

berpikir yang menekankan pada pembentukan ketrampilan “learning how to learn” atau 

“think how to think” (mengapa demikian, bagaimana hal itu bisa terjadi, dsb); 

(2) Tutor harus membimbing mahasiswa dengan teliti dalam keseluruhan langkah proses 

belajar yang dijalani mahasiswa; 

(3) Tutor harus memapu mendorong mahasiswa sampai pada taraf pengertian 

(understanding) yang mendalam sehingga mampu menghasilkan pengetahuan (create) 

yang tahan lama; 

(4) Tutor seyogyanya menghindarkan diri dari pemberian informasi semata (transfer of 

knowledge) dan menantang mahasiswa untuk menggali informasi/pengetahuan sendiri 

dari berbagai sumber belajar dan pengalaman lapangan; 

(5) Tutor sebaiknya menghindarkan diri dari upaya memberikan pendapat terhadap 

kebenaran dan kualitas komentar atau sumbang pikiran (brainstorming) mahasiswa; 
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(6) Tutor harus mampu menumbuhkan diskusi, komentar dan kritik antar mahasiswa, 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan intelektual, psikomotorik, sikap demokrasi, 

kerjasama, dan interaksi antar mahasiswa; 

(7) Segala keputusan dalam tutorial sebaiknya diambil melalui proses dinamika kelompok 

dimana setiap mahasiswa dalam kelompok memberikan sumbang pikirannya; 

(8) Tutor sebaiknya menghindari pola interaksi tutor-mahasiswa dan mengembangkan pola 

interaksi mahasiswa-mahasiswa; 

(9) Tutor perlu melakukan pelacakan lebih jauh (probing) terhadap setiap kebenaran 

jawaban atau pendapat mahasiswa untuk lebih menyakinkan mahasiswa atas kebenaran 

jawaban atau pendapat yang dikemukakan mahasiswa; 

(10) Tutor seyogyanya mampu membuat variasi stimulus/rangsangan untuk belajar sehingga 

mahasiswa tidak merasa bosan, jenuh atau putus asa; dan 

(11) Tutor selayaknya memantau kualitas kemajuan belajar mahasiswa dengan mengarahkan 

kajian sampai pada taraf pemahaman yang mendalam (indepth understanding). 

 

Saran 

 Model tutorial beserta perangkatnya dapat digunakan bukan hanya tutor dalam 

matakuliah Statistika Pendidikan, tetapi juga dapat digunakan tutor-tutor lainnya yang 

mengampu matakuliah Matematika. Ini karena model ini memenuhi semua kriteria di atas yang 

menunjukkan seberapa baik model tersebut bila diterapkan dalam tutorial. 

 Implementasi model ini baru terbatas pada mahasiswa UT S1 PGSD Pokjar Mojokerto, 

sehingga dimungkinkan untuk mengujinya kembali di pokjar-pokjar lainnya untuk memperkuat 

hasil-hasil yang sudah diperoleh. Selain itu, uji coba di tempat lainnya memberi kemungkinan 

adanya revisi-revisi terhadap model tutorial Statistika Pendidkan dan perangkatnya. Ini 

mungkin karena adanya perbedaan karakteristik mahasiswa. Revisi-revisi tersebut akan 

membuat model ini beserta perangkatnya semakin berkualitas. 
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ABSTRACT 

This study aims to predict Indonesia financial crises. For this purpose, this study 
applies an artificial neural network (ANN) model as an alternative early warning 
system model. The empirical findings indicate that an ANN model performs well in 
predicting crises during 1971:1 to 1995:12 (in-sample) and 1996:1 to 1998:12 
(out-of-sample), namely the Asian Financial Crisis, which hit Indonesia in 1997/98. 
This findings also support that financial crises can be predicted.  The empirical 
results indicate that the financial crises can be predicted and the application of ANN 
model in predicting Indonesian financial crises is promising. Thus, government can 
develop the EWS models, including ANN model to predict the recurrent financial 
crises in the future or if it cannot be avoided at least to reduce its impacts on 
national economy. 

Keyword:  Currency crises, artificial neural network model, early warning system 
model, Indonesian economy. 

 

 

1. INTRODUCTION 

The phenomena of economic crises is not a new issue in the economics literatures (Bordo 

et al., 2001) as it already happened in the Atlantic economy during 1790s (Lagojan, 2008). 

However, since the Bretton Woods System collapsed in 1970s, the frequency of crises as well as 

the number of countries hit by crises has tended to increase. The cost associated with the crises 

was huge including the impact and the recovery cost. In the case of Indonesia, the Asian 

financial crisis in 1997 is one of the most devastating crises in history as it affect not only 

economic sector but also social and politic. The huge cost and the devastating impact of crises 

into domestic economy, many scholars, international organizations and governments attempt to 

find the cause of these crises and the way to avoid it. Furthermore, since mid 1990s, they tried 

to develop tools to predict these crises, so if the government knows the information of the 

upcoming crises in advance, so they still have enough time to avoid the occurrence of the crises 

or at least to reduce the impact of these crises.  

In predicting the occurrence of crises in the future, now there are many methods which 

are available to apply, but the common methods used by scholars in this field can be divided 

into two methods, such as the signal extraction model and the discrete choice model. The signal 

extraction model firstly proposed by Kaminsky et al. (1998) and the discrete choice model such 

mailto:syaifullahmof@gmail.com
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as probit or logit model applied by Eichengreen et al. (1996) and Frankel and Rose (1996). 

Previous studies mostly applied two standard EWS models, namely the signal model and 

probit/logit model. Even though these models have been successful in identifying economic 

vulnerability, but their results are mixed and not robust particularly in predicting Indonesian 

financial crisis in 1997/98 (Edison, 2000, Goldstein et al., 2000, Kaminsky, 1999, Kaminsky and 

Reinhart, 1998) due to limitation of their models (Nag and Mitra, 1999, Yu et al., 2006) or 

unobserved data sets (Syaifullah, 2011, Goldstein et al., 2000), namely the unavailability of 

indicators to capture the contagion effect (Goldstein et al., 2000, Kaminsky, 1999, Kaminsky and 

Reinhart, 1998). In this stage, these models cannot substitute the instinctive judgment that has 

been widely practiced by policy-makers (Bussiere and Fratzscher, 2002, Zhuang and Dowling, 

2002). For this reason, many economists and scholars have attempted to find alternative models 

to predict crises (Edison, 2000, Kaminsky et al., 1998).  

Accordingly, this study developed an alternative EWS model in predicting Indonesian 

currency crises by applied an artificial neural network (ANN) model. The selection of this model 

due to ANN has some advantages compared to these standard EWS models, namely signal 

model and probit/logit model. This model has been used as a successful forecasting model in 

engineering, financial modeling and stock market analyses, and in predicting bankruptcy. In 

addition, according to Kamruzzaman et al. (2006), the application of the ANN model is more 

powerful than the multiple regression model in real life problem solving, including those found 

in finance and manufacturing. According to Medsker (1996), the ANN model has several 

features that are not available in the conventional methods, such as fault tolerance, 

generalization, and adaptability. In addition, Nag and Mitra (1999) point out that ANN is a non-

linear model, data-driven, self-adaptive (Fioramanti, 2008) and can be used for universal 

function approximations. Thus, it can independently comprehend the inherent 

interrelationships of the given input variables (Hill et al., 1996). It is also able to deal with 

erroneous, incomplete or missing, fuzzy or noisy input data (Kamruzzaman et al., 2006). 

Furthermore, the ANN model is able to approximate any continuous function with any desired 

accuracy (Hornik et al., 1989, Hornik, 1991). Moreover, the ANN model can be trained by 

comparing its result with its specific target, if there is a gap or error, then it will adjust its 

connection weights until it reaches its minimum error or its specific maximum number of  

iterations.  in order to  reduce its error. 

On the other hand, this model also has some drawbacks, especially as it requires large 

computational analysis and has a tendency for over-fitting. In addition, ANN is a black-box 

model, so it cannot explain the causal relationship between input and output (Braspenning et 

al., 1995).  

Despite of these limitations of the ANN model, however as the purpose of this study is to 

develop model to predict crises, this study believed that the ANN model can be used as powerful 

alternative EWS model to predict currency crises in Indonesia. In relation to that, this study is 

differ with my previous works, particulary in the paper, which is presented in the researcher 

training of the Indonesian Institute of Science, in term of the forcasting horizon. In this paper, 

this study applied the ANN model in predicting Indonesian currency crise within six months 

crisis window or forcastin horizon. The main assumsion of selecting the short forecasting 

horizon is the government may respond quickly by adopt countercyclical policies to avoid the 

occurence of crisis or at least to reduce its impact if the crisis is not entirely avoided. 
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Furthermore, similar to my previous work, in the application of this model, unlike the other 

studies, such as Yu et al. (2006), Yu et al. (2010) and Nag and Mitra (1999), in order to increase 

the prediction power of this model in predicting Indonesian currency crises, this study applied 

the noise-to-signal ratio, which is commonly used in signal approach, for selecting the set of 

neuron inputs in input layer.  

Finally, this paper is organized as follows: Section 2 explains the proposed model and data 

set ; Section 3 presents an application of an ANN model for Indonesia; while the conclusion will 

be provided in Section 4.  

2. RESEARCH METHOD  

Specification and Architecture of the ANN Model  

Basically, the artificial neural network mimics the operation of a biological neural 

network. The biological neural system consists of a simple structure that performs three basic 

functions: receiving signals (input) from other neurons; processing these signals; and then 

sending them to other neurons. As shown in Figure 1, the architecture of the ANN model also 

can be divided into three layers, namely input layer, hidden layer and output layer.  

In addition, each layer in a neural network model consists of a number of neurons or 

nodes, and one bias neuron is added, its value always being 1 for both input and hidden layers. 

This is because, according to Kecman (2001), in the logistic and sigmoid activation function, if 

there is no bias neuron in a hidden layer, the learning algorithm (that is, back-propagation) 

cannot learn because it can control the shapes, orientation and steepness of all types of data 

mapping.  

Like a human brain, all neurons in these layers are fully connected to other neurons in the 

next layers but there are no connections between neurons within a layer and each connection is 

associated with a weight. Basically, in the feed-forward neural network, all neurons including 

the bias neuron will send all signals to other neurons in the next layer in a forward direction.  

Figure 1. Architecture of the ANN Model 
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Input Layer 

In developing the neural network model, the first step is to select the appropriate indicators for 

input variables to ensure the precision of the prediction of output - even the type or the 

numbers of neurons in the input layer are determined by researchers in relation to their 

research objectives. However, the selection of potential independent variables is important 

(Walczak and Cerpa, 1999, Zhang et al., 1998). This is because, for a supervised learning neural 

network, the more relevant explanatory variables with the output variable will reduce the 

model’s learning times. A more detailed discussion about the selection of input neurons will be 

presented in the section on empirical findings.  

Hidden Layer 

In Figure 1, the next layer or any intermediate layers between input and output layers are 

hidden layers. Several issues arise in the hidden layer, such as the appropriate number of 

hidden layers and the number of neurons for each layer. Regarding the number of the hidden 

layers, in a neural network model, using more than one hidden layer is also possible. In addition, 

if there is more than one hidden layer in the network, the signals from the first hidden layer will 

be distributed to the next hidden layer before reaching the output layer, and this will increase 

learning time for the model to converge. 

Another issue is related to the appropriate number of neurons in a hidden layer. There is 

a trade-off between putting too many neurons or too few neurons in this layer. Using too many 

neurons will effect a longer learning period for the model, sometimes leading to the model being 

over fitted with data that causes the model to perform poorly when adding new data, because it 

starts to model the noise in the data set (Svozil et al., 1997, Walczak and Cerpa, 1999). On the 

other hand, if the numbers of neurons in the hidden layer is too small, the neural network will 

have a problem dealing with a complex data set (Zhang et al., 1998, Walczak and Cerpa, 1999). 

So, the optimal number of hidden layers and hidden neurons can be chosen at the point where 

the model has the smallest training error. 

Output Layer 

The last layer in Figure 1 is the output layer. The output neuron in the output layer 

corresponds to the predicted variable. In this study, the expected output is only one, the 

probability of a currency  crisis in Indonesia having a value in the range of 0 to 1. In this model, 

to guarantee the output neuron falls into this range, the logistic activation function will be 

utilized. To train this model in the supervised learning neural network, this output neuron will 

be compared with the target. 

The Learning Algorithm 

As mentioned earlier, like a human brain, the ANN model can be trained to make its 

prediction more accurate and powerful. There are many supervised learning algorithms which 

are available but the most popular and commonly used is the back-propagation (Werbous, 

1974, Wong et al., 2000). More than 95 percent of the application of neural networks in business 

apply this learning algorithm (Wong et al., 2000). As already mentioned, all neurons from the 

input to output layer are connected, and each connection has a weight associated with it. In this 
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supervised learning, as with back-propagation, the objective of the training process is to 

discover the appropriate weight for every connection among neurons in all layers. 

According to Fausett (1994), to train a neural network using the back propagation 

method can be done in three steps, as follows: 

 

Step 1 – Feed-Forward 

In this step, all signals travel from the input to the output layer. Using the feed-forward 

mechanisms, all the signals from all neurons in the input layer (Xi) together with one bias 

neuron are sent to the neurons in the hidden layer, their initial weights (vij) being set to small 

random values. In the hidden neuron, two processes apply, as seen in Figure 2.  

Figure 2. A Single Hidden Neuron 

 

Firstly, all the incoming signals from input neurons are summed using the following equation 

       ∑     

 

                                                         

As the preference output of the neural network model is the probability of crisis, which is 

valued in the range of 0 for “no crisis” to 1 for “crisis”, this study applies a logistic sigmoid 

activation function to keep its value in the range of 0 to 1. So, for consistency, the second step is 

to convert the value of hidden layer in the range of 0 to 1, using the logistic sigmoid activation 

function before sending it to the output layer, using the following equation: 

     (  )  
 

     (   )
                                          

For simplicity, this study only uses one hidden layer, so these activation signals (Zj) are sent to 

the next layer, the output layer. In this output neuron (Yk), a similar process with a hidden 

neuron is also applied. First, all incoming signals from hidden neurons are summed up using the 

following equation:  
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       ∑     

 

                                                      

Then, to make the value of the model’s output  or    in the range of 0 to 1, so this 

summation value will be transformed using a logistic sigmoid activation function, as follow: 

         
 

          
                                         

Step 2 - Back Propagation of Error 

In this step, the network’s output (Yk) is compared with the target (Ok) and all the errors 

from this comparison are back propagated from the output to the input layer via a hidden layer. 

Step 3 – Adjusting the Associated Weights 

Finally, the associated weight involved in each connection among neurons in all layers is 

gradually adjusted. As already mentioned, in the back-propagation mechanism, the error will be 

adjusted gradually in a backward direction.  

This learning process will be continued until the network meets one condition whenever 

the net output of the model converges to its target, or the minimum threshold of the error is 

achieved. However, if the neural network never converges to its target, setting the maximum 

number of iterations can stop this learning process. So, even though this model fails to achieve 

its target, that is, the minimum error, this learning process will stop whenever the maximum 

number of iterations is achieved. The application of this model to predict the Indonesian 

financial crises will be discussed in the next section. 

3. THE APPLICATION OF ANN EWS MODEL TO PREDICTING INDONESIAN FINANCIAL 

CRISES USING A 6 MONTHS PREDICTION HORIZON 

Constructing the ANN Model 

For predicting Indonesian currency crises, this study constructed the ANN model based 

on the training parameters in Table 1. In developing an early warning system model, 

particularly ANN model, the first step is to determine the episode of financial crisis as the target 

or output of this model. This output can be used to train the ANN model.  

Table 1. The Training Parameter for ANN models 

No Description Training Information 

1 Type of network Multi-layer perceptron 

2 No of layers 3 

3 No of hidden layer 1 

4 No of input neurons  10 

5 No of hidden neurons  10 

6 No of output neurons  1 
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No Description Training Information 

7 Activation functions Logistic 

8 Performance function Mean squared error 

9 Training algorithm back-propagation 

10 Starting weights and biases Random 

11 Number of iterations 30.000 

12 Training error  0.5007 

13 Learning rate (α) 0.010 

14 Momentum factor (β) 0.800 

Defining financial crisis as an output neuron 

This study followed Kaminsky et .al.(Kaminsky et al., 1998) in determine the currency 

crises as an output neuron. According to Kaminsky et al.(Kaminsky et al., 1998), a financial crisis 

is a situation where an attack on the currency leads to a sharp depreciation of the currency, a 

large decline in international reserves, or a combination of these two circumstances. If so, this 

financial crisis (ct) can be measured as 1 whenever the exchange market pressure index (EMPI) 

is greater than its thresholds of 3 EMPI’s standard deviation () above the index’s mean () or 

otherwise 0 for no crisis, which is calculated as follows: 

   {
                      

                                            
                          

This definition encompasses both successful and unsuccessful attacks on the currency, 

which may be managed in a fixed exchange rate regime or other sorts of exchange rate regimes. 

The EMPI was defined in this way so that it would exceed its threshold eight times during 

November 1978, April 1983, September 1986, August 1997, December 1997, January 1998, May 

1998 and June 1998 (see Figure 3).  

 

Figure 3. EMPI and Threshold 

 

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0
1

/0
1

/1
9

7
0

0
1

/0
4

/1
9

7
1

0
1

/0
7

/1
9

7
2

0
1

/1
0

/1
9

7
3

0
1

/0
1

/1
9

7
5

0
1

/0
4

/1
9

7
6

0
1

/0
7

/1
9

7
7

0
1

/1
0

/1
9

7
8

0
1

/0
1

/1
9

8
0

0
1

/0
4

/1
9

8
1

0
1

/0
7

/1
9

8
2

0
1

/1
0

/1
9

8
3

0
1

/0
1

/1
9

8
5

0
1

/0
4

/1
9

8
6

0
1

/0
7

/1
9

8
7

0
1

/1
0

/1
9

8
8

0
1

/0
1

/1
9

9
0

0
1

/0
4

/1
9

9
1

0
1

/0
7

/1
9

9
2

0
1

/1
0

/1
9

9
3

0
1

/0
1

/1
9

9
5

0
1

/0
4

/1
9

9
6

0
1

/0
7

/1
9

9
7

0
1

/1
0

/1
9

9
8

0
1

/0
1

/2
0

0
0

0
1

/0
4

/2
0

0
1

0
1

/0
7

/2
0

0
2

0
1

/1
0

/2
0

0
3

0
1

/0
1

/2
0

0
5

0
1

/0
4

/2
0

0
6

0
1

/0
7

/2
0

0
7

EMPI Treshold



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
507 

Input Neurons 

As mentioned in Table 1, this model used 10 input neurons in predicting the Indonesian 

financial crises and the list of input neurons are presented in Table 2. These input neurons are 

selected using the noise-to-signal ratio, which is commonly used in signal model for selecting 

the best leading indicators. 

Table 2. The List of Input Neurons 

 Input Neurons NSR Source 

01 
Real US$/yen exchange 

ratea 
0.03 IFS 

02 
Short-term capital flows to 

GDP 
0.03 IFS 

03 US annual growth rate 0.06 US Bureau of Economic Analysis 

04 US real interest ratec 0.09 
IFS 

05 US real interest rate 0.13 

06 Loans to depositsc 0.23 IFS 

07 M1 to GDPc 0.23 IFS 

08 Real effective exchange ratea 0.24 Bloomberg 

09 Exportsb 0.29 IFS line 70 

10 M1 to GDP 0.32 IFS 

  Notes: a deviation from trend-HP filter, b 12 months percentage change, c 12 months 

change 

Before putting these variables as input neurons in the input layer, all data will be normalized to 

keep values in the range -1 to 1 (2009), using the following equation:  

     [
            

                 
]                               

Then, this model initially set its connection weights randomly, and then during the 

training process, the connection weights were adjusted gradually until the model’s output came 

close to its target value, or the error becomes smallest or if not until the maximum number of 

iterations of 30.000 was reached. 

Similar to the parametric approach (probit/logit model), and based on the results of the 

training undertaken, this model can be used to show the average contribution for each input’s 

neurons to the output neuron, that is, the probability of the occurrence of financial crises in 

Indonesia. However, unlike the parametric model, it should be noted that in the ANN model, 

beyond the input neurons there are still many other factors that may affect or determine the 

output of this model, such as the number of hidden layers and hidden neurons, the value of 

momentum and learning rates, and the number of iteration.  



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
508 

In Table 3, this model indicated that the real effective exchange rate, followed by US 

annual growth rate and US real interest rate are the main contributor to the probability of 

currency crises in Indonesia.  

Table 3. Average Contribution of Input Nodes to Output Node 

No Description Average Contribution 

1 Short-term capital flows to GDP  5.61% 

2 Exportsb  6.08% 

3 Real effective exchange ratea  17.02% 

4 M1 to GDP  8.08% 

5 M1 to GDPc 10.72% 

6 Loans to depositsc 9.55% 

7 US real interest rate 14.10% 

8 US real interest ratec 9.25% 

9 US annual growth rate 14.95% 

10 Real US$/yen exchange ratea  8.12% 

 Total 100.00% 

 Notes: a deviation from trend-HP filter, b 12 months percentage change, c 12 months 

change 

Predicting Indonesian Financial Crises 

In this section, this study will applied the ANN model in predicting the Indonesian 

currency crises. Furthermore, the in-sample forecasting results of this model is presented in 

Figure 4, while Figure 5 displays the out-of-sample forecasting results. Finally, the in-sample 

and the out-of-sample performance assessment results are recorded in Table 4. 

In-sample Prediction (1971-1995)  

The in-sample prediction of this model which is shown in Figure 4 indicate that this model can 

predict all three in-sample currency crises accurately, as its probability of crisis rises 

throughout the entire three the 6-month pre-crisis periods, these being marked as yellow areas.  

Figure 4. The ANN model: In-Sample Prediction using 6 months forcating horizon 

 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
509 

Furthermore, based on this figure, it also shows that this model send fewer false alarms, thus 

increasing the accuracy of this model in capturing the tranquil periods. It also increases the 

ability of this model to capture the whole observation for both crisis and tranquil periods. For 

more detail information about the performance evaluation of this model will presented in next 

section. 

Out-of-sample Prediction  

As the only currency crisis that occured during this period of 1996 to 2008 is the Asian 

financial crisis that hit Indonesia in 1997/98, so the performance of this model will be evaluated 

based on the ability of this model to predict this crisis. As already mentioned earlier, the 

prediction of this model can be seen in Figure 5. Based on this figure, it is found that this model 

can predict the existence of the Asian financial crisis as its probability of crisis increase during 

the yellow shaded areas, which represented the 6-month pre-crisis periods.  

Figure 5. The ANN model: Out-of-Sample Prediction 

 

Based on this table, in term of the timing of the signals transmitted, this figure shows that 

this model is capable of sending warning signals since early 1996, however as or eight months 

before their prediction horizon. However these signals can be classified as false alarms because 

according to Equation 5, there is no currency crises occurred within the period of 1996 to 2008. 

In addition, based on this figure, this model sent warning signals from June 1997 with the  

probability of a crisis of 64%, and even after that it dropped to 0% but rose again to 100% in 

January 1998.  

Apart from the ability to predict crises, Figure 5 also shows that after the Asian Financial 

Crisis in 1997/98, and until the end of 2008, this model still sent many warning signals of 

impending crisis in Indonesia. However, as previously stated, based on Equation 5 and Figure 3, 

no currency crises were found in Indonesia during this period (1998-2008), particularly during 

1998 to 1999 and 2001 to 2002 that indicated political transition from “new order regime” to 

“reformation regime” and these signals can be classified as false alarms. In addition, this model 

also sent warning signals since mid 2008 as the model’s probability of currency crises tend to 
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increase until end of 2008, as you may aware that during this period, the world is hit by the 

global financial crisis.  It also can be pointed as one of the limitation of this model as it can not 

distinguished between financial crises and other vulnerabilities.  

Robustness test 

As discussed earlier, this study aimed to develop an early warning system (EWS) model, 

which is capable of predicting the occurrence of currency crises rather than the occurrence of 

tranquil periods, then this study will set a four cut-off-probability as a thresholds, namely 20%, 

30%, 40% and 50%. Thus, the model will indicate a crisis date if the model’s probability of crisis 

is greater that its cut-off probability. Moreover, In evaluating the performance of this EWS 

model in predicting the financial crises in Indonesia both in-sample and out-of-sample periods, 

following to Berg and Pattillo (1999a), the performance of this ANN  model can be evaluated 

using 6 assessment methods, such as the percentage of observation correctly called, the 

percentage of pre-crisis period correctly called, the percentage of tranquil period correctly 

called, noise to signal ratio (NSR), and Diebold and Rudebusch’s (1989) quadratic probability 

score (QPS) and global score bias (GSB). For more detail explanation of these methods can be 

seen in the appendix.  

The good performance of this model in predicting the in-sample financial crises is also 

supported by the percentage of the pre-crises period correctly called in Table 4 that indicates 

this models are able to predict 100% of the 6-month pre-crises periods for all the cut-off 

probabilities. Furthermore, this table records that their QPS and GSB scores are almost close to 

zero, which indicates that the accuracy and calibration of these models are almost perfect. 

In contrast, for predicting the out off sample, its result is not good as its in-sample 

prediction.  The ANN model can only predict about 56% at Pr*=20%. As its prediction ability 

tended to fall as the cut-off probability increases. For examples, at Pr*=50%, the prediction 

ability of this model only decreased slightly to 50%. As the period of out-of-sample is extended 

from 1998 to 2008, similar to the Figure 5, the performance evaluation also mentioned that this 

model send more false alarms as indicated around 79% at the 20% cut-off-probability. As the 

threshold increased to 50%, the percentage of false alarm in term of signals tend to increase to 

80%. This condition also indicate that this model ‘s ability to capture tranquil also reduce. This 

condition also can be seen using QPS and GSB as their result tend much higher than the in-

sample forecasting.  

Table 4. In-sample and Out-of-sample Evaluation at 50% Cut-off Probability 

Pr* Assessment methods 
In-sample Out-of-sample 

1971-95 1996-98 1996-2008 

20% 

% of observations correctly called 98.67% 47.22% 73.86% 

% of pre-crisis periods correctly called  100.00% 56.25% 56.25% 

% of tranquil periods correctly called  98.58% 40.00% 75.91% 

% of false alarms of total alarms 18.18% 57.14% 78.57% 

QPS 0.0267 1.0556 0.5229 

GSB 0.0004 0.0386 0.0578 
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Pr* Assessment methods 
In-sample Out-of-sample 

1971-95 1996-98 1996-2008 

30% 

% of observations correctly called 99.33% 47.22% 75.16% 

% of pre-crisis periods correctly called  100.00% 56.25% 56.25% 

% of tranquil periods correctly called  99.29% 40.00% 77.37% 

% of false alarms of total alarms 10.00% 57.14% 77.50% 

QPS 0.0133 1.0556 0.4967 

GSB 0.0001 0.0386 0.0492 

40% 

% of observations correctly called 99.67% 44.44% 74.51% 

% of pre-crisis periods correctly called  100.00% 50.00% 50.00% 

% of tranquil periods correctly called  99.65% 40.00% 77.37% 

% of false alarms of total alarms 5.26% 60.00% 79.49% 

QPS 0.0067 1.1111 0.5098 

GSB 0.0000 0.0247 0.0452 

50% 

% of observations correctly called 99.67% 44.44% 74.51% 

% of pre-crisis periods correctly called  100.00% 50.00% 50.00% 

% of tranquil periods correctly called  99.65% 40.00% 77.37% 

% of false alarms of total alarms 5.26% 60.00% 79.49% 

QPS 0.0067 1.1111 0.5098 

GSB 0.0000 0.0247 0.0452 

Note: Pr*: the cut-off probability 

4. Conclusions 

The application of the ANN model as an alternative EWS model to predict the financial 

crisis, particularly in the case of Indonesia, is promising as it is able to predict almost the 6 

months prior of three in-sample currency crises in Indonesia.  Even though the prediction 

results for the out-of-sample financial crisis are not good as the in-sample prediction, however, 

ANN model is also able in predicting the 6 months prior to the out-of-sample Indonesian 

currency crisis. This finding also support the idea that financial crises can be predicted.  

This study also indicates that the real effective exchange rate, which followed by US 

annual growth rate and the 12-month percentage change of US real interest rate contributes 

significantly in determining the Indonesian currency crises.  

Even though this model was able to predict Indonesian financial crises, it also sent lots of 

false alarms, this being particularly noticeable during the political transition from 1999 to 2001. 

It indicates a possible weakness of this model, which cannot distinguish between financial crises 

and other vulnerabilities, including political distress. This might requires further investigation 

as some researchers have suggested a close link between political instability and financial crisis 

(Mei and Guo, 2004, Vaaler et al., 2005).  
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Policy Recommendation 

The empirical results indicate that the currency crises can be predicted and the 

application of ANN model as an alternative EWS model for predicting Indonesia financial crises 

is promising. Thus, government can develop the EWS models including ANN model to predict 

the recurrent crises in the future. By doing that, the government may avoid the recurrent of 

crises in the future or at least they can reduce its negative impacts if it cannot be avoided.  
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PENGGUNAAN METODE HYPNOTHERAPI DALAM AKTIVITAS OLAHRAGA UNTUK 
MENINGKATKAN KONSENTRASI 

 

Agus Supriyanto, Awan Hariono, dan Lismadiana 

Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY 
 

ABSTRAK  

Tujuan pelatihan penggunaan metode hypnotherapi dalam aktivitas olahraga untuk 
meningkatkan konsentrasi, di antaranya adalah: (1) Merencanakan dan 
mengimplementasikan penggunaan metode hypnotherapi dalam aktivitas olahraga 
untuk meningkatkan konsentrasi, (2) Menyusun penggunaan metode hypnotherapi 
dalam aktivitas olahraga untuk meningkatkan konsentrasi, dan (3) Membuat 
bentuk-bentuk metode hypnotherapi dalam aktivitas olahraga.  

Kegiatan pelatihan penggunaan metode hypnotherapi dalam aktivitas olahraga 
untuk meningkatkan konsentrasi dilaksanakan di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY. 
Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 13-14 Oktober 2012. Jumlah peserta 
kegiatan pelatihan sebanyak 45 orang. Metode yang ditempuh adalah ceramah, 
tanya jawab, problem solving, demontrasi , praktik langsung, dan evaluasi.    

Hasil kegiatan adalah sebagai berikut: (1) Target sebanyak 50 peserta dapat 
terpenuhi meskipun dilakukan secara terpisah dikarenakan keterbatasan waktu 
bagi para peserta, (2) terlaksananya pelatihan penggunaan metode hypnotherapi 
dalam aktivitas olahraga untuk meningkatkan konsentrasi yang dilakukan secara 
terpadu dengan jumlah peserta sebanyak 45 orang, dan (3) 89% peserta pelatihan 
dapat malakukan hipnosis sederhana terhadap suyet. Sebagai saran selama 
kegiatan, di antaranya: (1) perlu adanya buku panduan hypnosis untuk 
mempermudah pelatih dalam mengaplikasikan apabila muncul permasalahan-
permasalahn psikologis selama proses latihan dan pertandingan, dan (2) kegiatan 
PPM pelatihan penggunaan metode hypnotherapi dalam aktivitas olahraga untuk 
meningkatkan konsentrasi perlu ditindak lanjuti dengan pelatihan yang lebih 
spesifik ke arah hypno-sporting untuk olahraga prestasi. 

Kata kunci: metode, hypnotherapi, olahraga, konsentrasi  

 

PENDAHULUAN 

Olahraga tidak hanya mencakup kegiatan fisik saja, akan tetapi juga melibatkan unsur 

psikis manusia. Pada deklarasi International Council of Sport and Physical Education, dinyatakan 

bahwa olahraga adalah setiap kegiatan fisik yang bersifat permainan dan yang berupa 

perjuangan terhadap diri sendiri atau orang lain atau terhadap kekuatan-kekuatan alam 

tertentu (Moeloek, dalam Muthohir, 2002). Namun pada kenyataannya, yang terjadi dalam 

olahraga pada dasarnya adalah man in movement yang berarti bahwa yang bergerak dalam 

aktivitas olahraga bukan semata-mata bagian tubuh manusia melainkan merupakan wujud 

proses psiko fisik manusia sebagai satu kebulatan (totalitas) oleh karena manusia terdiri dari 

jiwa dan raga dalam susunan yang unik dan saling mempengaruhi.  
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Atlet juga merupakan manusia biasa yang memiliki jiwa dan emosi. Sebagai akibatnya, 

atlet sering mengalami gejolak-gejolak mental dan sering berada dalam situasi stres yang 

mencekam sehingga berpengaruh terhadap upaya mencapai prestasi optimal. Untuk itu, aspek-

aspek mental tersebut perlu dilatih dan dikelola, karena dalam pertandingan, aspek mental 

memiliki pengaruh sekitar 80% dan 20% untuk aspek lain (Gunarsa, 1996). 

Pada perkembangan olahraga akhir-akhir ini dapat dilihat bahwa peranan faktor 

psikologis dalam mencapai prestasi begitu besar. Hal ini dibuktikan melalui banyaknya 

penelitian dan studi tentang keterlibatan aspek psikologis dalam olahraga. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa faktor psikologis yang dapat mempengaruhi prestasi atlet dalam 

pertandingan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu faktor-faktor psikologis yang dapat 

mengganggu prestasi olahraga dan faktor-faktor psikologis yang dapat menunjang prestasi 

olahraga. Sering dijumpai banyak pelatih atau atlet yang mengatakan bahwa kegagalannya 

dalam mencapai prestasi yang ditetapkan adalah karena faktor psikis. Mereka merasa bahwa 

latihan fisik yang selama ini dilakukan sudah optimal dan saat latihan atlet menunjukkan 

motivasi yang tinggi untuk bisa mencapai prestasi yang diharapkan, akan tetapi menjelang 

pertandingan atau perlombaan atlet mulai cemas, sulit berkonsentrasi dan menjadi kurang 

percaya diri. Atlet yang sering mengalami kecemasan menjelang bertanding ini sering dianggap 

memiliki mental bertanding yang buruk. Berdasarkan hasil survey dan pengamatan di lapangan 

saat perlombaan banyak atlet kehilangan konsentrasi ketika dalam perlombaan, terutama atlet-

atlet pemula, junior, dan beberapa atlet senior dengan berbagai macam bentuk perilaku yang 

merugikan penampilannya.  

Selama ini sedikit sekali atlet berlatih secara khusus peningkatan konsentrasi sebelum 

perlombaan. Padahal dalam olahraga konsentrasi memegang peranan yang sangat penting. Jika 

konsentrasi seseorang terganggu pada saat melakukan aktivitas olahraga, baik itu dalam latihan 

maupun dalam perlombaan dapat menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut 

seperti berkurangnya akurasi gerakan, tidak dapat menerapkan strategi karena tidak 

mengetahui harus melakukan apa sehingga kepercayaan diri menjadi berkurang bahkan hilang, 

yang ada akhirnya sulit mencapai prestasi optimal sesuai dengan kemampuannya. Untuk itu 

dibutuhkan sebuah bentuk metode yang dapat membantu atlet untuk berkonsentrasi. 

Mengingat pentingnya faktor konsentrasi di bidang olahraga, maka perlu dilakukan latihan 

konsentarsi bagi atlet. Ada beberapa cara untuk melatih kondisi tersebut di atas, antara lain 

menggunakan metode hypnotherapi. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

pelatihan penggunaan metode hypnotherapi dalam aktivitas olahraga.  

 

HYPNOTHERAPI 

Hypnotherapi adalah suatu metode hipnosis yang telah dipergunakan selama beberapa 

ratus tahun, bahkan saat ini metode dan teknik baru hipnotisme telah dikembangkan di 

nergara-negara maju untuk membantu manusia mengatasi berbagai masalah mental, emosional 

dan fisik tak terkecuali dalam bidang olahraga. Hipnosis secara singkat dapat dipahami sebagai 

peningkatan daya sugestibilitas seseorang dimana secara alamiah tingkat kesadarannya 

menembus faktor kritis, sehingga logika, evaluasi dan penilaian dari pemikiran sadar (conscious 

mind) dapat dilewati. Dengan melewati faktor kritis tersebut, sugesti dan pemikiran spesifik 
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dapat ditanamkan dalam pikiran bawah sadar (subconscious mind) sehingga dapat 

mempercepat proses perubahan perilaku secara positif dan permanen (Arif, 2011). 

a. Proses kerja Hipsosis 

Pikiran atau kesadaran kita itu seperti bawang yang berlapis-lapis. Secara garis besar 

manusia punya satu pikiran/kesadaran yang terdiri dari dua bagian, yaitu pikiran sadar dan 

bawah sadar. Pikiran sadar adalah proses mental yang dapat kendalikan dengan sengaja. 

Pikiran bawah sadar adalah proses mental yang berfungsi secara otomatis sehingga anda tidak 

menyadarinya dan sulit untuk dikendalikan secara sengaja. 

 

Gambar 1. Model Pikiran Manusia 

 

Pikiran sadar mempunyai 4 fungsi utama, yaitu: mengenali informasi yang masuk dari 

pancarindra, membandingkan dengan memori, menganalisa, dan kemudian memutuskan 

respon spesifik terhadap informasi tersebut. Sedangkan pikiran bawah sadar berfungsi 

memproseskebiasaan, perasaan, memori permanen, kepribadian, intuisi, kreativitas, dan 

keyakinan.  

Pengaruh pikiran bawah sadar terhadap diri kita adalah 9 kali lebih kuat dibandingkan 

pikiran sadar. Itulah mengapa banyak orang yang sulit berubah meskipun secara sadar mereka 

sangat ingin berubah. Apabila terjadi pertentangan keinginan antara pikiran sadar dan bawah 

sadar, maka pikiran bawah sadar selalu menjadi pemenangnya. Apabila kita ingin mengubah 

kebiasaan, kepribadian, keyakinan yang negatif, mengendalikan emosi, maka yang harus diubah 

adalah "program pikiran" yang ada di pikiran bawah sadar. Garis putus-putus (pada gambar 1) 

mengilustrasikan Critical Factor. Critical Factor adalah bagian dari pikiran yang selalu 

menganalisis segala informasi yang masuk dan menentukan tindakan rasional seseorang. 

Critical factor ini melindungi pikiran bawah sadar dari ide, informasi, sugesti atau bentuk 

pikiran lain yang bisa mengubah program pikiran yang sudah tertanam di bawah sadar.  

Seorang anak kecil usia 0-3 tahun dalam pikirannya belum terbentuk critical factor, 

sehingga anak kecil menerima perintah/informasi dari orang lain begitu saja tanpa berpikir 

panjang. Anak kecil tidak menyaring informasi/sugesti, apapun yang diterima dari 

lingkungannya dianggap sebagai sesuatu yang benar. Usia 0-3 tahun ini adalah fase kritis dalam 

pertumbuhan anak. Jika kita banyakmemberikan perintah/informasi yang positif, maka anak 

akan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sukses, begitu sebaliknya. Seiring bertambahnya 

usia, critical factor akan membentuk dan semakin menguat hingga dewasa. Ketika sudah 
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dewasa dan dalam kondisi sadar seperti sekarang ini, critical factor akan menghalangi afirmasi 

atau sugesti yang ingin ditanamkan ke pikiran bawah sadar. Sugesti yang diucapkan dalam 

kondisi sadar terhalang oleh critical factor, sehingga efeknya sangat kecil atau bahkan tidak ada 

sama sekali karena ditolak mentah-mentah oleh critical factor. Saat melakukan hipnotis, yang 

terjadi adalah saya mem-bypass critical factor subjek (orangyang dihipnotis) dan langsung 

berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar subjek. Hasilnya bisa memprogram ulang pikiran 

subyek seperti berbicara pada anak usia 0-3 tahun. Hampir-hampir tidak ada perlawanan dalam 

diri subjek selama sugesti yang diberikan tidak merugikan subyek.  

By-pass sering dipersepsikan sebagai suatu bentuk manipulasi. Menembus critical factor 

ini dilakukan dengan suatu teknik induksi. Induksi bisa dilakukan dengan cara membuat pikiran 

sadar subjek dibuat sibuk, lengah, bosan, bingung (tidak memahami) atau lelah sehingga pintu 

gerbang menuju pikiran bawah sadar, yaitu critical factor terbuka atau tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya. Oleh karena critical factor terbuka atau pengawasannya lemah maka 

sugesti akan langsung menjangkau pikiran bawah sadar. Critical factor menjadi tidak aktif 

ketika seseorang dalam kondisi hipnotis. Maka dari itu, semua sugesti (selama tidak 

bertentangan dengan sistem kepercayaan dan nilai-nilai dasar yang dianut seseorang) akan 

diterima oleh pikiran bawah sadar sebagai kebenaran, kemudian disimpan  sebagai program 

pikiran. Program pikiran yang sudah ditanamkan melalui sugesti dalam kondisi hipnotis, akan 

menjadi pemicu perubahan yang permanen (Majid, 2010). 

 
b. Gelombang Otak dan Hipnosis 

Jaringan otak manusia hidup menghasilkan gelombang listrik yang berfluktuasi yang 

sering disebut brainwave atau gelombang otak. Dalam satu waktu, otak manusia menghasilkan 

berbagai gelombang otak secara bersamaan. Empat gelombang otak yang diproduksi oleh otak 

umumnya manusia yaitu beta, alpha, tetha, dan delta. Akan tetapi selalu ada jenis gelombang 

otak yang paling dominan, yang menandakan aktivitas otak saat itu. Gelombang otak 

menandakan aktifitas pikiran seseorang. Gelombang otak diukur dengan alat yang dinamakan 

Electro Encephalograph (EEG). EEG ditemukan pada tahun 1929 oleh psikiater Jerman, Hans 

Berger. Sampai saat ini, EEG adalah alat yang sering diandalkan para peneliti yang ingin 

mengetahui aktivitas pikiran seseorang. Adapun macam gelombang otak, di antaranya: (1) Beta 

(frekuensi 12 - 25 Hz), yaitu dominan pada saat kita dalam kondisi terjaga memungkinkan 

seseorang memikirkan sampai 9 objek secara bersamaan; (2) Alpha (frekuensi 8 - 12 Hz), yaitu 

dominan pada saat tubuh dan pikiran rileks dan tetap waspada. Misalnya ketika kita sedang 

membaca, menulis, berdoa dan ketika kita fokus pada suatu objek; (3) Theta (frekuensi 4 - 8 

Hz), yaitu dominan saat kita mengalami kondisi hipnotis yang dalam, meditasi dalam, hampir 

tertidur, atau tidur yang disertai mimpi; dan (4) Delta (frekuensi 0,1 - 4 Hz), dominan saat tidur 

lelap tanpa mimpi.  

Penemuan alat untuk mengukur gelombang otak berpengaruh positif terhadap 

perkembangan hipnotis. Hipnotis yang semula dianggap sebagai hal yang misterius, 

menakutkan, dan dianggap fenomena supranatural, sekarang sudah diterima secara ilmiah 

sebagai kondisi alami manusia. Telah dilakukan penelitian pada sejumlah subjek dan diperoleh 

hasil bahwa subjek yang sedang dalam kondisi hipnotis, gelombang otaknya antara alpha dan 

theta. Dalam kondisi terjaga, gelombang otak subjek umumnya adalah beta. Begitu dilakukan 

induksi, maka gelombang otak subjek secara cepat turun ke alpha, dan setelah dilakukan teknik 
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deepening, otak subjek menunjukkan gelombang theta. Diyakini oleh para ilmuwan bahwa 

apabila otak memproduksi gelombang otak theta yang dominan, maka sedang terjadi aktivitas 

pikiran bawah sadar. Dalam kondisi hipnotis, anda bisa mengalami kondisi trance (gelombang 

otak alpha-theta) dalam waktu yang lama. Orang yang bermeditasi, berdoa dengan khusyuk, 

terpana melihat sesuatu, terhanyut membaca novel atau suatu cerita, melamun dan 

semacamnya juga menghasilkan gelombang otak alpha sampai theta. Dengan mengetahui 

bahwa kondisi hipnotis adalah kondisi yang alami bagi manusia, maka tidak perlu ada 

ketakutan lagi bahwa hipnotis itu berbahaya. Kecurigaan bahwa ada unsur magis, sihir atau 

paranormal dalam hipnotis sudah lenyap sejak diketahui bahwa hipnotis itu fenomena mental 

yang alami (Majid, 2010). 

 

KONSENTRASI 

Pada dunia olahraga, Cox (2002) menyatakan konsentrasi merupakan kemampuan atlet 

untuk memusatkan perhatian pada informasi yang relevan selama kompetisi. Pendapat tersebut 

sejalan dengan Dalloway (1993) yang menyatakan bahwa konsentrasi diperlukan untuk meraih 

preatsi optimal, tidak hanya pada cabang olahraga menembak, panahan, golf, tenis, renang, 

tetapi hampir pada seluruh cabang olahraga, termasuk olahraga yang beregu. 

Konsentrasi juga tidak dapat dipisahkan dari perhatian karena konsentrasi merupakan 

bagian dari perhatian. Dalloway (1993) menyatakan bahwa konsentrasi merupakan fokus 

perhatian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Matlin (1998) yang mengartikan konsentrasi 

sebagai kemampuan memusatkan pikiran atau kemampuan mental dalam penyortiran 

informasi yang tidak diperlukan dan memusatkan perhatian hanya pada informasi yang 

diperlukan. 

Konsentrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain usia, jenis kelamin, pengalaman 

dan pengetahuan. Faktor usia mempengaruhi kemampuan konsentrasi karena kemampuan 

berkonsentrasi ikut berkembang sesuai dengan usia individu (Lasmono, 1994 dan Wickens 

dalam Venstra, 1995). Demikian pula halnya di bidang olahraga, bahwa konsentrasi atlet dapat 

ditingkatkan sejalan dengan usianya (Nideffer & Bond, 2003).  

Faktor jenis kelamin mempengaruhi konsentrasi terkait dengan faktor bilogis, 

dimungkinkan karena faktor hormonal. Perempuan yang mengalami masa pra-mentruasi 

cenderung mudah terpecah konsentrasi dan cenderung emosional, sehingga dilaporkan pula 

atlet perempuan mengeluhkan bahwa siklus mentruasi mempengaruhi secara negatif kenerja 

olahraganya (Erdelyi 1976; Hartono 2003, dan Nideffer & Bond, 2003). Individu cenderung 

berkonsentrasi pada objek yang biasa dikenali polanya, sehingga pengetahuan dan 

pengalamannya dapat mempermudah konsentrasi (Treisman dan Galade dalam Anderson, 

1995). Hal menjadi sebuah dasar dalam pelatihan guna meningkatkan konsentrasi, bahwa 

semakin sering pelatihan dilakukan semakin mudah individu memusatkan perhatian karena 

pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. 

Tujuan dilakukan kegiatan pelatihan penggunaan metode hypnotherapi dalam aktivitas 

olahraga untuk meningkatkan konsentrasi, adalah sebagai berikut: (1) Merencanakan dan 

mengimplementasikan penggunaan metode hypnotherapi dalam aktivitas olahraga untuk 
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meningkatkan konsentrasi, (2) Menyusun penggunaan metode hypnotherapi dalam aktivitas 

olahraga untuk meningkatkan konsentrasi, dan (3) Membuat bentuk-bentuk metode 

hypnotherapi dalam aktivitas olahraga. Adapun manfaat kegiatan adalah: (1) Menambah 

pengetahuan dan keterampilan tentang materi penggunaan metode hypnotherapi dalam 

aktivitas olahraga untuk meningkatkan konsentrasi, (2) Meningkatkan pengetahuan tentang 

mengatasi ketegangan, kecemasan, dan stress selama aktivitas olahraga, (3) Kebanggaan bagi 

LPM UNY bila dapat mengembangkan bidang ilmu khususnya hypnotherapi dalam 

meningkatkan prestasi olahraga, (4) Mendapatkan arah program-program pengabdian yang 

nyata dibutuhkan dan bermanfaat untuk tahun-tahun berikutnya, yang sangat didambakan 

masyarakat, (5) Merupakan tantangan untuk mengembangkan hypnotherapi pada aktivitas 

olahraga khususnya dalam meningkatkan prestasi, (6) Tersusun bentuk-bentuk metode 

hypnotherapi dalam aktivitas olahraga yang dapat dijadikan acuan dalam peningkatan prestasi. 

 

METODE  

Khalayak sasaran pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah pelatih olahraga 

dikalangan PengKab/PengKot di DIY. Adapun alasan pemilihan khalayak sasaran adalah sebagai 

berikut: (1) Pelatih cabang olahraga di DIY belum memahami tentang pentingnya hypnotherapi 

untuk meningkatkan konsentrasi atlet baik pada saat latihan maupun pertandingan, dan (2) 

Pelatih merupakan orang terdekat dengan atlet sehingga dapat menerapkan secara langsung 

apabila atlet mengalami kendala psikologis selama dalam latihan maupun pertandingan. 

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kegiatan pelatihan adalah status dari 

khalayak sasaran yang cenderung heterogen. Untuk itu, agar kegiatan dapat berlangsung 

dengan lancar perlu adanya strategi dalam menerapkan metode yang akan digunakan, di 

antaranya: (1) Diskusi tentang permasalahan psikologis atlet selama dalam latihan dan 

pertandingan; (2) Perancangan dan pembuatan materi yang dapat dijadikan sebagai panduan 

bagi pelatih; (3) Pelatihan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, 

diskusi, demonstrasi; (4) Praktek hypnosis bagi para peserta; dan (5) Mengadakan evaluasi. 

Selain dengan cara menerapkan metode yang digunakan selama pelatihan berlangsung, 

maka langkah-langkah kegiatan PPM juga harus disusun dengan cermat serta disesuaikan 

dengan kondisi khalayak sasaran. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, di antaranya: (1) 

Survey terhadap permasalahan psikologis yang sering dialami olahragawan selama proses 

latihan dan pertandingan, (2) Menghubungi KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota, (3) 

Menghubungi ketua Pengkab/Pengkot. cabang olahraga di DIY, (4) Merancang materi hypnosis 

yang akan dijadikan sebagai panduan bagi peserta kegiatan, (5) Melatih peserta tentang cara 

melakukan hypnosis dengan melibatkan mahasiswa, (6) Mengadakan pertemuan, pengarahan, dan 

diskusi dengan beberapa pelatih cabang olahraga, (7) Mempelajari dan mengembangkan hypnosis 

ke arah hypno-sporting, (8) Memandu peserta pelatihan dalam melakukan praktek hypnosis, dan (9) 

Evaluasi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil Pelaksanaan Kegiatan  

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentang penggunaan metode 

hypnotherapi dalam aktivitas olahraga untuk meningkatkan konsentrasi dilakukan pada bulan 

Juni s/d Oktober tahun 2012, dengan rincian kegiatan seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1.  Rincian Pelaksanaan Kegiatan PPM Penggunaan Metode Hypnotherapi Dalam Aktivitas 

Olahraga Untuk Meningkatkan Konsentrasi 

Tanggal Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan 

 
5 Mei 

Diskusi Awal  Tim Pengabdi dengan Khalayak 
Sasaran 

FIK UNY 

15 Mei Seminar Awal PPM LPM UNY 

9 Juni  
Penyusunan Materi,  Leaflet dan Undangan 

Pemberitahuan 
FIK UNY 

 
23 Juni 

Finalisasi Penyusunan Materi,  Leaflet dan 
Undangan Pemberitahuan 

FIK UNY 

21 Juli Pemberitahuan Penundaan Kegiatan FIK UNY 

11 Agustus  

Praktek Meningkatkan Ketegaran Mental 
Atlet Pencak Silat DIY 

Training-camp 
pencak silat  

13 Agustus  

Praktek Meningkatkan Konsentrasi Atlet 
Base-ball DIY 

Lapangan base-ball 
FIK UNY 

25 Agustus  

Praktek Meningkatkan Ketegaran Mental 
Atlet Taekwondo DIY 

Training-camp  
taekwondo di JTC 

Bantul 

29 September 
Evaluasi Kegiatan Pendahuluan, Revisi 

Materi Pelatihan, dan Undangan 
Pemberitahuan  

FIK UNY 

13-14 Oktober 
Pelaksanaan Pelatihan   Penggunaan Metode 

Hypnotherapi Dalam Aktivitas Olahraga 
Untuk Konsentrasi 

GPLA FIK-UNY 

15-23 Oktober Penyusunan Laporan  FIK UNY 

24 Oktober Seminar Akhir PPM LPM UNY 

 

 Adapun hasil pelaksanaan Pelatihan Penggunaan Metode Hypnotherapi Dalam Aktivitas 

Olahraga Untuk Konsentrasi yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Oktober 2012, adalah 

sebagai berikut: 

1. Peserta merasa puas dengan diadakannya pelatihan penggunaan metode hypnotherapi 

dalam aktivitas olahraga untuk meningkatkan konsentrasi oleh Tim Pengabdi dari LPM 

UNY. Indikator tingkat kepuasaan peserta kegiatan dapat dilihat dengan adanya 

permintaan untuk diadakannya penyelenggaraan program kelanjutan yang secara khusus 

mengembangkan hypnosporting. 
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2. Peserta dapat mengimplementasikan penggunaan metode hypnotherapi dalam aktivitas 

olahraga untuk meningkatkan konsentrasi. Selain itu, sebagian besar peserta kegiatan 

dapat melakukan praktek hypnosis sederhana. 

3. Tim Pengabdi terinspirasi untuk menyusun buku panduan tentang dasar-dasar hypno-

sporting sehingga dapat dimanfaatkan pelatih untuk mengembangkan mental training. 

4. Usulan dari Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan FIK UNY adalah mengadakan kegiatan 

pelatihan hypnotherapi untuk guru-guru penjas di Daerah Istimewa Yogyakarta.  

5. Usulan dari KONI Sleman untuk diadakan pelatihan hypnotherapi bagi pelatih cabang 

olahraga di Kabupaten Sleman. 

 

Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan  

Permasalahan yang terdapat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat khususnya 

pada pelatihan penggunaan metode hypnotherapi dalam aktivitas olahraga untuk meningkatkan 

konsentrasi adalah pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan. Rencana awal kegiatan pelatihan 

dilakukan pada bulan Juli, namun tertunda hingga bulan oktober. Hal tersebut dikarenakan 

adanya persiapan PON Ke-XVIII di Riau, sehingga pelatih tidak dapat mengikuti kegiatan 

pelatihan yang dilakukan secara terpadu. Untuk itu, dalam kegiatan ini kendala tersebut diatasi 

dengan cara sebagai berikut: (1) Kegiatan pelatihan terpadu ditunda dan dilaksanakan pada 

bulan Oktober 2012, dan selanjutnya kegiatan pelatihan dilakukan secara terpisah dengan 

menyesuaikan program latihan dari masing-masing cabang olahraga. Pada kegiatan ini, Tim 

Pengabdi secara langsung terlibat dalam menerapkan hypnotherapi terhadap atlet yang akan 

diturunkan pada PON XVIII, khususnya pada cabang olahraga pencak silat, base-ball, dan 

taekwondo; (2) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan pelatihan, Tim Pengabdi 

meminta pada peserta kegiatan untuk memberikan tesimoni baik melalui lisan maupun tulisan; 

(3) Pada pelatihan terpadu, keberhasilan kegiatan dapat diketahui melalui praktek hypnosis 

yang dilakukan secara langsung oleh peserta kegiatan; dan (4) Untuk mempermudah 

pemahaman, materi praktik diberikan dengan menggunakan metode demonstrasi dan drill yang 

dilakukan secara klasikal.  

Meskipun beberapa kendala muncul selama kegiatan berlangsung, namun semua dapat 

diatasi dengan baik. Keberhasilan dalam mengatasi setiap permasalahan sangat didukung 

adanya kerjasama yang baik antara Tim Pengabdi, peserta, dan Fakultas Ilmu Keolahragaan 

UNY. Adapun faktor yang berperan terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan, di antaranya 

sebagai berikut: 

1. Motivasi dan minat peserta merupakan modal dasar untuk mengembangkan hypnotherapi 

dalam aktivitas olahraga. Pelatih menyadari menyadari bahwa untuk dapat mencapai 

prestasi tinggi, selain memiliki kemampuan fisik yang baik juga diperlukan mental yang 

kuat. Selain itu, pelatih juga menyadari bahwa ketegaran mental sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan berpikir (otak) dari atlet sehingga perlu untuk dikondisikan dan dilatih dalam 

jangka waktu yang relatif lama. 
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2. Tanggapan posistif dari KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota terhadap 

penyelenggaraan pelatihan penggunaan metode hypnotherapi dalam aktivitas olahraga 

untuk meningkatkan konsentrasi merupakan faktor yang sangat berperan dalam kegiatan 

pelatihan. Dengan menjalin kerjasama yang baik, hasil kegiatan diharapkan dapat 

diterapkan dan bermanfaat bagi olahragawan dalam mencapai prestasi tertinggi.   

3. Materi yang disampaikan dapat diterima oleh khalayak sasaran dengan memuaskan oleh 

karena dirancang berdasarkan hasil survey dan diskusi yang dilakukan oleh Tim Pengabdi 

dengan khalayak sasaran. 

4. Permasalahan yang diajukan dan ditemukan dalam pertemuan merupakan permasalahan 

yang sesuai dengan arah pengembangan dan hasil diskusi dengan khalayak sasaran.  

5. Pengembangan hypnotherapi untuk kalangan olahragawan layak untuk dilakukan, 

mengingat banyak atlet yang mengalami masalah psikologis selama dalam latihan dan 

pertandingan.  

 

Selain melibatkan pelatih cabang olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY, KONI 

Provinsi, KONI Kabupaten/Kota, kegiatan pelatihan penggunaan metode hypnotherapi dalam 

aktivitas olahraga untuk meningkatkan konsentrasi juga memberikan kesempatan pada 

beberapa atlet untuk menjadi peserta. Tujuannya adalah agar atlet juga memahami pentingnya 

metode hypnotherapi dalam membantu meningkatkan upaya untuk meraih prestasi secara 

optimal.  

Untuk melihat keberhasilan dari kegiatan pelatihan ini, maka Tim Pengabdi meminta pada 

peserta kegiatan untuk memberikan saran, kesan, dan testimoni baik secara lesan maupun 

tulisan. Adapun saran, kesan, dan testimoni  dari peserta pelatihan yang dapat dirangkum oleh 

Tim Pengabdi di antaranya sebagai berikut: 

1. KONI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

a. Kegiatan pelatihan sangat bermanfaat untuk membantu atlet dalam meraih prestasi di 

tingkat nasional maupun internasional sehingga perlu dikembangkan lagi. 

b. KONI siap untuk menjadi mitra kerja dalam pelatihan berikutnya pada level yang lebih 

tinggi dan lebih spesifik pada peningkatan prestasi atlet. 

 

2. Fakultas Ilmu Keolahragaan 

a. Metode hypnotherapi dapat dikembangkan di sekolah-sekolah dengan melibatkan 

guru-guru pendidikan jasmani sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangun 

karakter siswa ke arah yang lebih positif. 

b. Fakultas Ilmu Keolahragaan senantiasa siap untuk membantu pada setiap kegiatan 

yang bersifat untuk mengembangkan bidang keilmuan yang terkait dengan aktivitas 

olahraga. 

c. Kegiatan perlu dikembangkan secara akademik sehingga betul-betul dapat bermanfaat 

untuk pengembangan sistem pembinaan olahraga baik pendidikan, prestasi, dan 

rekreasi. 
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3. KONI Kabupaten/Kota 

a. Perlu untuk dikembangkan agar dapat membantu atlet dalam meningkatkan prestasi 

dan diharapkan ada buku panduan yang mudah dipahami dan dipelajari oleh pelatih. 

b. Siap menjadi mitra kerja dalam kegiatan-kegiatan lanjutan yang terkait dengan 

hypnotherapi. 

 

4. Pelatih 

a. Penggunaan hypnotherapi dalam olahraga akan menjadi metode yang baik bagi atlet 

sebagai penyemangat dan meningkatkan motivasi. 

b. Dapat digunakan sebagai sarana pemecahan masalah sehingga perlu dikembangkan 

pada level yang lebih tinggi. 

c. Perlu diadakan pelatihan yang dilakukan secara berkala sekaligus untuk meningkatkan 

kemampuan pelatih dalam melakukan hipnosis. 

d. Dapat digunakan untuk meningkatkan konsentrasi baik pada saat latihan maupun 

pertandingan. 

e. Melalui metode hipnosis dapat membantu atlet dalam mengontrol emosi.  

f. Menjadi lebih mudah dalam memberikan terapi terhadap setiap kesalahan gerak yang 

dilakukan oleh atlet. 

g. Memberikan gambaran cara membuat solusi terhadap setiap permasalahan yang 

dihadapi atlet. 

h. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengembangan mental training. 

i. Memberikan gambaran tentang perlunya mengoptimalkan kemampuan berpikir atlet. 

 

5. Atlet 

a. Lebih dapat meningkatkan konsentrasi pada saat latihan. 

b. Lebih dapat meyakinkan diri untuk melihat gambaran dan impian masa depan 

sehingga lebih semangat dalam menjalani hidup dan meraih prestasi. 

c. Lebih berani dalam setiap membuat keputusan. 

d. Meningkatkan kemampuan dalam mengontrol emosi sehingga lebih dapat berpikir 

secara logis dan membangun kepercayaan diri. 

e. Lebih fokus dalam menangani masalah yang dihadapi. 

f. Membantu menghilangkan rasa takut dan mengurangi tingkat kecemasan pada saat 

bertanding. 

g. Dapat lebih rileks dan nyaman setiap menghadapi latihan yang berat maupun 

pertandingan  

h. Merasa lebih yakin pada melakukan gerak teknik yang diajarkan oleh pelatih 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik meskipun 

tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelatihan 

berkat adanya kerjasama antara Lembaga Pengabdian Masyarakat UNY, Tim Pengabdi, Fakultas 

Ilmu Keolahragaan, Pelatih Cabang Olahraga, KONI Kabupaten/Kota, dan KONI Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Indikasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah target yang telah 
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ditentukan dapat tercapai, di antaranya: (1) Target sebanyak 50 peserta dapat terpenuhi 

meskipun dilakukan secara terpisah dikarenakan keterbatasan waktu bagi para peserta, (2) 

Terlaksananya pelatihan penggunaan metode hypnotherapi dalam aktivitas olahraga untuk 

meningkatkan konsentrasi yang dilakukan secara terpadu dengan jumlah peserta sebanyak 45 

orang, dan (3) 89% peserta pelatihan dapat melakukan hipnosis sederhana terhadap suyet. 

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap kegiatan ini, di antaranya: (1) Perlu adanya buku 

panduan hypnosis untuk mempermudah pelatih dalam mengaplikasikan apabila muncul 

permasalahan-permasalahn psikologis selama proses latihan dan pertandingan, dan (2) 

Kegiatan PPM pelatihan penggunaan metode hypnotherapi dalam aktivitas olahraga untuk 

meningkatkan konsentrasi perlu ditindak lanjuti dengan pelatihan yang lebih spesifik ke arah 

hypno-sporting untuk olahraga prestasi. 
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PENGELOLAAN SUNGAI OPAK PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI TAHUN 2010 
UNTUK PERTANIAN 

 

Nurul Khotimah, Dyah Respati Suryo Sumunar, Sugiharyanto 

Jurusan Pendidikan Geografi, FIS, UNY 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) potensi sumber daya air Sungai 
Opak untuk irigasi lahan pertanian dengan melihat rerata curah hujan dan potensi 
debit yang dimiliki, (2) nilai laju erosi di wilayah Sungai Opak, (3) kualitas air 
Sungai Opak untuk irigasi lahan pertanian, dan (4) status kekritisan Daerah Aliran 
Sungai (DAS) Opak saat ini. 

 Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah air 
yang mengalir di DAS Opak, sedangkan sampel penelitian adalah air yang berada di 
5 segmen Sungai Opak yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Jenis 
data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan 
data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan uji laboratorium. Data yang 
dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskripti f.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Potensi curah hujan di DAS Opak 
relatif tinggi, kecuali di sekitar wilayah stasiun Sorogedug, sedangkan potensi debit 
masih memungkinkan untuk pemenuhan kebutuhan irigasi lahan basah, kecuali 
pada musim kemarau dimungkinkan ada beberapa wilayah yang mengalami 
kendala pemenuhan air irigasi karena penurunan debit yang ada, (2) Indeks bahaya 
erosi tinggi terdapat pada bagian hulu Sungai Opak, sedangkan wilayah lain dengan 
indeks bahaya erosi rendah dan sedang yang didukung dengan kondisi kemiringan 
lereng yang kecil sehingga didominasi lahan pertanian padi dengan sistem irigasi, 
(3) Kualitas air Sungai Opak baik untuk irigasi pertanian, kecuali dilihat dari 
parameter klorida dan sulfat, dan (4) Status DAS Opak saat ini dapat dikatakan 
masih belum kritis, namun tetap diperlukan upaya konservasi untuk menunjang 
keberlanjutannya. 

Kata kunci: kelas air, Sungai Opak, pasca erupsi, Gunung Merapi  

 

 

PENDAHULUAN 

Erupsi Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa 

Tengah pada akhir tahun 2010 telah menimbulkan berbagai dampak langsung terhadap 

lingkungan, antara lain kerusakan lahan hutan dan pertanian, penurunan kualitas udara, 

penurunan kualitas air dan sedimentasi di aliran sungai yang bermata air di Merapi, kerusakan 

infrastruktur dan permukiman penduduk, dan korban jiwa. Penurunan kualitas air dan 

sedimentasi di aliran Sungai Opak yang bermata air di Merapi merupakan permasalahan pasca 

erupsi yang memerlukan penanganan lebih lanjut.  

Kajian kualitas air Sungai Opak telah dilakukan penelitian oleh Sugiharyanto, dkk (2011), 

yang menunjukkan bahwa material hasil erupsi Merapi mengandung beberapa unsur yang 

berpengaruh terhadap kualitas air sungai Opak dilihat dari hasil pengukuran parameter nitrat, 

amoniak, besi, boron, seng, klorida, SAR, dan salinitas. Namun demikian kelas air Sungai Opak 
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masih memenuhi batas syarat kelas air sungai II, kecuali parameter BOD, COD, Residu 

tersuspensi (TSS), dan E – Coli. Dalam rangka pemulihan kualitas sumber daya air Sungai Opak 

diperlukan adanya beberapa upaya konservasi. 

Mengingat peranan penting Sungai Opak sebagai ekosistem sungai besar dan penunjang 

kehidupan masyarakat serta pembangunan regional, maka pengkajian kelas air Sungai Opak 

perlu dilanjutkan dengan lebih memfokuskan pada pengelolaan Sungai Opak untuk pertanian 

dengan melihat masukan berupa curah hujan dan analisis potensi debit yang dimiliki, 

penentuan laju erosi yang terjadi, serta pengukuran kualitas air sungai Opak untuk pemenuhan 

kebutuhan irigasi lahan pertanian. Adanya pengkajian kelas air Sungai Opak lanjutan 

diharapkan dapat melihat sejauhmana status kekritisan DAS Opak saat ini sehingga 

memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten terkait untuk melakukan pengelolaan 

sesuai dengan kewenangannya.  

 Beberapa hal yang teridentifikasi sebagai masalah di lingkungan Daerah Aliran Sungai 

Opak saat ini, antara lain: (1) Perlunya analisis potensi sumber daya air Sungai Opak untuk 

pemenuhan cakupan irigasi lahan pertanian yang ada dengan melihat rerata curah hujan dan 

potensi debit yang dimiliki, (2) Perlunya penentuan indeks laju erosi dengan menggunakan 

metode USLE di wilayah Sungai Opak, (3) Perlunya pengukuran kualitas air Sungai Opak untuk 

pemenuhan kebutuhan irigasi lahan pertanian, dan (4) Perlunya penentuan status kekritisan 

DAS Opak saat ini berdasarkan hasil analisis potensi sumber daya air untuk irigasi lahan 

pertanian, nilai indeks laju erosi, dan hasil analisis kualitas air Sungai Opak untuk irigasi lahan 

pertanian. 

Berdasarkan latar belakang masalah DAS Opak di atas, maka penelitian ini mengacu pada 

urgensi penelitian lebih difokuskan pada pengelolaan Sungai Opak untuk pertanian pada tahun 

2012 pasca erupsi gunung Merapi tahun 2010. 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun sistematika penelitian ini dimulai dari penentuan permasalahan, metode 

penelitian, penentuan titik sampel, uji laboratorium, pembuatan peta isohiet, dan analisa hasil 

penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang ada. Metodologi yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif untuk mengetahui dampak dari erupsi 

merapi tahun 2010 terhadap pengelolaan Sungai Opak untuk pertanian.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: metode observasi, dokumentasi, dan uji 

laboratorium. Metode pengumpulan data merupakan cara memperoleh data mengenai variabel-

variabel tertentu (Suharsimi Arikunto, 2006:12). Metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian 

(Moh. Pabundu Tika, 2005:44). Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan cara 

pengukuran profil melintang dan pengukuran debit aliran sungai untuk mengetahui potensi 
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air permukaan serta pengecekan langsung di lapangan baik mengenai kondisi fisik maupun 

biotik dari upper stream, middle stream dan lower stream di daerah penelitian. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari atau 

mencatat data yang telah ada. Dalam penelitian ini metode dokumentasi dilakukan dengan 

mempelajari data sekunder yang meliputi data kondisi fisik dan geografis, data curah hujan, 

data debit aliran, serta peta-peta tematik, seperti peta DAS Opak, peta topografi, peta lereng, 

peta jaringan sungai (bentuk drainase), peta penggunaan lahan, dan peta curah hujan. 

3. Uji laboratorium 

Uji laboratorium dilakukan terhadap sampel air yang diambil di 5 (lima) wilayah 

segmentasi Sungai Opak. Sampel air yang telah diambil di lapangan kemudian diujikan di 

Laboratorium Hidrologi dan Kualitas air Fakultas Geografi UGM. Uji laboratorium 

dimaksudkan untuk mengetahui kandungan unsur-unsur yang ada dalam sampel air sesuai 

dengan parameter untuk irigasi lahan pertanian yang meliputi: Daya Hantar Listrik (DHL), 

Sodium Adsorption Ratio (SAR), kadar boron, persentase natrium (% Na), serta kadar 

klorida dan sulfat. Hasil uji laboratorium selanjutnya akan dilakukan upaya interpretasi dan 

analisis untuk memberikan suatu arahan atau rekomendasi. 

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah untuk dipahami, dibaca, dan dipresentasikan (Masri Singarimbun, 1989: 363). Dalam 

penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif yang memberikan tafsiran 

secara deskriptif terhadap data hasil analisis, meliputi: 

1. Potensi curah hujan dan potensi debit aliran 

Curah hujan yang diperlukan untuk penyusunan suatu rancangan pemanfaatan air 

adalah curah hujan rata-rata di seluruh daerah yang bersangkutan, yang disebut curah 

hujan wilayah/daerah dan dinyatakan dalam mm (Suyono Sosrodarsono, 2006:27). Curah 

hujan daerah harus diperkirakan dari beberapa titik pengamatan curah hujan, salah satunya 

dengan metode isohiet. 

Metode isohiet memungkinkan penghitungan curah hujan dengan bantuan isohiet 

(garis yang menghubungkan jeluk curah hujan yang sama) yang digambarkan pada daerah 

tersebut (Ersin Seyhan, 1995: 55). Curah hujan rata-rata ditentukan dengan menjumlahkan 

hasil kali luas isohiet dan curah hujan (jeluk isohiet), dan dibagi dengan luas total. Metode 

isohiet merupakan metode paling teliti karena mempertimbangkan sejumlah besar faktor, 

seperti relief, aspek, dan lain-lain. 

Dalam konsep daur hidrologi sangat diperlukan untuk melihat masukan berupa 

curah hujan yang selanjutnya akan didistribusikan. Perhitungan curah hujan daerah dengan 

metode isohiet dapat digunakan untuk menentukan potensi air permukaan dalam suatu 

DAS. Konsep daur hidrologi DAS menjelaskan bahwa air hujan langsung sampai ke 

permukaan tanah untuk kemudian terbagi menjadi air larian, evaporasi, dan air infiltrasi, 

yang kemudian akan mengalir ke sungai sebagai debit aliran. 

Debit aliran adalah laju aliran air (dalam bentuk volume air) yang melewati suatu 

penampang melintang sungai per satuan waktu, dinyatakan dalam satuan meter kubik per 

detik (m3/dtk). Data debit aliran sungai adalah informasi penting dalam pengelolaan 

sumber daya air. Debit aliran puncak (banjir) diperlukan untuk merencanakan bangunan 
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pengendali banjir, sedangkan debit aliran kecil diperlukan untuk merencanakan 

pemanfaatan air dalam berbagai macam keperluan terutama jika musim kemarau panjang 

(Chay Asdak, 2007:190).  

Pengukuran debit aliran langsung di lapangan yang paling banyak dipraktekkan dan 

berlaku untuk kebanyakan aliran sungai dilakukan melalui pengukuran debit dengan cara 

mengukur kecepatan aliran dan menentukan luas penampang melintang sungai, sehingga 

menurut persamaan Bernoulli secara matematis: 

Q = A . V 

Q = besarnya debit (m3/dtk) 

A = luas penampang melintang (m2) 

V = kecepatan aliran (m/dtk) (Chay Asdak, 2007:195). 

2. Besarnya laju erosi 

Prediksi erosi adalah cara untuk memperkirakan laju erosi yang akan terjadi dari 

tanah yang digunakan dalam suatu penggunaan lahan dan pengelolaan tertentu (Sitanala 

Arysad, 2010:353). Dari beberapa metode untuk memperkirakan besarnya erosi 

permukaan, metode Universal Soil Loss Equation (USLE) yang dikembangkan oleh 

Wischmeier dan Smith (1978) adalah metode yang paling umum digunakan untuk 

memperkirakan besarnya erosi (Sitanala Arysad, 2010:366-367 dan Chay Asdak, 2007:356-

357), dengan persamaan matematis sebagai berikut: 

 A = R x K x L x S x C x P 

A = Laju erosi tanah (ton/ha/tahun) 

R = Indeks erosivitas hujan 

K = Indeks erodibilitas tanah 

L = Indeks panjang lereng 

S = Indeks kemiringan lereng 

C = Indeks penutupan vegetasi 

P = Indeks pengolahan lahan atau tindakan konservasi tanah 

Indeks erosivitas hujan (R) ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut (Chay Asdak, 2007:359): 

 R = 2,21 P 1,36 

R = Indeks erosivitas hujan 

P = Curah hujan bulanan (cm) 

Indeks erodibilitas tanah (K) dapat ditentukan dengan cara mengetahui jenis tanah 

terlebih dahulu yang disajikan pada Tabel 1 di bawah ini (Chay Asdak, 2007:365). 
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Tabel 1. Perkiraan besarnya nilai K dari beberapa jenis tanah 

No. Jenis Tanah 
Nilai K Rata-rata 

(metrik) 

1. Latosol merah 0,12 

2. Latosol merah kuning 0,26 

3. Latosol coklat 0,23 

4. Latosol 0,31 

5. Regosol 0,12-0,16 

6. Regosol 0,29 

7. Regosol 0,31 

8. Gley humic 0,13 

9. Gley humic 0,26 

10. Gley humic 0,20 

11. Lithosol 0,16 

12. Lithosol 0,29 

13. Grumusol 0,21 

14. Hydromorf abu-abu 0,20 

Indeks panjang dan kemiringan lereng (LS) ditentukan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut (Chay Asdak, 2007:366): 

 LS = L1/2 (0,00138 S2 + 0,00965 S + 0,0138) 

L = Panjang lereng (m) 

S = Kemiringan lereng (%) 

Indeks penutupan vegetasi (C) dan indeks pengolahan lahan atau tindakan 

konservasi tanah (P) dapat digabung menjadi faktor CP yang nilainya disajikan pada 

Tabel 2 di bawah ini (Chay Asdak, 2007:375-376). 

Tabel 2. Perkiraan nilai faktor CP pada berbagai jenis penggunaan lahan 

 

No. Konservasi dan Pengelolaan Tanaman Nilai CP 

1. Hutan  

a. Tak terganggu 0,01 

b. Tanpa tumbuhan bawah, disertai seresah 0,05 

c. Tanpa tumbuhan bawah, tanpa seresah 0,50 

2. Semak  

a. Tak terganggu 0,01 

b. Sebagian berumput 0,10 

3. Kebun  

a. Kebun-talun 0,02 

b. Kebun-pekarangan 0,20 

4. Perkebunan  

a. Penutupan tanah sempurna 0,01 

b. Penutupan tanah sebagian 0,07 

5. Perumputan  

a. Penutupan tanah sempurna 0,01 
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b. Penutupan tanah sebagian, ditumbuhi 

alang-alang 

0,02 

c. Alang-alang, pembakaran sekali setahun 0,06 

d. Serai wangi 0,65 

6. Tanaman pertanian  

a. Umbi-umbian 0,51 

b. Biji-bijian 0,51 

c. Kacang-kacangan 0,36 

d. Campuran 0,43 

e. Padi irigasi 0,02 

7. Perladangan  

a. 1 tahun tanam - 1 tahun bero 0,28 

b. 1 tahun tanam - 2 tahun bero 0,19 

8. Pertanian dengan konservasi  

a. Mulsa 0,14 

b. Teras bangku 0,04 

c. Contour cropping 0,14 

 

Selanjutnya bahaya erosi dapat dinyatakan dalam indeks bahaya (ancaman) erosi yang 

dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Hammer, 1981 dalam Sitanala 

Arysad, 2010:424): 

   

Indeks Bahaya Erosi  = 
Erosi Potensial (ton/ha/tahun) 

T (ton/ha/tahun) 

 

 

T = besarnya erosi yang masih dapat dibiarkan  

Penentuan harkat hasil perhitungan indeks bahaya erosi pada masing-masing satuan 

lahan di suatu DAS dapat ditentukan dengan cara memasukkan pada klasifikasi indeks bahaya 

erosi yang disajikan pada Tabel 3 di bawah ini (Hammer, 1981 dalam Sitanala Arysad, 

2010:424). 

Tabel 3. Klasifikasi indeks bahaya erosi 

No. Nilai Indeks Bahaya Erosi Harkat 

1. < 1,0 Rendah 

2. 1,01 – 4,0 Sedang 

3. 4,01 – 10,0 Tinggi 

4. > 10,01 Sangat tinggi 

 

3. Kualitas air untuk irigasi lahan pertanian 

Kualitas air irigasi akan mempengaruhi keadaan tanah dan pertumbuhan tanaman, 

sehingga perlu diketahui konsentrasi bahan-bahan tertentu dalam penilaian kualitas air 

irigasi. Parameter yang digunakan untuk pengukuran kualitas air irigasi, antara lain:  
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a. Daya hantar listrik  

Daya Hantar Listrik (DHL) adalah kemampuan suatu substansi untuk 

menghantarkan arus listrik. Substansi dapat berupa kadar garam-garam yang terlarut di 

dalam air, dengan satuan μ mhos/cm. Semakin tinggi kadar garam atau salinitas pada air 

akan semakin menghambat pertumbuhan tanaman. Berdasarkan nilai DHL dapat 

diketahui klasifikasi air untuk irigasi seperti disajikan dalam Tabel 4 di bawah ini 

(Kartasapoetra dan Mul Mulyani, 1994:16). 

Tabel 4. Klasifikasi air untuk irigasi berdasarkan nilai DHL (Scofield) 

Kelas DHL (μ mhos/cm) Kualitas Air Irigasi 

I 0 – 250 Sangat baik 
II > 250 – 750 Baik 
III > 750 – 2.000 Agak baik 

IV > 2.000 – 3.000 Kurang baik 
V > 3.000 Kurang sesuai 

b. Sodium adsorption ratio 

Sodium Adsorption Ratio (SAR) digunakan untuk mengukur imbangan kation 

dalam penentuan taraf bahaya alkanitas yang terjadi atau kerusakan struktur tanah. 

Dalam perhitungan nilai SAR, ion Na merupakan penimbul bahaya, sedangkan ion Ca 

dan Mg berfungsi sebagai penawar. Nilai SAR dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

SAR = 
  

√         
 

Berdasarkan nilai SAR dapat diketahui kelas air untuk irigasi seperti disajikan dalam 

Tabel 5 di bawah ini (Mahida, 1986:120). 

Tabel 5. Klasifikasi air untuk irigasi berdasarkan kandungan SAR 

No. Kelas Air Irigasi Nilai Sodium Adsorption Ratio (SAR) 

1. Sangat baik ≤ 10 
2. Baik > 10 – 18 
3. Dapat dipergunakan > 18 – 26 

4. Meragukan > 26 

c. Kadar boron (B) 

Boron adalah unsur esensial bagi semua jenis tanaman, namun demikian jumlah 

boron yang dibutuhkan tanaman kecil sekali. Jika kadar boron yang terkandung dalam 

air irigasi kurang dari 1 mg/l maka air masih dapat dipakai untuk hampir semua jenis 

tanaman, sebaliknya jika kadar boron dalam air irigasi melebihi 4 mg/l maka dapat 

meracuni tanaman. Berdasarkan kadar boron dapat diketahui kelas air untuk irigasi 

seperti disajikan dalam Tabel 6 di bawah ini (Mahida, 1986:128). 

Tabel 6. Klasifikasi air untuk irigasi berdasarkan kandungan boron 

Kelas Air 
Kadar Boron (mg/l) 

Tanaman Peka 
Tanaman Semi 

Toleran 
Tanaman Toleran 

Baik Sekali < 0,33 < 0,67 < 1,00 

Baik 0,33 – 0,67 0,67 – 1,33 1,00 – 2,00 
Diijinkan 0,67 – 1,00 1,33 – 2,00 2,00 – 3,00 

Diragukan  1,00 – 1, 25 2,00 – 2,50 3,00 – 3,75 
Tidak Cocok > 1,25 > 2,50 > 3,75 

Setiap jenis tanaman memiliki tingkat kepekaan masing-masing terhadap kadar 

Boron. Jika kadar boron tinggi atau melebihi 4 mg/l maka tanaman akan teracuni, yang 

dicirikan dengan gejala-gejala, antara lain tanaman layu, kering, dan akhirnya mati. 

Berdasarkan kepekaan terhadap kadar boron dapat diketahui beberapa jenis tanaman 
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yang peka, agak peka, dan tahan seperti disajikan dalam Tabel 7 di bawah ini 

(Sugiharyanto dan Heru Pramono, 1988:10). 

Tabel 7. Jenis tanaman berdasarkan kepekaan terhadap kadar boron 

No. 

Kepekaan 

Terhadap Kadar 

Boron 

Jenis Tanaman 

1. Peka (kadar boron 

= 1 ppm) 

Buah-buahan pada umumya, seperti 

jeruk, adpokat, apel, anggur 

2. Agak peka (kadar 

boron = 2 ppm) 

Buncis, kapri, ketela rambat, cabai, 

jagung, tomat, kapas, padi, kentang, 

tembakau 

3. Tahan (kadar 

boron = 4 ppm) 

Wortel, kol, bawang merah, sawi, 

asparagus, kelapa, kelapa sawit 

d. Persentase natrium (% Na) 

Persentase natrium merupakan nilai dari besarnya natrium bagi jumlah natrium, 

kalium, kalsium dan magnesium dalam satuan miliquivallen tiap liter dikali 100%. 

Perhitungan persentase natrium dengan persamaan sebagai berikut: 

% Na  
  

          
 x 100% 

Berdasarkan persentase natrium (% Na) dapat diketahui kelas air untuk irigasi seperti 

disajikan dalam Tabel 8 di bawah ini (Kartasapoetra dan Mul Mulyani, 1994:16). 

Tabel 8. Klasifikasi air untuk irigasi berdasarkan persentase natrium 

Kelas Air % Na Kualitas Air Irigasi 

I 0 – 20 Sangat baik 

II > 20 – 40 Baik 

III > 40 – 60 Agak baik 

IV > 60 – 75 Kurang baik 

V > 75 Kurang sesuai 

e. Kadar klorida dan sulfat 

Pengukuran kadar klorida dalam kualitas air untuk irigasi diperlukan sebagai 

petunjuk kekuatan limbah. Kadar klorida berlebih dalam air irigasi terbukti dapat 

langsung meracuni tanaman buah-buahan yang dicirikan dengan daun menjadi kering 

dan mengalami kerusakan hebat, namun demikian batas tertentu mengenai dasar kadar 

klorida belum dapat ditetapkan (Mahida, 1986:131). Pengukuran sulfat cukup penting 

dalam pembenahan air limbah dan sampah industri. Berdasarkan kadar klorida dan 

sulfat dapat diketahui kelas air untuk irigasi seperti disajikan dalam Tabel 9 di bawah ini 

(Kartasapoetra dan Mul Mulyani, 1994:16). 

Tabel 9. Klasifikasi air untuk irigasi berdasarkan kadar klorida dan sulfat 

Kelas Air Cl- SO4+ (ppm) Kualitas Air Irigasi 

I 0 – 4 Sangat baik 

II > 4 – 7 Baik 

III > 7 – 12 Agak baik 

IV > 12 – 30 Kurang baik 

V > 30 Kurang sesuai 
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4. Status kekritisan DAS Opak 

Tingkat kekritisan DAS umumnya dicirikan oleh terjadinya pendangkalan sungai dan 

tingginya fluktuasi debit aliran sungai antara musim hujan dan kemarau. Kondisi kualitas air 

juga semakin menurun yang ditunjukkan dengan tingginya laju sedimentasi dan 

pencemaran, terutama terkait dengan aktivitas pemanfaatan lahan pertanian 

(http://repository.ipb.ac.id.).  

Hasil analisis  potensi curah hujan, potensi debit aliran, besarnya laju erosi, serta data 

hasil uji laboratorium tentang kualitas air untuk irigasi lahan pertanian  kemudian 

digunakan untuk menentukan status kekritisan DAS Opak saat ini, yang selanjutnya dapat 

diberi upaya penanganan (konservasi) untuk menjaga keberlanjutannya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Potensi sumber daya air Sungai Opak untuk irigasi lahan pertanian  

Dalam penelitian ini yang dikaji adalah ketersediaan air permukaan, yaitu potensi sumber 

daya air Sungai Opak untuk kebutuhan irigasi lahan pertanian dilihat dari aspek curah hujan 

dan debit aliran sungai, yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Curah hujan  

Sebaran curah hujan di masing-masing stasiun pengukur hujan yang ada di DAS Opak 

dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 
Gambar 1. Rerata curah hujan bulanan di DAS Opak 

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebaran curah hujan di wilayah DAS Opak 

menunjukkan adanya variasi rerata curah hujan bulanan. Wilayah dengan rerata curah hujan 

bulanan terbesar adalah di stasiun pengukur hujan Ngipiksari, sedangkan rerata curah hujan 

bulanan terendah di stasiun pengukur hujan Sorogedug.  

Dengan curah hujan yang besar di wilayah stasiun pengukur hujan Ngipiksari yang 

merupakan wilayah hulu Sungai Opak maka potensi adanya banjir lahar dari material hasil 

erupsi tahun 2010 masih besar potensinya untuk terjadi. Wilayah stasiun pengukur hujan 

Sorogedug dengan rerata curah hujan bulanan di bawah 100 mm sehingga wilayah tersebut 

tidak cocok untuk pertanian lahan basah, hal ini didukung kondisi topografi wilayah yang 

berbukit-bukit dan jauh dari sumber air sehingga menjadikannya berpotensi untuk pertanian 

tadah hujan saja. 

 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
536 

 

2. Debit aliran sungai 

a. Potensi debit dari data sekunder 

Potensi debit di DAS Opak-Oyo berdasarkan data dari Dinas PU DIY (2005), dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 10. Potensi debit di DAS Opak-Oyo 

No. DAS 
Luas 
area 
(ha) 

Panjan
g (km) 

Potensi 
debit 

(m3/dt
k) 

Prasarana terbangun dan 
pemanfaatan sumber daya 

air 

1. Opak  740 65,0 8,90 AWLR Pulo/Bendung Tegal 
 Winongo   43,8 7,88 Bendung Mojo 

 Winongo kecil  22,3 4,86 Winongo Kecil 
 Code   41,0 2,61 Bendung Dokaran 
 Gajah Wong   21,0 2,75 Pabringan  

 Tambakbayan   24,0 1,39 Bendung Margoyoso 
 Kuning   30,5 14,17 Bendung Dadapan 
 Tepus   23,0 2,54 Bendung Cupuwatu 

 Wareng   10,5 0,84 Bendung Umbulan 
 Gendol   16,5 2,67 Bendung Karangploso 

2. Oyo 514 106,0 7,57 Muara Oyo 

Sumber: Dinas PU DIY, tahun 2005 

Dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa Sungai Kuning memiliki potensi debit paling 

tinggi yaitu sebesar 14,17 m3/dtk, sedangkan Sungai wareng memiliki potensi debit terendah 

yaitu sebesar 0,84 m3/dtk. Panjang sungai adalah salah satu aspek yang akan mempengaruhi 

besarnya debit aliran sungai, mengingat panjang alur sungai mampu menampung aliran 

permukaan yang masuk ke dalam sungai tersebut.  

b. Potensi debit dari hasil pengukuran lapangan 

Dalam penelitian ini penghitungan debit aliran Sungai Opak dengan menggunakan 

persamaan Bernoulli, yaitu nilai Q diperoleh dari perkalian antara kecepatan aliran (V = m/dtk) 

dan luas penampang (A = m2) atau secara matematis:  Q = AV. Dari hasil pengukuran di 

lapangan maka dapat diketahui debit aliran Sungai Opak di bagian hulu, tengah, dan hilir yang 

disajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 11. Hasil pengukuran debit aliran Sungai Opak di bagian hulu, tengah, dan 

hilir 

Wilayah 
Sungai 

Lebar 
Penampang 

(m) 

Tinggi 
Penampang  

(m) 
Luas 

Penampang 
yang terisi 

air (m2) 

Kecepatan 
aliran 

(m/dtk) 

Debit 
(m3/dtk) 

Lebar 
atas 

Lebar 
bawah 

Tinggi 
dari 
air 

Tinggi 
total 

Hulu 52 46 3,1 3,2 4,9 0,50 2,45 
Tengah 22 15 1,5 2,5 18,0 0,50 9,00 

Hilir 62 55 2,0 1,0 29,0 0,25 7,25 

 Sumber: pengukuran lapangan, Agustus 2012 

Berdasarkan Tabel 11, dapat dilihat bahwa pada saat pengukuran lapangan di akhir bulan 

Agustus (musim kemarau) terjadi penurunan angka debit Sungai Opak yang cukup signifikan 

jika dibandingkan debit pada musim penghujan. Kondisi di lapangan pada hulu Sungai Opak, 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
537 

ketersediaan air hanya 10 cm dari dasar sungai dan debitnya sangat kecil yaitu 2,45 m3/detik. 

Di bagian tengah juga terjadi hal yang sama, pengukuran di lapangan dengan debit 9,00 

m3/detik, namun demikian ketersediaan air di bagian tengah cukup memadai untuk perikanan 

darat, akan tetapi ketersediaannya masih kurang jika dipakai untuk irigasi lahan pertanian 

sawah. Di bagian hilir Sungai Opak dengan debit sebesar 7,25 m3/dtk, menguntungkan 

pertanian lahan basah di bagian hilir karena dengan debit kecil maka kemungkinan terjadinya 

banjir kecil. 

B. Laju erosi di wilayah Sungai Opak 

Faktor-faktor penentu laju erosi di wilayah Sungai Opak dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini.  

 

Tabel 12. Faktor-faktor erosi untuk menentukan kategori indeks bahaya erosi 

 

No. Titik sampel Curahhujan Nilai R Jenis tanah Nilai 
K 

Lereng 

Nilai 
LS 

Penggunaan 
Lahan 

Nilai 
CP 

Nilai 
Erosi 
Poten-

sial 

Nilai 
Erosi 
yang 

Masih 
Dapat 
Dibiar-

kan 

Indeks 
Bahaya 
Erosi 

Kategori/ 
Harkat Panjang 

(m) 
Kemiringan 

(%) 

1.  Ngipiksari 340 6.126,38 Tropothents 0,14 15 10 1,2 Semak sebagian 
rumput 

0,10 102,9 14,4 7,1 Tinggi 

2.  Pakem 251 4.054,60 Troporthents 0,14 20 6 0,5 Tanaman 
pertanian padi 

0,02 5,7 14,4 0,4 Rendah 

3.  Bronggang 248 3.988,84 Troporthents 0,14 30 14 2,0 Hutan 0,05 55,8 14,4 3,9 Sedang 
4.  Banjarharjo 207 3.119,69 Tropothents 0,14 15 6 0,5 Pertanian 

tanaman padi 
0,02 4,4 14,4 0,3 Rendah 

5.  Dolo 170 2.386,73 Troporthents 0,14 15 3 0,22 Pertanian 
tanaman padi 

0,02 1,5 14,4 0,1 Rendah 

6.  Pulerejo 235 3.707,19 Troporthents 0,14 20 3 0,23 Pertanian 
tanaman padi 

0,02 2,4 14,4 0,2 Rendah 

7.  Prambanan 147 1.958,59 Tropothents 0,14 10 2 0,3 Pertanian 
tanaman padi 

0,02 1,6 14.4 0,1 Rendah 

8.  Sambiroto 255 4.142,73 Troporthents 0,14 10 5 0,4 Pertanian 
tanaman padi 

0,02 4,6 14,4 0,3 Rendah 

9.  Kolombo 256 4.164,84 Troporthents 0,14 5 2 0,36 Pertanian 
tanamanpadi 

0,02 4,2 14,4 0,3 Rendah 

10.  Santan 253 4.098,61 Troporthents 0,14 7 5 0,22 Pertanian 
tanaman padi 

0,02 2,5 14,4 0,2 Rendah 

11.  Juwangan 150 2.013,15 Tropudults 0,32 9 3 0,215 Perladangan 
tadah hujan 

0,28 38,8 9,6 4,0 Sedang 

12.  Sorogedug 85 929,83 Tropudults 0,32 45 8 1,3 Perladangan 
tadah hujan 

0,28 108,3 9,6 11,3 Sangat 
Tinggi 

13.  Tanjungtirto 147 1.958,59 Tropudults 0,32 30 8 1,1 Perladangan 
tadah hujan 

0,28 193,0 9,6 20,1 Sangat 
Tinggi 

14.  Trukan 183 2.638,31 Tropudults 0,32 25 6 0,6 Perladangan 
tadah hujan 

0,28 141,8 9,6 14,8 Sangat 
Tinggi 

15.  Mrican 138 1.797,33 Troporthents 0,14 21 2 0,21 Pertanian 
tanaman padi 

0,02 1,1 14,4 0,1 Rendah 

16.  Karangploso 164 2.272,89 Tropudults 0,32 16 3 0,24 Perladangan 
tadah hujan 

0,28 48,9 9,6 5,1 Tinggi 

 

 

Berdasarkan  tabel di atas tentang faktor-faktor yang menunjang laju erosi 

menggambarkan bahwa panjang lereng dan sudut kemiringan lereng yang berada di wilayah 

Sorogedug, Tanjungtirto, dan Trukan berpengaruh terhadap laju erosi yang lebih besar sehingga 

menghasilkan indeks bahaya erosi masuk kategori sangat tinggi. Dari pengamatan di lapangan, 

ketiga wilayah tersebut merupakan wilayah perbukitan dengan lereng-lereng yang terjal, 

sehingga banyak terbentuk alur-alur erosi yang terjadi pada punggung bukit. Kondisi ini 

didorong oleh adanya penambangan batu untuk bahan bangunan dan kerajinan batu alam. 

Penggunaan lahan di daerah tersebut sebagian besar adalah hutan campuran, sawah tadah 

hujan, dan tegalan. 

Kondisi di wilayah hulu, diperkirakan laju erosi akan lebih besar dikarenakan kerusakan 

hutan yang terjadi akibat erupsi Gunung Merapi, sehingga menjadikan padang semak yang luas 

dengan tumpukan material hasil erupsi dengan volume besar dan digambarkan oleh indeks 

bahaya erosi kategori tinggi. Wilayah yang lain, indeks bahaya erosi masih masuk dalam 
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kategori rendah dan sedang, hal ini didorong oleh kemiringan lereng yang rendah dan 

penggunaan lahan didominasi pertanian padi dengan sistem irigasi.  

C. Kualitas air Sungai Opak untuk irigasi lahan pertanian 

1. Parameter daya hantar listrik 

Berikut ini adalah hasil analisis parameter DHL di Laboratorium Hidrologi dan Kualitas 

Air Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. 

 

 
 

Gambar 2. Hasil analisis laboratorium parameter DHL 

 

Gambar di atas memperlihatkan bahwa DHL pada pertemuan Sungai Opak-Gendol 

mempunyai nilai DHL paling tinggi, sedangkan keempat sampel yang lain mempunyai nilai DHL 

lebih rendah, berkisar antara 296,33 - 439,2 mhos/cm. Hal ini menunjukkan kondisi yang ada 

di pertemuan Sungai Opak-Gendol masih dipenuhi oleh material hasil erupsi merapi tahun 2010 

yang banyak mengandung unsur-unsur logam dan garam yang mampu menghantarkan listrik. 

Selanjutnya berdasarkan nilai DHL dapat diketahui kelima sampel air masuk kelas II atau masih 

dalam kategori “baik” untuk irigasi pertanian karena kelima sampel air memiliki nilai DHL 

dalam interval > 250 - 750 mhos/cm.  

2. Parameter boron (Bo) 

Di bawah ini adalah hasil analisis parameter boron dengan metode spektrofotometrik di 

laboratorium pada 5 sampel air yang diambil. 

 
Gambar 3. Hasil analisis laboratorium parameter boron 
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Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa dari kelima sampel air, kesemuanya memiliki 

kandungan boron di bawah 1 mg/l, sehingga masih dapat dipakai untuk hampir semua 

tanaman.  

Setiap tanaman punya tingkat kepekaan sendiri-sendiri terhadap unsur boron, ada 

tanaman yang peka, agak peka, serta tahan terhadap unsur boron. Berdasarkan penelitian 

Sugiharyanto dan Heru Pramono, (1988:10), diketahui bahwa tanaman padi yang dominan 

ditanam di daerah penelitian termasuk dalam kategori tanaman agak peka terhadap unsur 

boron. 

Selanjutnya berdasarkan kandungan boron untuk tanaman pertanian padi yang termasuk 

agak peka/semi toleran terhadap unsur boron, dapat diketahui kelima sampel air masuk 

kategori “baik sekali” untuk irigasi pertanian karena kelima sampel air memiliki kandungan 

boron < 0,67 mg/l.  

3. Persentase natrium (% Na) 

Persentase natrium merupakan nilai dari besarnya natrium bagi jumlah natrium, kalium, 

kalsium, dan magnesium dalam satuan miliquivallen tiap liter dikali 100%. 

Perhitungan persentase natrium adalah sebagai berikut: 

% Na  
  

          
 x 100% 

Diketahui:   

Satuan masa atom Na = 23, K = 39, Ca = 40, dan Mg = 24, sehingga:  

a. Kandungan Na, K, Ca dan Mg pada titik sampel Opak-Gendol adalah: 50,7780; 

29,5075; 38;11, maka perhitungan % Na adalah: 

% Na  
  

          
 x 100% 

           
 
       

  
 

(       

  
) (       

  
) (  

  
)  

  

  
 
 x 100% 

= 50,49% 

b. Kandungan Na, K, Ca dan Mg pada titik sampel Opak-Kuning adalah: 54,2454; 

38,2962; 34; 9,  maka perhitungan % Na adalah: 

% Na  
  

          
 x 100% 

           
 
       

  
 

(       

  
) (       

  
) (  

  
)  

 

  
 
 x 100% 

= 51,66% 

c. Kandungan Na, K, Ca dan Mg pada titik sampel Opak-Gajah Wong adalah: 57,2130; 

33,6479; 48; 6, maka perhitungan % Na adalah: 

% Na  
  

          
 x 100% 

           
 
       

  
 

(       

  
) (       

  
) (  

  
)  

 

  
 
 x 100% 

= 51,82% 

d. Kandungan Na, K, Ca dan Mg pada titik sampel Opak-Code adalah: 58,6138; 34,2463; 

44; 13,  maka perhitungan % Na adalah: 

% Na  
  

          
 x 100% 
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(       

  
) (       

  
) (  

  
)  

  

  
 
 x 100% 

= 50,28% 

e. Kandungan Na, K, Ca dan Mg pada titik sampel Opak-Oyo adalah: 50,8273; 26,9258; 

56; 11, maka perhitungan % Na adalah: 

% Na  
  

          
 x 100% 

           
 
       

  
 

(       

  
) (       

  
) (  

  
)  

  

  
 
 x 100% 

=  46,18% 

Berdasarkan hasil persentase natrium, maka kelima sampel air Sungai Opak untuk irigasi 

masuk kelas III atau kriteria “agak baik” untuk irigasi pertanian karena kelima sampel air 

memiliki persentase natrium >40-60%.  

4. Parameter Klorida (Cl-) 

Di bawah ini adalah hasil analisis parameter klorida dengan metode uji SNI 06-6989.19-

2009 di laboratorium pada 5 sampel air yang diambil. 

 
Gambar 4. Hasil analisis laboratorium parameter klorida 

 

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa dari kelima sampel air, kesemuanya memiliki 

kandungan klorida tinggi. Selanjutnya berdasarkan kandungan klorida, dapat diketahui sampel 

air pertemuan Sungai Opak-Gendol dan Opak-Kuning masuk kategori “agak baik” untuk irigasi 

pertanian karena memiliki kandungan klorida >7-12.106 ppm atau >7-12 mg/l, sampel air 

pertemuan Sungai Opak-Code dan Opak-Oyo masuk kategori “kurang baik” untuk irigasi 

pertanian karena memiliki kandungan klorida >12-30.106 ppm atau >12-30 mg/l, dan sampel 

air pertemuan Sungai Opak-Gajah Wong masuk kategori “kurang sesuai” untuk irigasi pertanian 

karena memiliki kandungan klorida > 30.106 ppm atau > 30 mg/l.  

5. Parameter Sulfat (SO4-2) 

Di bawah ini adalah hasil analisis parameter sulfat dengan metode uji SNI 06-6989.20-

2009 di laboratorium pada 5 sampel air yang diambil. 
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Gambar 5. Hasil analisis laboratorium parameter sulfat 

 

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa kandungan sulfat tertinggi di pertemuan 

Sungai Opak-Kuning dengan kandungan sulfat sebesar 41,63 mg/l, sedangkan yang terendah di 

pertemuan Sungai Opak Oyo yaitu sebesar 1,22 mg/l.  

Selanjutnya berdasarkan kandungan sulfat, dapat diketahui pertemuan Sungai Opak-Oyo 

masuk kategori “sangat baik” untuk irigasi pertanian (kandungan sulfat 0-4 mg/l), pertemuan 

Sungai Opak-Gendol dan Opak-Code masuk kategori “agak baik” untuk irigasi pertanian 

(kandungan sulfat >7-12 mg/l), pertemuan Sungai Opak-Gajah Wong masuk kategori “kurang 

baik” untuk irigasi pertanian (kandungan sulfat >12-30 mg/l), dan pertemuan Sungai Opak-

Kuning masuk kategori “kurang sesuai” untuk irigasi pertanian (kandungan sulfat > 30 mg/l). 

6. Sodium Adsorption Ratio (SAR) 

Nilai SAR dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 

SAR = 
  

√         
 

Diketahui:   

Satuan masa atom Na = 23, Ca = 40, dan Mg = 24, sehingga:  

a. Kandungan Na, Ca dan Mg pada titik sampel Opak-Gendol adalah: 50,7780; 38;11, 

maka perhitungan SAR adalah: 

SAR = 
  

√         
 

        
 
       

  
 

√((  

  
)  

  

  
 )  

 

=         

b. Kandungan Na, Ca dan Mg pada titik sampel Opak-Kuning adalah: 54,2454; 34; 9,  

maka perhitungan SAR adalah: 

SAR = 
  

√         
 

        
 
       

  
 

√((  

  
)  

 

  
 )  

 

=         

c. Kandungan Na, Ca dan Mg pada titik sampel Opak-Gajah Wong adalah: 57,2130; 48; 

6, maka perhitungan SAR adalah: 

SAR = 
  

√         
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√((  

  
)  

 

  
 )  

 

=         

d. Kandungan Na, Ca dan Mg pada titik sampel Opak-Code adalah: 58,6138; 44; 13,  

maka perhitungan SAR adalah: 

SAR = 
  

√         
 

        
 
       

  
 

√((  

  
)  

  

  
 )  

 

=        

e. Kandungan Na, Ca dan Mg pada titik sampel Opak-Oyo adalah: 50,8273; 56; 11, 

maka perhitungan SAR adalah: 

SAR = 
  

√         
 

        
 
       

  
 

√((  

  
)  

  

  
 )  

 

=         

Berdasarkan nilai SAR, maka kelima sampel air Sungai Opak untuk irigasi masuk 

kelas I atau kriteria “sangat baik” untuk irigasi pertanian karena kelima sampel air 

memiliki nilai SAR < 10.  

 

D. Status kekritisan DAS Opak saat ini 

Dengan melihat potensi curah hujan, debit, indeks bahaya erosi, dan kualitas air untuk 

irigasi pertanian maka status DAS Opak saat ini belum kritis. Namun demikian mengingat 

banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya air Sungai Opak maka 

upaya konservasi perlu terus ditingkatkan untuk menjamin keberlanjutannya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Potensi curah hujan stasiun pengukur hujan di DAS Opak relatif tinggi, kecuali stasiun 

Sorogedug, sedangkan potensi debit di wilayah Sungai Opak masih memungkinkan untuk 

pemenuhan kebutuhan irigasi pertanian, namun pada musim kemarau potensi debit 

mengalami penurunan signifikan sehingga bagi beberapa wilayah yang jauh dari sumber air 

akan mengalami kendala dalam pemenuhannya.  

2. Indeks bahaya erosi bagian hulu Sungai Opak masuk kategori tinggi, sedangkan yang lain 

masuk kategori rendah dan sedang karena kemiringan lereng relatif kecil sehingga 

penggunaan lahan didominasi pertanian padi dengan sistem irigasi.  

3. Kualitas air Sungai Opak baik untuk irigasi pertanian, kecuali parameter klorida dan sulfat, 

namun kedua unsur ini bukan parameter permanen sehingga tidak begitu menimbulkan 

permasalahan. 

4. Status DAS Opak saat ini masih belum kritis, namun dengan banyaknya permasalahan yang 

ada perlu upaya konservasi untuk menjaga keberlanjutannya. 
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Abstrak: Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rentan terhadap 
dampak perubahan iklim. Sebagai negara berkembang, yang masih terus berjuang 
untuk membangun dan mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Indonesia berupaya 
memadukan Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 
kedalam agenda kebijakan pembangunan nasional. Dengan semangat bahwa target 
26% pengurangan emisi bersumber dari dana domestik seperti yang tertuang 
dalam Perpres Nomor 61 tahun 2011 tentang RAN-GRK maka dirasakan perlu untuk 
menganalisa berbagai kemungkinan mekanisme insentif yang terlepas dari 
ketergantungan dana internasional seperti dana REDD (Reducing Emissions From 
Deforestation And Degradation). Studi ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan dari 
mekanisme pemberian insentif kepada daerah yang terpisah dari mekanisme 
pemberian insentif internasional. Studi ini mencoba menggambarkan seberapa 
besar dampak pemberian insentif terhadap potensi pengurangan emisi karbon dari 
deforestasi. Analisis ini dilakukan dengan berbasis pada model OSIRIS-INDONESIA, 
sebuah model yang cukup komprehensif untuk melakukan analisis tersebut.  

Kata kunci: Emisi GRK, Insentif Daerah, Indonesia 

 

II. Latar Belakang  

Sektor  kehutanan dan perubahan penggunaan lahan merupakan sumber terbesar emisi 

karbon di Indonesia, bahkan sektor ini merupakan sektor penyumbang emisi terbesar di dunia 

(Verchot. et. al, 2010)xxi. Kegiatan penurunan emisi di Indonesia sangatlah terkait erat dengan 

sektor berbasis lahan (sperti: kehutanan, lahan gambut dan pertanian), dimana sektor tersebut 

merupakan sektor penyumbang emisi terbesar Indonesia saat ini (Swallow et al., 2007)xxii. 

Diperkirakan sektor-sektor tersebut masih akan memegang peran yang sangat penting sampai 

dengan 20 tahun mendatang. Selain itu penurunan emisi dari sektor ini dianggap yang paling 

cepat dan rendah biayanya (Stern, 2007)xxiii. 

Hal tersebut merupakan tantangan sekaligus kesempatan besar bagi Indonesia dalam 

rangka mengurangi tingkat emisi karbon. Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab kepada 

masyarakat internasional, Pemerintah Indonesia telah secara resmi mengumumkan 

komitmennya untuk menurunkan tingkat emisi karbon sebesar 26 – 41% pada tahun 2020 

(Kemenkeu, 2009)xxiv. Sementara itu, dibawah skema REDD (Reducing Emissions from 

Deforestation and Degradation), terbuka kesempatan besar pendanaan dari negara-negara maju. 

Oleh karena itu, penurunan emisi karbon dari sektor kehutanan dan perubahan penggunaan 

lahan merupakan langkah strategis dalam rangka menjawab tantangan sekaligus menangkap 

kesempatan terbukanya akses pendanaan internasional tersebut (Kemenhut, 2010)xxv. 
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Agak berbeda dengan sektor-sektor lain yang fokus mitigasinya hanya pada upaya 

penurunan emisi, pada sektor kehutanan upaya penurunan emisi difokuskan pada dua sisi, 

yaitu upaya penurunan emisi dan upaya peningkatan kapasitas penyerapan karbon. Upaya 

penurunan emisi dilakukan melalui penjagaan dan pemeliharaan hutan, sehingga terhidar dari 

deforestasi dan degradasi hutan, yang dikenal dengan istilah Reducing Emission from 

Deforestarion and Forest Degradation (REDD), Konservasi hutan, serta Sustainable Forest 

Management (SFM). Upaya peningkatan kemampuan menyerap karbon dilakukan dengan 

penanaman hutan di lahan-lahan kritis, serta lahan hutan yang sudah mulai gundul (REDD, 

2012)xxvi. 

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2000, sebagian 

kewenangan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah kabupaten/kota,  termasuk  di  

antaranya pengelolaan  beberapa jenis  hutan, seperti hutan produksi dan hutan tanaman 

industri. Dengan demikian baik atau  buruknya  kondisi  hutan  produksi  dan  hutan  tanaman  

industri  pada suatu kabupaten / kota akan sangat tergantung pada bagaimana kabupaten / 

kota  tersebut  mengelola  hutan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Namun sayangnya dari 

tahun ke tahun kondisi hutan di daerah menunjukkan adanya kecenderungan terjadinya 

penurunan kualitas hutan.   

Sebagai pemilik hutan tropis terbesar kedua di dunia, Indonesia banyak diharapkan oleh 

negara-negara maju untuk mengurangi emisi melalui penyerapan karbon (Corlett and Primack, 

2008)xxvii. Banyak Negara atau lembaga multilateral yang bersedia mengalirkan dana dalam 

rangka pengelolaan hutan sehingga mampu menyerap karbon. Sebagian dana mengalir melalui 

pemerintah pusat dalam bentuk grant, dan banyak yang mengalir langsung ke proyek-proyek di 

seKtor kehutanan melalui mekanisme kerjasama. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah, 

khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan, memiliki peran penting untuk 

mengatur agar dana-dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif, dan terdistribusi dengan 

baik antar daerah. Dana ini dapat dikelola oleh pemerintah pusat untuk didistribusikan kepada 

daerah-daerah, sesuai dengan kebutuhan pengembangan   pemeliharaan   hutan   di   daerah-

daerah tertentu.  Dengan mekanisme ini diharapkan akan mengurangi kesenjangan kemampuan 

antar daerah dalam rangka memelihara hutan yang ada di wilayah masing-masing. 

Pada tanggal 20 September 2011, Presiden SBY menandatangani Peraturan Presiden No. 

61 Tahun 2011 (Perpres No. 61/2011) tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas 

Rumah Kaca atau yang dikenal dengan nama RAN-GRK. Dengan dikeluarkanya Perpres terkait 

RAN-GRK, ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam rangka 

mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia. Dengan semangat bahwa target 26% pengurangan 

emisi bersumber dari dana domestik yang sudah tertuang dalam RAN-GRK maka dirasakan 

perlu untuk menganalisa berbagai kemungkinan mekanisme insentif yang terlepas dari 

ketergantungan dana internasional termasuk REDD. Tentunya pertanyaan utamanya adalah, 

apakah hal ini mungkin? Jika iya berapa dana yang dibutuhkan? Jika akan diterapkan melalui 

system transfer antar daerah yang sudah ada bagaimana implikasinya terhadap pola transfer 

yang sudah berjalan saat ini? Akankah ini cenderung menambah atau mengurangi disparitas 

transfer antar daerah yang dapat berimplikasi pada ketimpangan pembangunan antar daerah. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah cakupan utama dari analisis dalam studi ini. 
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III. Tujuan  

Potensi pendanaan yang cukup besar yang disediakan oleh beberapa negara maju baik 

melalui kesepakatan bilateral maupun multilateral mempersyaratkan adanya mekanisme fund 

chanelling yang jelas, adil dan transparan. Oleh karena itu, studi ini akan menguraikan berbagai 

kemungkinan  mekanisme  transfer  pendanaan  internasional tersebut yang bisa dilakukan oleh 

pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai  mekanisme  yang  ada  di  Indonesia  saat  ini, 

yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah, dan Dana Insentif Daerah (DID). Studi ini akan 

membahas ketiga jenis transfer fiskal tersebut secara singkat dan akan memberikan 

rekomendasi jenis transfer fiskal mana yang paling sesuai untuk digunakan.  

 

IV. Metodologi  

Studi ini menggunakan data dan model dari OSIRIS-Indonesia. Pada dasarnya, OSIRIS-

Indonesia adalah open-source spreadsheet tool yang digunakan untuk melihat dampak dari 

penerapan mekanisme insentif terhadap penurunan laju deforestasi, penurunan emisi gas CO2 

dan potensi pendapatan, baik untuk pemerintah nasional maupun pemerintah sub-nasional 

(Busch et. al. 2009)xxviii. 

Paling tidak ada tiga pertanyaan dasar yang mampu dijawab dengan menggunakan model 

OSIRIS-Indonesia, yaitu: (1) Seberapa besarkah efektifitas dari penggunaan system insentif 

terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca? (2) Dilihat dari sisi biaya, dimanakah 

pengurangan laju deforestasi harus difokuskan? (3) Bagaimanakah bentuk struktur pembagian 

tanggung jawab dan hak pengelolaan dari system insentif untuk mengurangi laju deforestasi? 

Walaupun OSIRIS-Indonesia bukan model pertama yang melihat dampak penggunaan 

system insentif terhadap pengurangan laju deforestasi, akan tetapi model OSIRIS-Indonesia 

memiliki beberapa keunggulan dibandingkan model lainnya. Pertama, opportunity costs dari 

penurunan laju deforestasi dengan model OSIRIS-Indonesia berdasarkan proses kalibrasi 

dampak marginal dari system insentif pengurang laju deforestasi berdasarkan hubungan 

empiris antara observasi historis laju deforestasi antara tahun 2000-2005 dan variasi biaya-

manfaat dari mengkonversi hutan menjadi lahan pertanian berdasarkan aspek spasial. Kedua, 

model OSIRIS-Indonesia adalah model pertama yang memasukan faktor leakage of 

deforestation. Pengurangan laju deforestasi di satu propinsi akan meningkatkan tekanan untuk 

menambah laju deforestasi di propinsi yang lain. Ketiga, skala dari model OSIRIS-Indonesia 

dapat diperluas hingga pada tingkatan kabupaten/kota, namun demikian studi ini hanya 

melakukan agregasi dengan membagi Indonesia menjadi 5 wilayah. 

Selain keunggulan yang telah dijelaskan diatas, model OSIRIS-Indonesia juga memiliki 

beberapa kelemahan, diantaranya yaitu: (1) Model OSIRIS-Indonesia digunakan dengan tujuan 

untuk membandingkan beberapa alternative kebijakan untuk mengurangi laju deforestasi. 

Dengan kata lain, model OSIRIS-Indonesia tidak bisa memberikan gambaran mutlak dari sebuah 

kebijakan. (2) Model OSIRIS-Indonesia adalah model static, sehingga kita tidak bisa melihat 

dinamika dari system insentif yang kita bangun. (3) Model OSIRIS-Indonesia hanya melihat 

opportunity costs dari sector pertanian. 
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Model OSIRIS-Indonesia menggunakan dua acuan data untuk menghitung laju deforestasi 

(Busch et. al. 2011)xxix. Pertama adalah ada historis dari laju deforestasi, sedangkan data kedua 

adalah data hasil estimasi dari laju deforestasi, dimana untuk mengestimasi laju deforestasi ini, 

berbagai variabel geografis dan karakteristik sosial ekonomi telah diperhitungkan. Data laju 

deforestasi yang tersedia, baik yang berasal dari data historis ataupun data estimasi, dipetakan 

bukan hanya berdasarkan ruang lingkup propinsi, akan tetapi hingga ruang lingkup situs 

dengan luas 3km x 3km. Dengan kata lain, kita dapat melihat laju deforestasi dari untuk sebuah 

kawasan yang luasnya 3km x 3km. Lebih lanjut, model OSIRIS-Indonesia adalah model yang 

berbasiskan Microsoft Excel, sehingga proses pembelajaran dari model ini akan jauh lebih 

mudah dibandingkan dengan kita mempelajari penggunaan model-model lainnya. 

OSIRIS Software Interface 

 

 

(Sumber: OSIRIS Overview) 

 

OSIRIS software interface

Data

(ArcGIS)

Statistical 
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Seperti model-model lain yang biasa digunakan untuk mengukur dampak mekanisme REDD+, 

model OSIRIS-Indonesia juga membandingkan antara kondisi status quo (kondisi yang saat ini 

sedang berlangsung) dengan kondisi counterfactual, apa yang akan terjadi ketika mekanisme 

REDD+ diimplementasikan. Gambar berikut menjelaskan secara lebih detail, peran dari model 

OSIRIS-Indonesia. Tiga hasil utama yang langsung didapatkan ketika menggunakan model 

OSIRIS-Indonesia ini adalah: perubahan laju deforestasi per tahun, pengurangan emisi karbon 

per tahun dan penerimaan per tahun di tingkat nasional maupun lokal. 

 

V. Tinjauan Pustaka 

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, pemerintah memiliki 3 jenis transfer fiskal yang 

dapat digunakan sebagai bentuk mekanisme insentif, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah, 

dan Dana Insentif Daerah (DID).   

V.1. DAK 

Sistem insentif fiskal sektor kehutanan untuk pemerintah daerah pada saat ini diberikan 

dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga peruntukannnya juga khusus atau spesifik, 

misalnya hanya untuk reforestasi saja. Tidak bisa digunakan untuk kegiatan yang lain. 

Sementara itu, banyak kegiatan sektor kehutanan yang perlu didorong pelaksanaannya, 

terutama menjelang pelaksanaan REDD, di mana pemerintah daerah diharapkan sebagai ujung 

tombak pelaksanaan, dan keberhasilan REDD. 

Insentif fiscal yang tepat diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk 

melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kebijakan perubahan iklim. Pengalokasian dana 

insentif fiskal untuk sektor-sektor atau kementerian/lembaga dalam APBN ditentukan 

berdasarkan usulan kementerian / lembaga, karena kementerian / lembaga merupakan pihak 

yang paling mengetahui kegiatan apa yang paling mendesak untuk dilaksanakan dan perlu  

didorong  pelaksanaannnya  melalui  pemberian  insentif  fiskal. 

Namun demikian, karena sifat dari Dana Alokasi Khusus adalah spesifik, sehingga hanya 

satu kegiatan yang dapat diusulkan. Hal lain yang menjadi kendala untuk memberikan insentif 

fiscal untuk beberapa kegiatan dalam suatu kementerian / lembaga adalah terbatasnya alokasi 

anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DJPK, 2012)xxx. Untuk itu perlu dikembangkan pemikiran 

untuk membiayai insentif fiscal untuk pemerintah daerah ini dengan sumber-sumber 

pembiayaan lain, yang secara legal dimungkinkan penggunaannya.  

 

V.2. HIBAH 

Dengan menggunakan NPPH –Naskah perjanjian pinjaman dan hibah (seperti yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah)xxxi 

pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat diikat komitmennya terhadap Program-

program perubahan iklim serta outcome yang telah dipersyaratkan didalam NPPH. 

Hibah-hibah yang bersumber dari dana internasional (bilateral dan multilateral) diterima 

oleh pemerintah pusat dan didokumentasikan melalui penandatanganan Naskah perjanjian 
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hibah antara pemerintah pusat dan Donor. Kemudian dana hibah tersebut 

diterushibahkan/diteruspinjamkan (on granting/on lending) ke pemerintah daerah melalui 

penandatanganan NPPH antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Terdapat 2 PMK terkait kebijakan hibah daerah, yaitu: PMK Nomor 168 tahun 2008 

tentang Hibah Daerah dan PMK Nomor 169 tahun 2008 tentang Tata Cara Penarikan Hibah Oleh 

Pemerintah Daerah. Hibah yang dipersyaratkan didalam PMK tersebut merupakan hibah 

dengan mekanisme performance based. Dalam hal pemerintah daerah ingin mendapatkan 

disbursement dari pemerintah pusat, pemerintah daerah haruslah telah menyelesaikan 

pekerjaan / proyek seperti yang telah dipersyaratkan dalam NPPH. 

Berdasarkan PMK tersebut, NPPH sekurangnya memuat ketentuan mengenai: (1)Tujuan 

hibah; (2) Jumlah hibah; (3) Sumber hibah; (4) Penerima hibah; (5) Persyaratan hibah; (6) Tata 

cara penyaluran hibah; (7) Tata cara penggunaan hibah; (8) Tata cara pelaporan dan 

pemantauan hibah; (9) Hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan (10) Sanksi. 

Adapun kelebihan dari Hibah langsung (sesuai PP 57/2005) adalah system atau design nya bisa 

spesifik disesuaikan  dengan kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim tertentu, untuk daerah 

tertentu dan prasyarat2 tertentu lainnya sesuai dengan NPPH. 

V.3. DANA INSENTIF DAERAH (DID) 

Sejak tahun 2010, pemerintah pusat menyediakan mekanisme insentif baru yang dikenal 

dengan Dana Insentif Daerah (DID)  xxxii. Tujuan program dana insentif daerah adalah (a) 

mendorong agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang 

ditunjukkan dengan perolehan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD), (b) memotivasi daerah agar berupaya untuk selalu menetapkan APBD tepat waktu, dan 

(c) mendorong agar daerah menggunakan instrumen politik dan instrumen fiskal untuk secara 

optimal mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan 

penduduknya. 

Saat ini DID dialokasikan dengan mempertimbangkan tiga kriteria kinerja yaitu: Kriteria 

Kinerja yang pertama adalah Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan yang terdiri dari (a) Opini 

BPK atas LKPD, (b) Penetapan APBD tepat waktu, (c) upaya peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Kriteria Kedua adalah Kriteria Kinerja Pendidikan yang terdiri dari indikator (a) 

Partisipasi Sekolah / Angka Partisipasi Kasar (APK) dan (b) Upaya peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan kriteria kinerja ketiga adalah Kriteria Kinerja 

Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat yang terdiri dari (a) Peningkatan Angka Pertumbuhan 

Ekonomi lokal, (b) Penurunan Angka Kemiskinan, dan (c) Penurunan Angka Pengangguran. 

Dalam kaitannya dengan kebijakan perubahan iklim, DID bisa diberikan juga sebagai 

insentif kepada daerah yang berhasil melaksanakan program mitigasi perubahan iklim. Sebagai 

ilustrasi terkait dengan pemberian insentif REDD, pemerintah daerah yang memiliki komitmen 

terhadap perubahan iklim haruslah memenuhi segala prasyarat yang bisa menunjukkan 

indicator terkait performa emisi karbonnya. 

Kinerja daerah dinilai dengan melihat selisih antara emisi baseline dengan emisi 

aktualnya. Daerah yang menunjukkan penurunan emisi terbesar akan mendapatkan jumlah 

insentif yang besar. Walaupun demikian, pendekatan ini akan membutuhkan system Monitoring 
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Reporting and Verification (MRV) yang handal untuk dapat mengukur baseline dan actual 

emisinya dimana akan membutuhkan waktu dan dana yang cukup besar untuk membangun 

system MRV tersebut. 

 

VI. Analisis dan Simulasi  

Simulasi OSIRIS yang dilakukan disini menggunakan asumsi dengan pemberian alokasi 

dana insentif di sector kehutanan sebesar Rp 600 milyar. Dana tersebut kemudian 

disimulasikan ke dalam OSIRIS dan diperoleh informasi sebagai berikut. 

VI.1. Deforestasi 

Dalam simulasi dengan menggunakan OSIRIS, terdapat perbedaan deforestasi saat 

pemerintah memutuskan untuk mengalokasikan dana insentif dibandingkan dengan pada saat 

pemerintah tidak memberikan dana insentif kepada daerah. Ketika pemerintah tidak 

mengalokasikan dana insentif, maka laju deforestasi tertinggi terjadi di Kalimantan (223.937 

Ha/tahun) dan kemudian diikuti oleh Sumatera (223.937 Ha/tahun), Indonesia timur (171.950 

Ha/tahun), Sulawesi (24.810,2 Ha/tahun) serta Jawa-Bali (13.445,4 Ha/tahun).  

 

Grafik 1. Deforestasi Tanpa Adanya Kebijakan Insentif (ha/tahun) 

 

Namun, ketika pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp600 milyar bagi kegiatan 

yang mendukung perubahan iklim, maka angka deforestasi mengalami perubahan dengan 

urutan wilayah yang masih sama yaitu Kalimantan (252.353,2 Ha/tahun), Sumatera (222.451,4 

Ha/tahun), Indonesia timur (166.789,8 Ha/tahun), Sulawesi (25.071,2 Ha/tahun), dan Jawa-Bali 

(14.936,2 Ha/tahun). 
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Grafik 2.  Deforestasi Dengan Adanya Kebijakan Insentif (ha/tahun) 

 

Dari data-data tersebut wilayah yang mengalami penurunan deforestasi adalah Indonesia 

timur (3,09%), Kalimantan (1,95%), dan Sumatera (0,67%) sedangkan untuk Jawa-Bali dan 

Sulawesi terjadi kenaikan deforestasi yaitu masing-masing sebesar 9,98% dan 1,04%. Hal ini 

sangat menarik karena untuk beberapa wilayah kegiatan REDD+ tidak memiliki dampak yang 

positif. 

Grafik 3. Perubahan Deforestasi Dengan Adanya Kebijakan Insentif (%) 

 

VI.2. Emisi CO2 

Simulasi Osiris menunjukkan keadaan emisi tanpa ataupun dengan mengalokasikan dana 

insentif sebesar Rp600 milyar. Kondisi sebelum adanya pemberian insentif menunjukkan 

keadaan emisi di 5 wilayah adalah sebagai berikut: Kalimantan 288.695.801 ton CO2, Sumatra 

276.011.837,4 ton CO2, Indonesia timur 221.981.839,4 ton CO2, Sulawesi 15.417.279,6 ton CO2, 
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dan Jawa-Bali 6.361.352 ton CO2. Selanjutnya, apabila dilakukan alokasi dana untuk pemberian 

insentif sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan, maka kondisi emisi di 5 wilayah adalah 

sebagai berikut:  

Grafik 4. Jumlah Emisi tanpa adanya pemberian Insentif (tCO2/tahun) 

 

Selanjutnya, apabila dilakukan alokasi dana untuk insentif perubahan iklim, maka kondisi 

emisi di 5 wilayah adalah sebagai berikut: Kalimantan 276.234.658,6 ton CO2, Sumatra 

266.086.746,8 ton CO2, Indonesia timur 210.128.438 ton CO2, Sulawesi 15.554.808,6 ton CO2, 

dan Jawa Bali 7.169.640,8 ton CO2.  

Grafik 5. Jumlah Emisi dengan adanya Kebijakan Insentif (tCO2/tahun) 
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Dari kedua grafik di atas, terlihat bahwa Jawa-Bali dan Sulawesi mengalami kenaikan 

emisi yaitu sebesar 12,71% dan 0,89% sedangkan ketiga wilayah lainnya mengalami penurunan 

emisi.  

VI.3. Keuntungan pendapatan dengan menerapkan pemberian kebijakan insentif 

Dari simulasi OSIRIS juga terlihat bahwa daerah yang memutuskan untuk melakukan 

kegiatan konservasi hutan memperoleh keuntungan pendapatan. Dari grafik di bawah ini 

terlihat bahwa Sumatra memperoleh pendapatan terbesar yaitu US$482,880,591.4 per tahun 

diikuti oleh Sulawesi US$10,726,376.8, Indonesia timur US$7,423,310.8, dan Kalimantan 

US$428,102.4. Di sisi lain, Jawa tidak memperoleh keuntungan pendapatan.  

Grafik 6. 

Pendapatan yang diterima dari ikut serta dalam program pembiayaan Perubahan Iklim 

dibandingkan dengan tidak ikut serta dalam Program (2008 US$/tahun; NPV) 

 

 

Secara umum nampak bahwa kebijakan pemberian insentif akan cenderung 

menguntungkan sebagian besar daerah di pulau sumatera dan tidak begitu menguntungkan 

daerah di Pulau Jawa. Diuntungkannya daerah-daerah di Pulau Sumatera dan sebagian daerah 

di Kalimantan serta Papua relatif terhadap daerah di Pulau Jawa membuat kita dapat 

berhipotesis bahwa mekanisme pemberian insentif ini akan cenderung mengurangi 

ketimpangan atau disparitas transfer antar daerah. Walaupun demikian, hal ini bisa jadi adalah 

kesimpulan yang terlalu dini. 

VII. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Ketiga mekanisme transfer yang telah disebutkan diatas dapat digunakan sebagai 

mekanisme pemberian insentif kepada daerah dalam upayanya menurunkan jumlah emisi GRK. 

Namun, perlu penyesuaian pada masing-masing mekanisme tersebut. Penyesuaian untuk 
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mekanisme transfer dengan menggunakan DAK adalah dengan menambah jumlah pagu 

anggaran yang ada, karena sampai saat ini pagu DAK jumlahnya masih dibatasi. Sedangkan 

penyesuaian untuk mekanisme hibah langsung adalah perlunya merevisi PP 57/2005 sehingga 

pemberian hibah kepada daerah dapat dilakukan secara terus menerus. Sementara terkait 

dengan DID, pemerintah pusat harus menetapkan kriteria-kriteria yang berkaitan dengan upaya 

penurunan emisi. Meskipun masih diperlukan penyesuaian terhadap mekanisme transfer 

tersebut diatas, konsep DID merupakan mekanisme yang paling sesuai dengan RIM. Karena 

“semangat” pembentukan DID adalah memberikan insentif kepada daerah yang mempunyai 

kinerja baik. 

Simulasi dengan model OSIRIS-INDONESIA yang dilakukan diatas menghasilkan beberapa 

temuan penting. Yang pertama, potensi terjadinya leakage, yaitu suatu kondisi dimana 

penurunan emisi yang dilaksanakan di suatu daerah atau beberapa daerah tidak serta merta 

diikuti dengan penurunan emisi di daerah lain. Hal ini mengakibatkan mekanisme pemberian 

insentif daerah yang tidak sekaligus memasukan unsur penalty/hukuman (dimana hal ini secara 

politis kurang feasible) akan mengakibatkan biaya anggaran yang dibutuhkan relatif tinggi 

apabila dibandingkan dengan tingkat efektifitas penurunan emisi yang terjadi dalam skala 

nasional. 

Selain itu tingkat efektivitas dari pengurangan emisi sebagai dampak dari implementasi 

pelaksanaan pemberian insentif tersebut akan cukup bervariasi secara spasial. Daerah-daerah 

yang melakukan upaya pengurangan emisi terbesar umumnya adalah daerah-daerah di 

Sumatera, Papua, dan Kalimantan. Akan tetapi kenaikan emisi terbesar juga akan terjadi pada 

daerah-daerah (kabupaten/kota) di wilayah-wilayah tersebut. Walaupun beberapa daerah di 

Pulau Jawa relatif tidak diuntungkan dengan adanya mekanisme pemberian insentif daerah 

tersebut, disparitas transfer antar daerah, baik itu DAU, DAK, DBH, maupun total transfernya, 

tidak akan menjadi lebih rendah dibanding sebelumnya. Hal ini terjadi karena di luar Pulau 

Jawa mekanisme pemberian insentif tersbut akan berpotensi memunculkan sumber disparitas 

baru antar daerah di wilayah tersebut. 
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ABSTRAK 

Suatu penelitian telah dilakukan yang bertujuanuntuk mengungkap 1) sistim 
pemeliharaan sapi Bali terutama pembibitan di tingkat peternak meliputi seleksi 
induk, pemberian pakan, dan pengelolaan kesehatan (tahun I), 2) potensi 
ketersediaan pakan ternak sapi Bali meliputi sumber, jenis dan kualitas(tujuan 
tahun I), produktivitas induk dan anak sapi Bali pada pola pembibitan oleh 
peternak (tahun I), 3) melakukan seleksi terhadap calon induk (betina dan jantan) 
sebagai populasi dasar dalam pengembangan model ”village breeding center 
terseleksi” (tahun I), 4) kinerja produktivitas induk dan anak sapi Bali di pulau 
Timor melalui aplikasi model village breeding center terseleksi dan perbaikan 
pakan berbasis partisipasi peternak (tujuan tahun ke II), 5) partisipasi dan persepsi 
peternak terhadap model village breeding center terseleksi untuk meningkatkan 
mutu genetik ternak sapi Bali di pulau Timor (tujuan tahun ke II).  

  

Hasil penelitian menunjukkan bahwarataan umur, jumlah tanggungan, dan 
pengalaman beternak responden diperoleh berkisar 34,4±7.07 tahun - 45.35±9.34, 
4.65±1.04- 5±0.92, dan 9,7±2.54-13.2±3.83 tahun, rataan penguasaan lahan oleh 
responden dalam penelitian ini berkisar 84.5±31.12 are - 97.25±51.12 are, rataan 
pemilikan ternak oleh responden pada 4 desa penelitian adalah berkisar 4,3±2,89 - 
5.6±3.79 ekor, kuda 1.2±1.01 - 1.4±1,23 ekor, kambing/domba 1.55±1,47 - 2±1,30 
ekor, babi 2±1.38 - 2.75±1.48 ekor, dan ayam kampung 12.65±7.02 - 14.85±7.08 
ekor, umur beranak I ternak sapi Bali pada 4 desa penelitian berkisar dari 38±2.60 
bulan - 38.9±3.92 bulan, jarak kelahiran berkisar 12,8±0,26 bulan -  16.34±10.99 
bulan, angka kelahiran anak berkisar73±5,25 % - 78±4,30 %,  bobot lahir anak 
berkisar 12,8±0,26 kg - 15,6±1,12 kg, dan angka kematian anak sapi Bali berkisar 
14.34±10.99 % - 15.58±10.32 %, berdasarkan jenis pakan yang dominan digunakan 
peternak untuk ternak sapinya adalah rumput lapangan, jerami padi, dan lamtoro 
dan secara kualitas padang rumput alam memiliki nilai yang rendah terutama dari 
sisi protein kasar, hasil pengukuran dan pengamatan terhadap kondisi tubuh, 
perubahan bobot badan induk, dan produksi susu induk diperoleh bahwa pada 
pengukuran dan pengamatan I skor tubuh induk masih bagus dengan rataan skor 
4,2 dan juga mengalami pertambahan bobot badan sebesar 10.20 kg/bulan serta 
produksi susu induk 0,86 kg/hari. Pada pengukuran dan pengamatan ke II, 
mengalami penurunan baik pada skor tubuh, pertambahan bobot badan induk, dan 
produksi susu induk yakni rataan skor tubuh 3,4, perubahan bobot badan -4,56 
kg/bulan, produksi susu induk 0,66 kg/hari, dan pada pengukuran dan pengamatan 
ke III, diperoleh bahwa rataan skor tubuh induk 2,8, perubahan bobot badan induk -
6,12 kg/bulan, dan produksi susu induk 0,42 kg/hari, Rataan pertambahan bobot 
badan anak sapi Bali selama 3 bulan pengamatan diperoleh bahwa berturut-turut 
pada pengukuran I = 0,27±0,04 kg/hari, II = 0,24±0,02 kg/hari, dan III = 0,23±0,05 
kg/hari, rataan ukuran linier tubuh tertinggi ditemukan di Desa Camplong II diikuti 
oleh Desa Oefafi, Desa Naibonat, dan terendah di Desa Kuimasi,  
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Berdasasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdahulu, maka dapat 
disimpulkan 1) Identitas responden meliputi umur, jumlah tanggungan, dan 
pengalaman beternak responden diperoleh kisaran berturut-turut  34,4±7.07 tahun 
- 45.35±9.34, 4.65±1.04- 5±0.92, dan 9,7±2.54-13.2±3.83 tahun, 2) Rataan 
penguasaan lahan oleh responden dalam penelitian ini berkisar 84.5±31.12 are - 
97.25±51.12 are dan rataan luas lahan yang digarap oleh responden berkisar 
77.75±27.02 are - 84.25±42.96 are, 3) Rataan pemilikan ternak oleh responden 
pada 4 desa penelitian adalah berkisar 4,3±2,89 - 5.6±3.79 ekor, kuda 1.2±1.01 - 
1.4±1,23 ekor, kambing/domba 1.55±1,47 - 2±1,30 ekor, babi 2±1.38 - 2.75±1.48 
ekor, dan ayam kampung 12.65±7.02 - 14.85±7.08 ekor, 4)  Rataan umur beranak I 
ternak sapi Bali pada 4 desa penelitian berkisar dari 38±2.60 bulan - 38.9±3.92 
bulan, jarak kelahiran berkisar 12,8±0,26 bulan -  16.34±10.99 bulan, angka 
kelahiran anak berkisar73±5,25 % - 78±4,30 %,  bobot lahir anak berkisar 
12,8±0,26 kg - 15,6±1,12 kg, dan angka kematian anak sapi Bali berkisar 
14.34±10.99 % - 15.58±10.32 %, 5) Secara kualitas pakan yang digunakan peternak 
memiliki nilai yang rendah terutama dari sisi protein kasar, 6) Rataan skor tubuh, 
bobot badan induk, dan produksi susu induk selama 3 bulan pengamatan 
mengalami penurunan, 7) Standar minimal bibit sapi Bali adalah untuk panjang 
badan kelas I = 113 cm, kelas II = 107 cm, kelas III = 101 cm, tinggi pundak, kelas I = 
127 cm, kelas II = 121, kelas III = 115 cm, lingkar dada, kelas I = 189 cm, kelas 173 
cm, dan kelas III = 163 cm. Sapi Bali yang diamati dalam penelitian ini 
diklasifikasikan sebagai berikut Desa Camplong II berada pada pada kelas bibit II-1, 
Desa Oefafi  kelas II – I, Desa Naibonat kelas III – II, dan Desa Kuimasi kelas III-II. 

 

Kata Kunci :  Pengembangan Model,Village Breeding Center, Perbaikan Pakan, 
Partisipasi, mutu sapi Bali Timor. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tantangan sub sektor peternakan secara nasional adalah upaya peningkatan populasi dan 

produktivitas ternak potong khususnya sapi potong dalam rangka mendukung program 

pemerintah untuk pencapaian kecukupan daging tahun 2010 (Anonim, 2006). Laju produksi 

sapi potong di dalam negeri belum mengimbangi permintaan daging dalam negeri, dimana 

produksi daging pada tahun 2005 baru mencapai 358.704 ton dan meningkat pada tahun 2006 

menjadi 389.284 ton atau terjadi peningkatan sekitar 8,52 % dan konsumsi daging pada tahun 

2006 baru mencapai 1,71 kg/orang/tahun atau 4,7 gram/kapita/hari, yang mana masih jauh 

dari target sebesar 11 gram/kapita/hari, sedangkan konsumsi daging di NTT baru mencapai 2,8 

gram/kapita/hari (Ditjen Bina Produksi Peternakan, 2007). Namun Nusa Tenggara Timur 

(NTT) masih merupakan salah satu wilayah pemasok sapi potong untuk kebutuhan konsumen 

di pulau Jawa yang mencapai 60.000 – 70.000 ekor/tahun (Sobang, 2005) dan bahkan pada 

tahun 2008 mencapai 92,000 ekor (Anonimous, 2008).  

Usaha ternak sapi potong di NTT dan pulau Timor khususnya pulau Timor masih 

didominasi oleh sistem ekstensif tradisional, dimana pakan ternak sapi hanya tergantung pada 

produksi pakan di padang penggembalaan (Bamualim, 1994). Kondisi tersebut menyebabkan 

angka kematian anak sapi di NTT sangat tinggi mencapai 50 % (Fattah, 1998), 33 % (Jelantik, 

2001 dan Wirdahayati, 1994), 35 % (Kale, dkk. 2000). Hal ini dipengaruhi oleh pola kelahiran 

alamiah sapi Bali di pulau Timor, dimana kelahiran tertinggi terjadi pada pertengahan dan akhir 
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musim kemarau dimana ketersediaan pakan (jumlah dan kualitas) sangat rendah (Wirdahayati, 

1994). Tantangan lain yang dihadapi NTT adalah belum berkembangnya sistim seleksi terhadap 

calon induk baik betina dan jantan menyebabkan generasi yang dihasilkan memiliki mutu 

genetik yang rendah (Sobang, dkk. 2009) dan apabila persoalan ini tidak ditangani secara baik 

akan menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi dan populasi sapi potong 

secara nasional. Karena itu diperlukan suatu kajian model village breeding center dan perbaikan 

pakan yang berbasis partisipasi peternak di pulau Timor. 

 

Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah meneliti: 

1. Sistim pemeliharaan sapi Bali terutama pembibitan di tingkat peternak meliputi seleksi 

induk, pemberian pakan, dan pengelolaan kesehatan (tahun I). 

2. Potensi ketersediaan pakan ternak sapi Bali meliputi sumber, jenis dan kualitas(tujuan 

tahun I). 

3. Produktivitas induk dan anak sapi Bali pada pola pembibitan oleh peternak (tahun I) 

4. Melakukan seleksi terhadap calon induk (betina dan jantan) sebagai populasi dasar dalam 

pengembangan model ”village breeding center terseleksi” (tahun I) 

 

STUDI PUSTAKA 

Kondisi Usaha Ternak Sapi Potong di Pulau Timor 

 Sapi Bali yang diternakkan secara murni (plasma nutfah) di Pulau Timor telah 

memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan peternak, sumber 

penerimaan daerah, dan mendukung pencapaian kecukupan daging nasional yang 

diprogramkan pemerintah. Populasi sapi potong di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2008 

mencapai 555,383 ekor dan hampir 90 % merupakan sapi Bali, sedangkan produksi yaitu 

pemotongan ternak sebanyak 49,153 ekor dan pengeluaran ternak sapi potong melalui 

pelabuhan Tenau Kupang mencapai 70,551 ekor (Anonimous, 2008). Populasi ternak sapi 

potong di Kabupaten Kupang mencapai 142,850 ekor pada tahun 2008 atau sekitar 25 % dari 

populasi sapi potong di NTT. 

Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa angka kelahiran yang hanya mencapai 60 % 

dan diikuti dengan angka kematian anak yang masih cukup tinggi berkisar 15 - 50 % 

(Wirdahayati, 1994; Fattah, 1997; Sobang, dkk. 2009). Kondisi ini disebabkan karena selama 

musim kemarau, rumput yang menjadi pakan utama sapi Bali dalam kondisi kering sehingga 

nilai gizi dan kecernaannya rendah, hal ini diperparah dengan kekurangan mineral penting 

untuk reproduksi seperti Cu, Zn, vit A serta asam-asam amino yang rendah. Kekurangan Cu, Zn, 

dan vit A pada pakan dapat menyebabkan keratinisasi sistem reproduksi, sehingga walaupun 

terjadi perkawinan tetapi tidak terjadi pembuahan dan apabila terjadi pembuahan dan 

melahirkan tetapi anak yang lahir memiliki berat lahir dan kekebalan tubuh yang rendah 

sehingga banyak pedet yang mati sebelum mencapai umur sapihan. 

 Rendahnya angka kelahiran dan tingginya angka kematian anak sapi Bali di pulau Timor 

dilaporkan Kale, dkk (2000) yakni angka kelahiran hanya mencapai 65 % dan angka kematian 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
559 

anak mencapai 38 %. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tingginya angka kematian anak 

berhubungan dengan pola kelahiran alamiah sapi Bali di pulau Timor yang melahirkan 

terbanyak pada pertengahan dan akhir musim kemarau, dimana pada saat tersebut 

ketersediaan pakan sangat kurang dan juga kekurangan pakan pada saat laktasi tersebut bukan 

saja berpengaruh pada kematian anak sapi Bali tetapi juga kondisi induk mengalami penurunan 

yang drastis sehingga belum siap untuk memasuki musim kawin berikutnya setelah laktasi dan 

berdampak pada angka kebuntingan dan angka kelahiran yang rendah. 

 Sobang, dkk (2009) menemukan bahwa pola pemeliharaan peternak diperoleh angka 

kelahiran sebesar 70 %, angka kematian anak 15 %, pertumbuhan pedet 0,08 – 0,14 kg/hari dan 

bobot lahir 10-12 kg.  

  

Landasan Teori Partisipasi dan Kearifan Lokal 

FAO (1989) memberikan arti kata partisipasi dalam beberapa pengertian sebagai berikut 

1) kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan 

keputusan, 2) “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan 

menerima dan kemauan menanggapi proyek-proyek pembangunan, 3) suatu proses aktif yang 

mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait dapat mengambil inisiatif dan 

menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu, 4) pemantapan dialog antara masyarakat 

setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan,, monitoring proyek agar 

memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial, 5) keterlibatan 

sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri, dan 6) keterlibatan 

masyarakat dalam pembangunan diri, dan lingkungan mereka. Terlepas dari ragam tafsiran 

tentang partisipasi, maka Pretty dan Guijt (1992) menjelaskan partisipasi dalam implikasi 

praktisnya yaitu pendekatan pembangunan partisipatoris harus mulai dengan orang-orang 

yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri, dimana pendekatan tersebut 

harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka dan memberikan 

sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri, hal ini membutuhkan 

perombakan dalam seluruh paraktek dan pemikiran disamping bantuan pembangunan. 

Kruks (1983) menyatakan bahwa terdapat dua defenisi untuk kata partisipasi yaitu 

partisipasi transformasional dan partisipasi instrumental. Partsipasi instrumental terjadi ketika 

partisipasi dilihat sebagai suatu cara untuk mencapai sasaran tertentu, sedangkan partisipasi 

transpormasional terjadi partisipasi itu pada dirinya sendiri dipandang sebagai tujuan dan 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi. 

Mikkelsen (2003) menyatakan bahwa dalam studi-studi pembangunan partsipatoris 

mencakup beberapa pendekatan yaitu 1) Partisipatory and Rapid Assesment (PRA dan RRA), 2) 

Partisipatory Action Research (PAR), 3) Penelitian Dialog, dan 4) Penilaian mandiri oleh 

masyarakat sendiri. Patton (1990) menyatakan bahwa Action Research (penelitian aksi) 

bertujuan untuk memecahkan masalah dalam suatu program dengan fokus pada masalah 

organisasi dan masyarakat yaitu bagaimana kelompok masyarakat dapat memulai dan 

megorganisir diri dalam suatu kegiatan dengan memulainya suatu kegiatan yang konkrit untuk 

dipelajari. 
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Chambers (1992) menyatakan suatu pendekatan yang mengutamakan keterlibatan 

langsung masyarakat adalah pendekatan participatory action research (PAR) dan merupakan 

metode pendekatan pembelajaran masyarakat mengenai kondisi dan situasi kehidupan 

pedesaan dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pendekatan 

PAR memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode peyuluhan pertanian biasa, 

antara lain : 1) memposisikan petani sebagai pusat kegiatan pembangunan, 2) memposisikan 

petani sebagai nara sumber utama dalam memahami kondisi dan situasi agroekosistem 

sekitarnya, 3) fasilitator atau tenaga pendamping berproses membaur masuk sebagai anggota 

masyarakat, bukan sebagai tamu asing, 4) fasilitator atau tenaga pendamping dapat 

memperhatikan jadwal aktivitas petani dan bukan sebaliknya.  

Danida (1992) menyatakan bahwa tujuan pembangunan kemampuan pada tingkat lokal 

adalah untuk meningkatkan partisipasi kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan administrasi kelompok. Lebih lanjut dinyatakan bahwa dalam konteks masyarakat 

lokal terdapat sejumlah nilai yang sudah dianut sejak lama walaupun merupakan pengalaman 

yang bersifat turun temurun dan sering secara logika sulit diterima dan tidak berdampak pada 

peningkatan produksi usahanya. Untuk itu keberhasilan dalam program pemberdayaan 

masyarakat adalah terletak pada kemampuan untuk menggali pengetahuan masyarakat lokal 

melakukan aktivitas mereka dan dipadukan dengan teknologi yang secara teknis berhasil. 

Karena itu masalah kesinambungan kelembagaan berkaitan dengan apakah lembaga-lembaga 

yang ada setelah ada proyek tertentu telah menguasai kemampuan manajemen, memiliki akses 

terhadap informasi, pengetahuan, teknologi dan permodalan. 

Landasan Teori Sumber Daya manusia (Peternak) 

Ananta (1990) menyatakan bahwa mutu modal manusia yang rendah merupakan faktor 

pembatas (limiting factor) pertumbuhan ekonomi. Peningkatan mutu modal manusia dapat 

dicapai melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan keamanan, dimana pendidikan tidak 

terbatas pada pendidikan formal tetapi melalui pendidikan luar sekolah, pelatihan, dan magang. 

Lebih lanjut dinyatakan bahwa untuk meningkatkan output di masyarakat miskin, maka 

kapasitas produksi perlu ditingkatkan, dimana peningkatan kapasitas produksi tersebut bukan 

dengan menambah modal fisik, tetapi terlebih dahulu dengan memperbaiki modal manusia. Hal 

ini memberikan gambaran bahwa ketidakberdayaan masyarakat (petani/peternak) sampai saat 

sekarang ini merupakan akibat perhatian terhadap modal manusia yang rendah padahal 

bantuan modal bagi pekerja di sektor pertanian cukup besar dengan berbagai jenis bantuan 

termasuk bantuan langsung masyarakat (BLM) yang populer sekarang ini setelah negara 

mengalami krisis multidimensi dan pergantian orde pembangunan dari orde baru ke orde 

reformasi. Untuk itu diperlukan perubahan paradigma pemberdayaan masyarakat yaitu bukan 

hanya bertumpu pada modal fisik (uang atau ternak sapi) melainkan harus diikuti oleh inovasi 

teknologi di bidang produksi, sehingga peternak dapat meningkatkan kapasitas produksinya di 

bidang produksi sapi potong.   

Rasmussen (1992) menerapkan kemampuan peternak yang dijabarkan melalui implikasi 

konsep tentang kompetensi dan menjadikannya prinsip-prinsip praktis proses belajar 

organisasi yang dikenal dangan prinsip GARLIC yaitu 1) Ghathering appropriate information 

(mengumpulkan informasi yang tepat), 2) Activating the learning proses (mengaktifkan proses 

belajar), 3) Remembering lessons learned (mengingat pelajaran yang sudah dipelajari), 4) 
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Linking with local knowledge (berhubungan dengan pengetahuan lokal/kearifan lokal), 5) 

Combining practice and expert knowledge (menggabungkan praktek dengan pengetahuan 

keahlian). 

Roger (1989) dalam Satria (1997) menyatakan bahwa kepribadian petani kecil 

merupakan subkultur karakteristik dengan sifat-sifat sebagai berikut : 1) kurang saling 

mempercayai dalam hubungan antar manusia (mutual distrust in interpersonal relation), 2) 

merasa serba kekurangan (percepied limited goods), 3 tergantung pada pemerintahan yang 

berkuasa (dependence on and hostility toward government authority), 4) semangat kekeluargaan 

(familiism), 5) kurang menghargai inovasi (lack of innovativeness), 6 pasrah kepada nasib 

(fatalism), 7) terbatas aspirasinya (limited aspiration), 8) sanggup menunda kepuasan (lack of 

deferred gratification), 9) wawasan dunia luar terbatas (limited view of the world), 10) 

berempati rendah (low empathy). Lebih lanjut dinyatakan bahwa dengan kepribadian yang 

demikian, maka sosok petani kita belum siap menjadi petani yang berbudaya modern.  

Hasil Penelitian yang telah Dilakukan Dalam Suplementasi Pakan 

Hasil uji coba UMMB formula BATAN pada sapi Sumba Ongole (SO) di pulau Sumba dapat 

menurunkan angka kematian anak, memperbaiki kondisi induk, meningkatkan pertambahan 

bobot badan harian dari 0,23 kg/hari tanpa UMMB menjadi 0,48 kg/ekor/hari pada ternak sapi 

SO yang mendapat UMMB (Datta dan Sobang, 2005). Sedangkan pada sapi Brahman Cross di 

Breeding Center Matawai Maringu melalui pemberian pakan HQFS hasil produksi BATAN Jogya 

pada induk sedang laktasi dapat meningkatkan pertumbuhan anak dari 0,12 kg/ekor/hari tanpa 

suplemen menjadi 0,38 kg/ekor/hari dan dapat meningkatkan bobot badan induk dari 262 kg 

menjadi 285 kg selama 3 bulan laktasi, sedangkan induk yang tanpa suplemen mengalami 

penurunan bobot badan menjadi 236 kg selama 3 bulan laktasi (Datta dan Sobang, 2005).  

Sobang, dkk (2007) memperoleh bahwa dengan pemberian pakan suplemen berupa 

tepung daun lamtoro dan daun gamal pada ternak sapi Brahman Cross dapat menekan angka 

kematian anak sampai 0 %, meningkatkan pertambahan bobot badan anak dari 0,22 kg/hari 

menjadi 0,45 kg/hari, memperbaiki kondisi induk dari skor tubuh 2 menjadi 3-4, meningkatkan 

pertambahan bobot induk 45 kg setelah 3 bulan laktasi, sedangkan induk tanpa suplemen 

mengalami penurunan bobot badan setelah 3 bulan laktasi sebesar 27 kg. 

Hasil penelitian Jelantik (2001) memperoleh bahwa dengan pemberian pakan suplemen 

pada induk bunting dan laktasi dapat meningkatkan bobot lahir anak dan produksi susu induk 

dan berdampak pada penurunan angka kematian anak mencapai 0 % dibanding yang tanpa 

suplemen angka kematian anak mencapai 33,33 %. 

Hasil penelitian Sobang, dkk (2009) memperoleh bahwa melalui perbaikan pakan pada 

induk sapi Bali di pulau Timor dapat memperbaiki kondisi tubuh induk, berat lahir anak, 

pertumbuhan pedet pada umur 1-3 bulan, dan menurunkan angka kematian anak. Hasil 

penelitian masih terbatas pada kelompok induk yang belum diseleksi oleh peternak, sehingga 

belum menggambarkan mutu genetik sapi Bali yang sebenarnya. 

 

 METODOLOGI PENELITIAN 
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Lokasi dan waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan akan di lakukandi Kabupaten Kupang dengan pertimbangan 

bahwa Kabupaten Kupang merupakan wilayah dengan populasi sapi Bali terbanyak dibanding 

dengan kabupaten lainnya di pulau Timor yang direncanakan berlangsung selama 2 tahun 

(2010-2011) 

Sampling Wilayah 

 Penentuan wilayah penelitian dilakukan 3 tahap yaitu penentuan kecamatan dan desa 

dilakukan secara purposive sampling dengan pertimbangan kecamatan dan desa yang terpilih 

adalah wilayah dengan populasi ternak sapi Bali pembibitan terbanyak. Dalam penelitian ini 

(pada tahun I) akan di ambil sebanyak 2 kecamatan yaitu Kecamatan Fatuleu dan Kecamatan 

Kupang Barat, kemudian dari masing kecamatan diambil 2 desa, sehingga terdapat 4 desa 

sebagai unit analisis untuk merancang model yang akan diujicobakan dan untuk ujicoba model 

akan dibentuk populasi dasar induk sapi Bali terseleksi pada 1 desa untuk masing-masing 

kecamatan. Penentuan wilayah ujicoba didasarkan atas pertimbangan adanya partisipasi aktif 

peternak untuk mengikuti program ujicoba dan ketersediaan sumberdaya pakan lokal untuk 

perbaikan pakan. Selanjutnya pada tahun ke II dilakukan monitoring lebih lajut terhadap model 

ujicoba yang telah diterapkan pada tahun I.  

Sampling Peternak Target dan Ternak Sapi Penelitian 

 Pada tahun I, pada masing-masing desa sampel akan diambil peternak secara acak 

sebagai responden dalam penelitian. Pertimbangan dalam pengambilan responden adalah 

peternak yang memelihara sapi Bali pembibitan di atas 10 ekor, telah memelihara sapi Bali 

betina minimal selama 4 tahun, disamping usaha ternak tetapi responden juga melakukan 

usahatani tanaman, responden memelihara sapi induk dan anaknya dengan pola gembala atau 

diikat berpindah dan tidak memberikan pakan pada malam hari setelah dikandangkan. Untuk 

mendapatkan data tentang produktivitas induk dan angka kematian anak, maka akan dilakukan 

observasi langsung pada ternak sapi Bali induk dan anak sapi Bali milik responden.Pada tahun I, 

untuk ujicoba model akan menggunakan ternak sapi milik peternak yang telah berkomitmen 

untuk memberikan ternak sapinya sebagai materi ujicoba model. Pada tahun ke II, monitoring 

tetap dilakukan pada materi ternak sapi yang sama pada tahun I untuk mendapatkan informasi 

yang lengkap terutama menyangkut generasi yang dihasilkan. 

Materi, Bahan dan Peralatan 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ternak sapi Bali induk dan anak milik 

peternak responden untuk tahun I dan II. Bahan yang dibutuhkan dalam ujicoba model adalah 

pakan basal berupa hay rumput alam/jerami dan  bahan pakan suplemen serta vitamin dan 

obat cacing. Peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian tahun I dan II  meliputi timbangan 

ternak dan timbangan pakan.  

 

Metode Penelitian 
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Pada tahun I, penelitian menggunakan metode survei, observasi, eksperimen, dan studi 

pustaka. Survei dilakukan melalui wawancara, FGD, dan Workshop. Wawancara dilakukan pada 

responden untuk memperoleh data tentang sistim usahatani ternak, kearifan lokal, persepsi 

peternak, sumber dan jenis pakan, penyebab kematian anak sapi Bali, sedangkan FGD dilakukan 

dengan melibatkan key informan (informan kunci) untuk menjaring informasi yang lebih 

mendalam tentang kondisi usaha ternak sapi Bali (permasalahan dan peluang), sedangkan 

observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung produktivitas ternak sapi Bali (induk 

dan anak) dengan pola pemeliharaan peternak selama ini. Berdasarkan hasil wawancara, FGD, 

dan observasi langsung, maka dilakukan workshop untuk mengidentifikasi dan merancang 

model village breeding center terseleksi dan perbaikan dan setelah tersedia rancangan model, 

maka dilakukan ujicoba melalui metode eksperimen dengan membagi 2 kelompok populasi 

dasar yaitu kelompok I = ternak sapi Bali induk yang dikembangkan menurut pola peternak 

selama ini dan kelompok II adalah kelompok ternak sapi Bali induk terseleksi dengan sex rasio 

1 : 20 dan dilakukan perbaikan pakan dan pengelolaan kesehatan dan selanjutnya pada tahun 

ke II ujicoba tetap dilanjutkan terhadap kelompok populasi dasar yang telah ditentukan pada 

tahun I.  

Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian tahun I meliputi : 

1. Identitas responden, 2) Luas pemilikan lahan, 3)Luas garapan, 4) Jenis tanaman yang 

diusahakan, 5) Jumlah pemilikan ternak, 6) Jumlah pemilikan ternak sapi (ekor), 7) Sumber 

pakan, 8) Jenis dan kualitas pakan, 9) Ukuran linier tubuh induk, 9) Umur beranak I (bulan), 

10) Jarak kelahiran (bulan), 11) Angka kelahiran (%), 12) Bobot lahir anak (kg), 13) Kondisi 

tubuh induk setelah melahirkan, 14) Perubahan bobot badan induk (kg) setelah melahirkan, 

15) Produksi susu induk (kg), 16) Jumlah induk yang berahi (ekor), 17) Pertambahan bobot 

badan anak (kg), 18) Angka kematian anak (%), 19) Penyebab kematian anak yaitu faktor-

faktor yang menyebabkan kematian anak sapi Bali 

 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian tahun I dilakukan tabulasi dan dihitung simpangan 

baku, rataan, dan persentase kemudian dianalisis secara deskriptif. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identitas Responden 

Tabel 1. Rataan Umur, Jumlah tanggungan, dan pengalaman beternak di 4 (empat) desa 

penelitian 

 

No Parameter Desa Lokasi Penelitian 

  Kuimasi Camplong II Oefafi Naibonat 

1 Umur responden 

(tahun) 

42.35±8.4 45.35±9.34 

 

34,4±7.07 

 

36±6.55 

 

2 Jumlah tanggungan 

(orang) 

5±0.92 

 

4.65±1.04 4,7±0.98 4.8±1.01 

3 Pengalaman beternak 

(tahun) 

13.2±3.83 

 

12.2±4.24 9,7±2.54 10.35±3.08 

Sumber : Data Primer Diolah (2010) 

Rataan umur, jumlah tanggungan, dan pengalaman beternak responden diperoleh 

berkisar 34,4±7.07 tahun - 45.35±9.34, 4.65±1.04- 5±0.92, dan 9,7±2.54-13.2±3.83 tahun. 

Rataan umur responden pada 4 desa penelitian basih berada pada umur yang produktif untuk 

melakukan aktivitas produksi. Rataan jumlah tanggungan responden merupakan keluarga inti 

yang meliputi istri dan anak-anak. Dalam aktivitas produksi jumlah tanggungan keluarga 

tersebut merupakan tenaga kerja keluarga dan dari sisi ekonomis menjadi  tanggungjawab 

untuk memenuhi kebutuhannya terutama untuk kebutuhan hidup sehari-sehari, kesehatan, dan 

pendidikan. Pengalaman beternak responden dapat dikatakan sudah berpengalaman, karena 

usahaternak di pulau Timor merupakan warisan dari para leluhur mereka. 

Penguasaan Lahan Responden 

Lahan sebagai basis ekologi untuk melakukan usaha pertanian, karena itu merupakan 

faktor produksi penting dalam suatu usahatani. Adapun rataan Luas pemilikan dan garapan 

lahan responden di 4 (empat) desa penelitian, seperti terlihat pada Tabel 2, berikut. 

Tabel 2. Rataan Luas pemilikan dan garapan lahan responden di 4 (empat) desa penelitian 

No Parameter Desa Lokasi Penelitian 

  Kuimasi Camplong II Oefafi Naibonat 
1 Luas pemilikan lahan (are) 84.5±31.12 97.25±51.12 91.75±54.92 95.5±39.50 
2 Luas lahan garapan (are) 77.75±27.02 84.25±42.96 84±41.82 86.25±31.87 

Sumber : Data Primer Diolah (2010) 
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Rataan penguasaan lahan oleh responden dalam penelitian ini berkisar 84.5±31.12 are - 

97.25±51.12 are. Terlihat bahwa pemilikan lahan oleh responden cukup luas yang terdiri dari 

lahan basah (sawah), kebun dan pekarangan, serta mamar terutama pada Desa Camplong II. 

Rataan luas lahan yang digarap oleh responden berkisar 77.75±27.02 are - 84.25±42.96 are. 

Terlihat bahwa tidak semua lahan yang dimiliki digarap oleh responden, hal ini sangat 

bergantung pada ketersediaan tenaga kerja keluarga dan juga produktivitas lahan yang dimiliki. 

Jenis tanaman yang banyak diusahakan responden adalah padi sawah untuk desa Oefafi dan 

Desa Naibonat dan pada lahan kering adalah jagung, ubikayu, kacang tanah, pisang, kelapa, 

nangka, dan beberapa jenis tanaman lainnya. 

Pemilikan Ternak Responden 

Dalam sistim pertanian di pulau Timor, ternak baik ternak besar, kecil, dan unggas telah 

menjadi bagian terpenting dari sistim usahatani tersebut. Seringkali ternak merupakan sumber 

pendapatan potensial bagi masyarakat karena mudah dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka. Adapun rataan jumlah pemilikan ternak responden di 4 (empat) desa penelitianseperti 

terlihat pada Gambar 1, berikut. 

 

 

Gambar 1. Rataan jumlah pemilikan ternak responden di 4 (empat) desa penelitian 

 

Berdasarkan Gambar 1, di atas diperoleh bahwa rataan pemilikan ternak oleh responden 

pada 4 desa penelitian adalah berkisar 4,3±2,89 - 5.6±3.79 ekor, kuda 1.2±1.01 - 1.4±1,23 ekor, 

kambing/domba 1.55±1,47 - 2±1,30 ekor, babi 2±1.38 - 2.75±1.48 ekor, dan ayam kampung 

12.65±7.02 - 14.85±7.08 ekor. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ternak sapi merupakan 

ternak besar yang dominan diusahakan responden, hal ini menunjukkan bahwa secara ekonomi 

ternak sapi Bali merupakan sumber pendapatan penting. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Sobang (1997) bahwa usaha ternak sapi Bali telah menjadi bagian terpenting dalam usahatani 

dengan kontribusi yang cukup tinggi mencapai 43 % terutama pada sistim pertanian lahan 

kering. 
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Umur beranak, jarak kelahiran, dan angka kematian anak sapi Bali  

 

 

Gambar 2. Rataan umur beranak, jarak kelahiran, dan angka kematian anak sapi Bali di 4 

(empat) desa penelitian 

 

Berdasarkan Gambar 2, di atas menunjukkan bahwa umur beranak I ternak sapi Bali pada 

4 desa penelitian berkisar dari 38±2.60 bulan - 38.9±3.92 bulan, jarak kelahiran berkisar 

12,8±0,26 bulan - 16.34±10.99 bulan, angka kelahiran anak berkisar73±5,25 % - 78±4,30 %,  

bobot lahir anak berkisar 12,8±0,26 kg - 15,6±1,12 kg, dan angka kematian anak sapi Bali 

berkisar 14.34±10.99 % - 15.58±10.32 %. Rataan umur beranak I sapi Bali dalam penelitian ini 

masih dikategorikan dalam umur yang normal yaitu dapat beranak pada umur di atas 3 tahun, 

hal ini sangat dipengaruhi oleh manajemen pemeliharaan yang dilakukan baik pakan dan 

perkawinan. Rataan jarak kelahiran yang diperoleh dalam penelitian masih menunjukkan jarak 

yang normal walaupun di desa Kuimasi ditemukan jarak kelahiran yang agak lama. Hal ini dapat 

dipengaruhi oleh pemulihan kondisi induk pasca melahirkan yang lama, sehingga waktu birahi 

pasca melahirkan dicapai dalam waktu yang lebih lama. Rataan bobot lahir yang diperoleh 

dalam penelitian ini masih berada pada kisaran yang normal. Angka kelahiran yang diperoleh 

dalam penelitian ini berada dalam kisaran yang sedang, hal ini disebabkan oleh manajemen 

pemeliharaan yang dilakukan meliputi ketersediaan pakan dan ketapatan dalam melakukan 

perkawinan, terutama pada sistim pemeliharaan yang diikat dimana tidak tersedia jantan untuk 

terjadinya perkawinan. Rataan angka kematian anak dalam penelitian masih cukup tinggi, hal 

ini disebabkan oleh ketersediaan pakan dan adanya gangguan kesehatan pada anak terutama 

karena parasit internal (cacingan).  

 

Pakan ternak sapi 

Hasil wawancara diperoleh bahwa pakan utama ternak sapi adalah hijauan rumput 

lapangan yang dapat diperoleh di padang penggembalaan maupun lahan persawahan. Selain 

pakan hijauan rumput lapangan, peternak juga memberikan hijauan pohon antara lain lamtoro, 

turi, gamal, kabesak yang dapat diperoleh baik dari lahan sendiri maupun pada lahan-lahan 
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komunal. Dalam penelitian ini ditemukan peternak sangat jarang yang memberikan pakan 

suplemen/konsentrat pada ternak sapinya. Berdasarkan jenis pakan yang dominan digunakan 

peternak untuk ternak sapinya adalah rumput lapangan, jerami padi, dan lamtoro, maka 

dilakukan analisis terhadap kualitas nutrisi dari jenis pakan tersebut seperti terlihat pada Tabel 

3, berikut 

 

Tabel 3. Kualitas Nutrisi Beberapa jenis pakan yang dominan digunakan Peternak di 4 Desa 

Penelitian 

Jenis 
Pakan 

Bahan 
kering (%) 

Protein 
Kasar (%) 

Serat 
kasar (%) 

Lemak 
kasar (%) 

TDN (%) Ca P 

Rumput 
Lapangan 

54,2 4,9 37,12 0,66 66,3 1,06 0,12 

Jerami 
padi 

42 4,6 35,22 0,46 63,1 0,96 0,06 

Lamtoro 29,20 22,86 21,2 2,35 38,5 2,20 0,31 

Sumber : Hasil Analisis Laboratroium Kimia Pakan Fapet Undana (2010). 

Berdasarkan Tabel 3, diatas ditemukan bahwa secara kualitas memiliki nilai yang rendah 

terutama dari sisi protein kasar..Hal ini berpengaruh terhadap tampilan produksi ternak sapi 

Bali, karena itu dalam upaya meningkatkan produktivitas ternak sapi Bali di pulau Timor 

diperlukan upaya perbaikan pakan melalui pemberian pakan suplemen menggunakan bahan 

pakan lokal yang tersedia di pulau Timor seperti dedak padi, dedak jagung, tepung singkong, 

daun gamal, dan pakan lokal lainnya. 

 

Kondisi Tubuh, Bobot Badan, dan Produksi Susu Induk 

Rataan kondisi tubuh, perubahan bobot badan induk, dan produksi susu induk dari 12 

ekor induk yang diamati, seperti terlihat pada Tabel 4, berikut. 

Tabel 4. Rataan kondisi tubuh, perubahan bobot badan induk, dan produksi susu induk dari 12 

ekor induk yang diamati 

 

Bulan Pengamatan Kondisi tubuh 
induk (skor 

tubuh) 

Prubahan bobot 
badan induk 

(kg) 

Produksi susu 
induk (Kg/hari) 

Pertambahan 
bobot badan anak 

(kg/hari) 

I 4,2±0,2 +10,20±0,5 0,86±0,06 0,27±0,04 
II 3,4±0,1 (4,56) ±0,4 0,66±0,02 0,24±0,02 
III 2,8±0,3 (6,12) ±0,4 0.42±0,03 0,23±0,05 

Sumber : Data Primer Diolah (2010) 

Berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan terhadap kondisi tubuh, perubahan bobot 

badan induk, dan produksi susu induk diperoleh bahwa pada pengukuran dan pengamatan I 

skor tubuh induk masih bagus dengan rataan skor 4,2 dan juga mengalami pertambahan bobot 

badan sebesar 10.20 kg/bulan serta produksi susu induk 0,86 kg/hari. Pada pengukuran dan 

pengamatan ke II, mengalami penurunan baik pada skor tubuh, pertambahan bobot badan 
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induk, dan produksi susu induk yakni rataan skor tubuh 3,4, perubahan bobot badan -4,56 

kg/bulan, produksi susu induk 0,66 kg/hari, dan pada pengukuran dan pengamatan ke III, 

diperoleh bahwa rataan skor tubuh induk 2,8, perubahan bobot badan induk -6,12 kg/bulan, 

dan produksi susu induk 0,42 kg/hari. 

Rataan pertambahan bobot badan anak sapi Bali selama 3 bulan pengamatan diperoleh 

bahwa berturut-turut pada pengukuran I = 0,27±0,04 kg/hari, II = 0,24±0,02 kg/hari, dan III = 

0,23±0,05 kg/hari. Terlihat bahwa walaupun terjadi pertambahan berat badan harian,  namun 

dengan berjalannya waktu penelitian secara kuantitatif mengalami penurunan. Hal ini sangat 

berhubungan dengan penurunan skor tubuh, bobot badan induk, dan produksi susu induk.  

Ukuran Linier Tubuh Induk Sapi Bali 

Rataan ukuran linier tubuh ternak sapi Bali umur ≥ 24 bulan di 4 (empat) desa penelitian, 

seperti pada Tabel 5, berikut. 

Tabel 5. Rataan ukuran linier tubuh ternak sapi Bali umur ≥ 24 bulan di 4 (empat) desa 

penelitian 

 

No Parameter Desa Lokasi Penelitian 
  Kuimasi 

N =  
Camplong II 

N =  
Oefafi 

N = 
Naibonat 

N = 
1 Panjang Badan (cm) 106±2,4 108±3,2 108±1,6 104±3,6 
2 Tinggi Pundak (cm) 114±4,4 118±6,4 116±5,4 115±3,8 
3 Lingkar Dada (cm) 170±5,3 178±6,8 176±5,6 172±5,8 

4 Lebar Pinggul (cm) 28±4,4 36±4,6 34±3,8 30±3,9 

Sumber : Data Primer Diolah (2010) 

Berdasarkan Tabel 5 di atas, diperoleh bahwa rataan ukuran linier tubuh tertinggi 

ditemukan di Desa Camplong II diikuti oleh Desa Oefafi, Desa Naibonat, dan terendah di Desa 

Kuimasi. Menurut .standar mutu bibit sapi Bali yang berumur ≥ 24 bulan yang dikeluarkan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) (2008) menyatakan bahwa standar minimal bibit sapi Bali 

adalah untuk panjang badan kelas I = 113 cm, kelas II = 107 cm, kelas III = 101 cm, tinggi 

pundak, kelas I = 127 cm, kelas II = 121, kelas III = 115 cm, lingkar dada, kelas I = 189 cm, kelas 

173 cm, dan kelas III = 163 cm. Berdasarkan SNI (2008), maka sapi Bali yang diamati dalam 

penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut Desa Camplong II berada pada pada kelas bibit II-

1, Desa Oefafi  kelas II – 1, Desa Naibonat kelas III – II, dan Desa Kuimasi kelas III-2. Berdasarkan 

hasil observasi tersebut, maka pembentukan populasi dasar untuk pengujian model pada tahun 

ke II telah diambil sebanyak 20 ekor induk dengan standar bibit kelas I dari Desa Camplong II. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdahulu, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 
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1. Identitas responden meliputi umur, jumlah tanggungan, dan pengalaman beternak 

responden diperoleh kisaran berturut-turut  34,4±7.07 tahun - 45.35±9.34, 

4.65±1.04- 5±0.92, dan 9,7±2.54-13.2±3.83 tahun 

2. Rataan penguasaan lahan oleh responden dalam penelitian ini berkisar 84.5±31.12 

are - 97.25±51.12 are dan rataan luas lahan yang digarap oleh responden berkisar 

77.75±27.02 are - 84.25±42.96 are. 

3. Rataan pemilikan ternak oleh responden pada 4 desa penelitian adalah berkisar 

4,3±2,89 - 5.6±3.79 ekor, kuda 1.2±1.01 - 1.4±1,23 ekor, kambing/domba 1.55±1,47 

- 2±1,30 ekor, babi 2±1.38 - 2.75±1.48 ekor, dan ayam kampung 12.65±7.02 - 

14.85±7.08 ekor. 

4. Rataan umur beranak I ternak sapi Bali pada 4 desa penelitian berkisar dari 38±2.60 

bulan - 38.9±3.92 bulan, jarak kelahiran berkisar 12,8±0,26 bulan -  16.34±10.99 

bulan, angka kelahiran anak berkisar73±5,25 % - 78±4,30 %,  bobot lahir anak 

berkisar 12,8±0,26 kg - 15,6±1,12 kg, dan angka kematian anak sapi Bali berkisar 

14.34±10.99 % - 15.58±10.32 %. 

5. Secara kualitaspakan yang digunakan peternak memiliki nilai yang rendah terutama 

dari sisi protein kasar. 

6. Rataan skor tubuh, bobot badan induk, dan produksi susu induk selama 3 bulan 

pengamatan mengalami penurunan. Hal ini sangat berhubungan dengan 

ketersediaan pakan yang secara kuantitas dan kualitas mengalami penurunan. 

7. Standar minimal bibit sapi Bali adalah untuk panjang badan kelas I = 113 cm, kelas II 

= 107 cm, kelas III = 101 cm, tinggi pundak, kelas I = 127 cm, kelas II = 121, kelas III 

= 115 cm, lingkar dada, kelas I = 189 cm, kelas 173 cm, dan kelas III = 163 cm. Sapi 

Bali yang diamati dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut Desa 

Camplong II berada pada pada kelas bibit II-1, Desa Oefafi  kelas II – I, Desa Naibonat 

kelas III – II, dan Desa Kuimasi kelas III-II. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan kualitas pakan yang dominan diberikan oleh peternak, maka untuk 

meningkatkan produktivitas sapi Bali diperlukan langkah suplementasi dengan 

mengoptimalkan vahan pakan lokal. 

2. Dalam upaya peningkatan mutu sapi Bali, maka upaya seleksi terhadap bibit yang 

memenuhi stándar perlu dilakukan untuk dikembangkan secara teratur dalam 

model villaje breeding center (VBC) untuk menghasilkan keturunan yang bermutu 

baik 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anonimous, 2008.  “Laporan Bulanan Puslitbangnak, Mei 2008”. 

Atomos, 2006. Media Informasi Badan Tenaga Atom Nasional. Program Pemanfaatan Hasil 
Litbang Iptek Nuklir Bidang Pertanian dan Peternakan, Jakarta. 

Bamualim, A. 1994. “Interaksi Peternakan Dalam Sistim Pertanian Di Pulau Timor. Prosiding : 
Siminar Komunikasi Dan Aplikasi Hasil Penelitian Peternakan Lahan Kering”. Deptan. 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
570 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Sub Balai Penelitian Ternak, Lili, 
Kupang. 

Cody, R. P and J. K. Smith. 1997. Applied Statistics and the Programming Language. Fourth 
Edition. 

Datta, F. U. 2000. Mekanisme Alternatif Untuk Proteksi Protein Mudah Terdegradasi Mikroba 
Rumen dan Penyaluran Substansi Alamiah Anti Cacing Pada Ternak Ruminan. Laporan 
Penelitian Hibah Bersaing. Lembaga Penelitian. Universitas Nusa Cendana, Kupang. 

Datta, F. U. dan Y.U. L. Sobang. 2005. “Program Pemanfaatan Hasil Litbang Iptek Nuklir Bidang 
Pertanian dan Peternakan Di Daerah Nusa Tenggara Timur”. Laporan Kerjasama 
Tripartit antara Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Lembaga Penelitian Undana, 
dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Peternakan 
Kabupaten Sumba Timur. 

Ditjen Bina Produksi Peternakan, 2007. Buku Statistik Peternakan. Departemen Pertanian 
Republik Indonesia. 

Hogan, J. 1996. Principles of Supplementary Feeding. Dalam: Ruminant Nutrition and 
Production in the Tropics and Subtropics. Editor : B. Bakrie, J. Hogan, J. B. Liang, A. M. 
M. Tereque, and R. C. Upadhyay. Auatralian Centre for International Agricultural 
Research. Canberra. 

Leng, R. A. 1990. “ Factors affecting the utilization of “poor quality” forage by ruminants 
particularly under tropical condition” Nutrition Research Reviews 3 : 277-303 

Preston, T. R. and R. A. Leng. 1987. “Mathcing Ruminant Production Systems with Feed 
Resources in The Tropics and Subtropics”. Panambul Books, Armidale, NSW, Australia. 

Sobang, Y. U. L. 1997. “Karakteristik Sistim Penggemukan Sapi Bali Pola Tradisional Menurut 
Zona Agroklimat dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani Peternak Di Kabupaten 
Kupang. Thesis. Program Pascasarjana IPB. Bogor. 

Sobang, Y. U. L. 2005a. “Keragaan dan Strategi Pengembangan Ternak Rumnansia di NTT”. 
Prosiding: Seminar Nasional Peternakan. Kupang, 30 September – 2 Oktober 2005. 
Editor : Dr. Kartiarso. ISBN: 979-97017-5-9, Hal : 96 – 109. 

Sobang, Y. U. L. 2005b. “Karakteristik Sistim Penggemukan Sapi Pola Gaduhan Menurut Zona 
Agroklimat dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani Di Kabupaten Kupang NTT”. 
Bulletin Nutrisi, Volume 8 Nomor 2. Maret 2002, ISSN: 1410 – 6191, Hal : 71 – 76. 

Sobang, Y.U.L. 2003. “Kinerja Produksi Sapi Bali Penggemukan Yang Diberi Pakan Konsentrat 
Lokal Di Tingkat Peternak”. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Undana. Kupang. 

Sobang, Y.U.L; M. Yunus; H. Marawali. 2009. Pengembangan Model Inovasi Peningkatan 
Produktivitas Induk Dan Penanggulangan Kematian Anak Sapi Bali Berbasis Partisipasi 
Dan Kearifan Lokal Peternak Di Pulau Timor 

Standar Nasional Indonesia (2008). Standar Mutu Bibit sapi Bali. Jakarta. 

 

  



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
571 

PENGEMBANGAN MODEL PENGGEMUKAN SAPI POTONG YANG EfiSIEN DAN 
EKONOMIS PADA SKALA  USAHA PETERNAK LAHAN KERING MELALUI SIMULASI 

PAKAN MENDUKUNG SWASEMBADA DAGING TAHUN 2014 

 

Sukawaty Fattah, Marthen R Pellokila, Yohanis U.L. Sobang,  & Marthen Yunus2 

Staf Peneliti Lembaga Penelitian Undana  
 

ABSTRAK 

Suatu penelitian telah dilakukan yang bertujuan unfuk mengungkap 1) Menemukan 
pengaruh  penggunaan pakan basal dan konsentrat yang mengandung tepung daun 
gamal dan tepung daun lamtoro untuk penggemukan sapi potong skala off farm 
(laboratorium) sebagai tujuan tahun I, 2) Menemukan pengaruh penggunaan obat 
cacing dan vitamin B-Comp skala  off farm (laboratorium) sebagai tujuan iahun I, 3) 
Menemukan komposisi terbaik penggunaan pakan basal dan konsentrat yang 
mengandung  tepung daun gamal dan tepung daun lamtoro untuk penggemukan 
sapi potong skala on farm (kondisi peternak) sebagai tujuan tahun II, 4) 
Menemukan jenis dan frekuensi penggunaan obat cacing dan vitamin B-Comp skala 
on farm 

(kondisi peternak) sebagai tujuan tahun II. 

Metode yang digunakan adalah pada tahun I menggunakan metode eksperimen pola 
rancangan acak kelompok dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan yang disimulasi dalam 
2 (dua) simulasi pakan konsentrat. Adapun perlakuan dalam penelitian ini adalah 
untuk simulasi 1 yaitu 

R0 = jerami padi amoniasi, R1 = R0 + pakan konsentrat mengandung tepung daun 
gamal 16 %, 

R2 = R1 + obat cacing dan vitamin B-comp. Untuk simulasi 2 yaitu R0 = jerami padi 
amoniasi, R1 = R0 + pakan konsentrat mengandung tepung daun lamtoro 16 %, R2 
= R1 + obat cacing dan vitamin B-comp. 

Parameter yang diukur dalam penehtian tahun I, yaitu konsumsi bahan kering 
ransum, pertambahan berat badan harian, pertambahan ukuran linier tubuh, 
efisiensi penggunaan pakan 

konsentrat, dan efisiensi ekonomis penggunaan pakan konsentrat.  

Analisis data pada penefitian ini ditabulasi dan dilakukan analisis sesuai prosedur 
ANOVA dengan menggunakan program SAS (Cody and Smith, 1997).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan konsumsi banan kering ransum untuk 
simulasi 1 diperoleh untuk R0 3.134 kg/hari, R1 3.821 kg/hari dan R2 4.021 
kg/hari dan untul simulasi 2 yaitu R0 3.144 kg/hari, R1 3.888 kg/hari dan R2 4.235 
kg./hari, rataan pertambahan berat badan harian untuk simulasi 1 diperoleh untuk 
R0 0.050 cm/hari, R1 0.084 cm/hari dan R2 0.113 cm/hari dan untuk simulasi  2 
yaitu R0 0.230 kg/hari, R1 0.509 kg/hari dan R2 0611  rataan panjang badan untuk 
simulasi 1 diperoleh untuk R0 0.050 cm/hari, R1 0.084 cm/hari dan 

R2 0.113 cm/hari dan untuk simulasi 2 yaitu R0 0.051 cm/hari, R1 0.096 cm/hari 
dan R2 0.146 
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cm/hari, tinggi pundak 1.111% simulasi 1 diperoleh untuk R0 0.050 cm/hari, R1 
0.083 cm/hari dan R2 0.108 cm/hari dan untuk simulasi 2 yaitu R0 0.051 cm/hari, 
R1 0.087 cm/hari dan R2 0.145 cm/11ari, rataan Iingkar dada pundak untuk 
simulasi 1 diperoleh umuk R0 0.079 cm/hari,  

R1 0.112 cm/hari dan R2 0.183 cm/hari dan untuk simulasi 2 yaitu R0 0.084 
cm/hari, R1 0.118 

cm/hari dan R2 0.198 cm/hari, tataan efisiensi penggunaan pakan untuk simulasi 1 
diperoleh untuk R0 0.072, R1 0.128 dan R2 0.149 dan untuk simulasi 2 yaitu R0 
0.073, R1 0.131 dan R2 

0.144, efisiensi ekenomis penggunaan pakan konsentrat pada simulasi pakan 1 
maka diperoleh 

peningkatan pendapatan sebesar R1 Rp. 7,420 dan R2 Rp. 10,435 sedangkan antara 
R1 dan R2 terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp. 3.015. untuk pakan simulasi 
2 diperoleh peningkatan pendapatan sebesar R1 Rp. 7,821 dan R2 Rp. 10,668 
sedangkan antara R1 dan R2 terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp. 2.847. Hal 
ini memberikan gambaran bahwa dengan penambahan pakan konsentrat baik yang 
mengandung tepung daun gamal maupun tepung daun lamtoro dapat meningkatkan 
pendapatan yang diterima peternak sebesar Rp. 3,461 untuk simulasi 1 dan Rp. 
6,308, sedangkan pemberian obat cacing dan vitamin B-comp walaupun terdapat 
perbedaan yang signifikan tetapi dengan harga obat cacing dan vitamin B-comp 
yang murah dan diberikan setiap 3 bulan sekali tetap memberikan pengaruh yang 
berarti dari sisi peningkatan pendapatan yaitu pada simulasi 1 sebesar Rp. 3.015 
dan simudasi 2 sebesar Rp. 2.847. 

Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian pakan 
kensentrat yang mengandung tepung daun gamal dan daun 1amter0 sebesar 16 % 
dapat meningkatkan nyata konsumsi ransum, pertambahan bobot badan harian, 
efisiensi teknis dan ekonomis penggunaan pakan konsentrat, pertambahan ukuran 
linier tubuh ternak sapi Bali penggemukan terjadi peningkatan tetapi pengaruhya 
tidak nyata, pemberian obat cacing dan vitamin B-comp pada sapi Bali 
penggemukan memberikan peningkatan pendapatan pendapatan walaupun 
terdapat pengaruh yang tidak nyata terhadap penambahan bobot badan harian sapi 
Bali penggemukan, tepung daun lamtoro memberikan efisiensi teknis dan ekenornis 
yang lebih tinggi dibanding dengan tepung daun gamal sebagai bahan penyusun 
pakan kensentrat sapi Bali penggemukan. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan untuk menggunakan 
tepung daun lamtoro dan tepung daun gamal yang dflengkapi dengan pemberian 
obat cacing dan vitamin B- 

comp dalam usaha penggemukan sapi di pulau Timor, rekomendasi ini akan diteliti 
lebih  lanjut secara “on farm” pada tahun ke 2 untuk membandingkan pakan sapi 
penggemukan pola peternak secara langsung di tingkat peternak. 

 

Kata Kunci :  Pengembangan Model, Penggernukan sapi Bali, Peternak Lahan 
Kering, Simulasi Pakan, Pulau Timor. 
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PENDAHULUAN 

Secara Nasional produksi ternak sapi potong dalam negeri hanya mampu memenuhi 

kebutuhan daging nasional sebesar 70-75 %, sehingga 25-30 % kebutuhan daging nasional 

harus diimpor dari luar negeri. Luthan (2008) menyatakan bahwa Setiap tahun, Indonesia 

memerlukan sebanyak 700 hinggga 800 ribu ekor sapi yang didatangkan dari Australia untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi daging. Sekitar 350 ribu ekor dalam bentuk sapi hidup, 

selebihnya dalam bentuk daging.  

Anonimous (2011) menyatakan bahwa Sub Sektor  Peternakan  mempunyai kontribusi 

penting dalam perekonomian daerah Nusa Tenggara Timur, yakni dalam hal sumbangannya 

terhadap PDRB, penciptaan lapangan kerja dan  sumber pendapatan daerah,  selain kontribusi 

utamanya sebagai penghasil pangan dan energi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kontribusi sub 

sektor peternakan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2010  mencapai 10,37% 

terhadap total PDRB NTT atau 26,28% terhadap lapangan usaha Sektor Pertanian. Salah satu 

komoditas unggulan peternakan daerah ini adalah ternak sapi, dimana ternak ini berperan 

besar dalam penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat dan 

daerah.  Hasil Survey Rumah Tangga Peternakan yang dilaksanakan oleh  BPS  pada tahun 2008 

menunjukkan bahwa rumah tangga yang memelihara ternak sapi potong mencapai 162.263 

rumah tangga (dari total 281.480 rumah tangga peternak). Jika  dalam setiap rumah tangga 

terdapat 3 orang peternak, maka tenaga kerja yang terserap dalam usaha budidaya ternak sapi 

potong adalah sekitar 486.000 jiwa.  Dari segi pendapatan masyarakat dan daerah, berdasarkan 

data pengeluaran ternak sapi potong untuk tujuan antar pulau ke daerah konsumen (DKI 

Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Timur), pada tahun 2010 sumbangan komoditas ternak sapi 

mencapai lebih dari Rp. 224 milyar, yang berasal dari  pengantarpulauan 49.876 ekor ternak 

sapi potong. 

Namun demikian peternakan sapi potong di NTT, masih menghadapi kendala yang 

menyebabkan rendahnya produktivitas sapi potong antara lain ketersediaan pakan yang tidak 

kontinyu, masih bertumpu pada  sistim budidaya yang tradisional, belum termanfaatkannya 

sumberdaya pakan lokal yang tersedia. Untuk itu diperlukan model penggemukan yang efisien 

dan ekonomis sesuai dengan skala usaha peternak lahan kering di NTT karena 90 % sapi potong 

merupakan peternakan rakyat.  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Menemukan pengaruh penggunaan pakan basal dan konsentrat yang mengandung tepung 

daun gamal dan tepung daun lamtoro untuk penggemukan sapi potong skala off farm 

(laboratorium) sebagai tujuan tahun I. 

2. Menemukan  pengaruh penggunaan obat cacing dan vitamin B-Comp skala off farm 

(laboratorium) sebagai tujuan tahun I 

3. Menemukan komposisi terbaik penggunaan pakan basal dan konsentrat yang mengandung 

tepung daun gamal dan tepung daun lamtoro untuk penggemukan sapi potong skala on farm 

(kondisi peternak) sebagai tujuan tahun II. 

4. Menemukan  jenis dan frekuensi penggunaan obat cacing dan vitamin B-Comp skala on farm 

(kondisi peternak) sebagai tujuan tahun II. 
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Urgensi atau Keutamaan Penelitian 

Kontribusi penelitian ini untuk pengembangan IPTEK : 

 Sistim usaha ternak sapi potong di NTT dan pulau Timor khususnya masih bercorak 

ekstensif tradisional, sehingga diyakini campur tangan peternak sangat kurang dan aplikasi 

teknologi dalam sistim produksi sapi potong khususnya penggemukan belum ada. Hal ini 

terlihat dari hasil pengamatan bahwa ternak sapi potong terutama pada usaha penggemukan 

belum dilakukan pemberian pakan suplemen, pemberian obat cacing, dan vitamin B-comp. 

Kondisi demikian menyebabkan produktivitas ternak sapi potong di NTT masih rendah yang 

diindikasikan oleh pertambahan berat badan sapi penggemukan masih rendah 0,25-0,30 

kg/ekor/hari (Sobang, dkk. 2005b). Namun dari hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa 

ketersediaan pakan lokal di sekitar peternak cukup tersedia baik berupa pakan basal ataupun 

sebagai pakan suplemen/konsentrat tetapi belum dimanfaatkan sebagai pakan suplemen dan 

masih terbatas pada ternak monogastrik. Oleh karena itu melalui penelitian ini dapat 

memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk pengembangan IPTEKS yaitu : 

1. Informasi tentang pakan basal meliputi jenis dan kualitas yang dapat disimulasi dalam 

pemberiannya pada sapi penggemukan. 

2. Informasi tentang pakan suplemen meliputi jenis dan kualitas yang dapat disimulasi dalam 

pemberiannya pada sapi penggemukan. 

3. Informasi tentang penggunaan obat cacing pada ternak sapi penggemukan berhubungan 

dengan jenis dan frekuensi pemberian. 

4. Informasi tentang frekuensi pemberian vitamin B-comp pada ternak sapi penggemukan.  

5. Informasi tentang sistim pemeliharaan ternak sapi dilakukan peternak selama ini dan 

kemungkinan untuk melakukan perbaikan yang digali dari peternak sendiri. 

6. Informasi tentang sumber, jenis, dan kualitas pakan yang digunakan dalam produksi sapi 

penggemukan oleh peternak selama ini. 

7. Informasi tentang produktivitas sapi penggemukan pada skala penelitian off farm dan on 

farm. 

8. Model penggemukan sapi potong yang efisien dan ekonomis berdasarkan skala usaha 

peternak lahan kering. 

 

Kontribusi penelitian ini dalam menunjang pembangunan : 

 Pembangunan sub sektor peternakan tidak terlepas dari pembangunan sektor lainnya 

seperti sektor ekonomi dan kesehatan, sektor peternakan berkaitan langsung dengan 

pembangunan sektor ekonomi karena berhubungan dengan kesejahteraan peternak sebagai 

sumber pendapatan, penerimaan daerah dari pajak dan retribusi, perdagangan, industri 

pengolahan, permodalan, serta penghematan devisa negara karena penurunan impor daging 

dari luar negeri dan dari aspek kesehatan sektor peternakan sangat strategis berhubungan 

dengan kebutuhan poretin hewani penduduk yang berdampak pada kualitas sumberdaya 

manusia (Sobang, 2005a). Untuk itu model penggemukan sapi potong yang efisien dan 

ekonomis akan berdampak pada peningkatan produksi ternak sapi potong, sehingga dapat 

mendorong pembangunan sektor lain. Adapun kontribusi dari penelitian ini dalam menunjang 

pembangunan adalah : 
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1. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan termasuk di bidang 

peternakan. 

2. Mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya lokal yang dapat diakses oleh 

peternak untuk memperbaiki sistim produksi sapi potong. 

3. Tersedianya model penggemukan sapi potong yang efisien dan ekonomis sesuai skala usaha 

peternak lahan kering. 

4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha penggemukan sapi potong yang 

efisien dan ekonomis. 

 

Kontribusi penelitian dalam pengembangan kelembagaan : 

Dari sisi kelembagaan terutama pengembangan kapasitas pendidikan tinggi, maka melalui 

penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian yang terintegrasi dalam bahan/buku ajar sebagai media pembelajaran bagi 

mahasiswa dan juga. 

2. Terpublikasi hasil penelitian dalam jurnal terkareditasi sebagai wahana pertukaran 

informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 

3. Adanya keikutsertaan mahasiswa S1 dan S2 dalam penelitian ini dapat membantu 

mahasiswa untuk penyelesaian studinya melalui pemanfaatan sarana/prasanana penelitian 

yang lebih efisien dan efektif.Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk : 

1. Pencapaian swasembada daging tahun 2014, peningkatan produksi sapi potong dalam 

negeri khususnya NTT sebagai sumber pemasok sapi potong untuk kebutuhan nasional, 

sehingga memperkecil impor daging dari luar negeri dan mendukung pencapaian 

swasembada daging yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2014. 

2. Mengurangi angka kemiskinan, melalui aktivitas usaha penggemukan sapi potong yang 

efisien dan ekonomis dengan meoptimalkan sumberdaya lokal berdampak pada 

peningkatan pendapatan peternak, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di 

pedesaan sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk mengurangi angka kemiskinan 

masyarakat Indonesia oleh pemerintah. 

3. Membuka lapangan kerja baru, adanya usaha penggemukan sapi potong yang efisien dan 

ekonomis akan memberikan motivasi berusaha bagi angkatan kerja, sehingga dapat 

mengurangi masalah penggangguran baik pada angkatan kerja tidak terdidik maupun 

angkatan kerja terdidik. 

4. Akses teknologi dan informasi, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan komunikasi antar 

ilmuan dan mendorong akses tekonogi oleh masyarakat pedesaan melalui publikasi pada 

media-media publikasi. 

 

Metode Penelitian  

Metode penelitian yang dignakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

(percobaan) dengan pola Rancangan Acak Kelompok. Pada penelitian ini baik tahun I maupun 

tahun ke II akan dilakukan 3 sub penelitian dengan lama penelitian masing-masing 2 bulan. 

Pada setiap sub penelitian digunakan 4 perlakuan dengan 3 ulangan, sehingga terdapat 12 unit 

percobaan. 
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Tahapan Metodologis (Bagan) Penelitian yang diusulkan 

TAHUN KE I   

Tahap Kegiatan Luaran  Indikator 

I Simulasi 

pakan, obat 

cacing, dan 

vitamin B-

com (simulasi 

1) 

Terlaksananya penelitian 

pada pakan hay rumput 

alam/jerami padi fermentasi, 

pakan suplemen dedak padi 

+ jagung giling + tepung 

daun gamal, dan pemberian 

obat cacing dan Vit B-comp  

- Data konsumsi pakan ternak 

sapi penggemukan  

- Data pertambahan berat badan 

sapi penggemukan  

- Data ukuran linier tubuh sapi 

penggemukan  

- Data efisiensi penggunaan 

pakan sapi  

- Data efisiensi ekonomis 

penggunaan pakan sapi 

penggemukan  

II Simulasi 

pakan, obat 

cacing, dan 

vitamin B-

com (simulasi 

2) 

Terlaksananya penelitian 

pada pakan hay rumput 

alam/jerami padi fermentasi, 

pakan suplemen dedak padi 

+ jagung giling + tepung 

daun lamtoro, dan 

pemberian obat cacing dan 

Vit B-comp  

- Data konsumsi pakan ternak 

sapi penggemukan  

- Data pertambahan berat badan 

sapi penggemukan  

- Data ukuran linier tubuh sapi 

penggemukan  

- Data efisiensi penggunaan 

pakan sapi  

- Data efisiensi ekonomis 

penggunaan pakan sapi 

penggemukan  

III Tabulasi dan 

analisis Data 

Data hasil analisis - Simpangan 

- Rataan 

- ANOVA menggunakan SAS 

(Cody and Smith,1997) 

- Hasil uji lanjut 

IV Pemantauan 

(Monitoring 

dan Evaluasi) 

Hasil pemantauan - Jadwal Pemantauan 

- Log Book Penelitian 

- Laporan Kemajuan Penelitian 

V Seminar Hasil 

Penelitian 

Draft Laporan Penelitian 

yang diperbaiki 

- Jadwal Seminar 

- Catatan Reviewer 

- Naskah Akademik (laporan 

penelitian) 

VI Publikasi  Hasil Penelitian Terpublikasi - Draft Publikasi 

- Nama Jurnal 
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TAHUN KE II   

Tahap Kegiatan Luaran  Indikator 

I Simulasi 

pakan, obat 

cacing, dan 

vitamin B-

com (simulasi 

1) 

Terlaksananya penelitian 

pada pakan sesuai kondisi 

peternak, pakan suplemen 

dedak padi + jagung giling + 

tepung daun gamal, dan 

pemberian obat cacing dan 

Vit B-comp hasil terbaik 

pada tahun I  

- Data konsumsi pakan ternak 

sapi penggemukan  

- Data pertambahan berat 

badan sapi penggemukan  

- Data ukuran linier tubuh sapi 

penggemukan  

- Data efisiensi penggunaan 

pakan sapi  

- Data efisiensi ekonomis 

penggunaan pakan sapi 

penggemukan  

II Simulasi 

pakan, obat 

cacing, dan 

vitamin B-

com (simulasi 

2) 

Terlaksananya penelitian 

pada pakan sesuai kondisi 

peternak, pakan suplemen 

dedak padi + jagung giling + 

tepung daun lamtoro, dan 

pemberian obat cacing dan 

Vit B-comp terbaik pada 

tahun I  

- Data konsumsi pakan ternak 

sapi penggemukan  

- Data pertambahan berat 

badan sapi penggemukan  

- Data ukuran linier tubuh sapi 

penggemukan  

- Data efisiensi penggunaan 

pakan sapi  

- Data efisiensi ekonomis 

penggunaan pakan sapi 

penggemukan  

III Tabulasi dan 

analisis Data 

Data hasil analisis - Simpangan 

- Rataan 

- ANOVA menggunakan SAS 

(Cody and Smith,1997) 

- Hasil uji lanjut 

VI Pemantauan 

(Monitoring 

dan Evaluasi) 

Hasil pemantauan - Jadwal Pemantauan 

- Log Book Penelitian 

- Laporan Kemajuan Penelitian 

V Workshop Panduan dan Instrumen 

dalam kegiatan workshop 

- Peserta workshop 

- Simpulan dan rekomendasi 

workshop 

VI Seminar Hasil 

Penelitian 

Draft Laporan Penelitian 

yang diperbaiki 

- Jadwal Seminar 

- Catatan Reviewer 

- Naskah Akademik (laporan 

penelitian) 

VII Publikasi  Hasil Penelitian Terpublikasi - Draft Publikasi 

- Nama Jurnal 

 

 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
578 

HASIL DAN PEMBAHASASAN 

Kondisi Umum Ternak Percobaan  

Ternak sapi Bali yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi Bali jantan muda yang 

berumur 1,5 – 2 tahun berjumlah 9 ekor dengan kondisi yang sehat. Sebelum pemberian 

perlakuan, terlebih dahulu ternak penelitian diperkenalkan (penyesuaian) pakan perlakuan 

baik jerami padi amoniasi maupun pakan konsentrat yang mengandung tepung daun lamtoro 

dan tepung daun gamal. Dalam masa penyesuaian pakan perlakuan selama 2 (dua) minggu 

ternak sapi percobaan dapat mengkonsumsi pakan perlakuan dengan baik. 

Pengaruh Perlakuan Simulasi Pakan Terhadap Konsumsi Ransum (BK) sapi Bali 

Penggemukan 

Rataan konsumsi ransum ternak sapi Bali penggemukan pada perlakuan simulasi pakan 

konsentrat yang mengandung tepung daun gamal dan tepung daun lamtoro , seperti pada Tabel 

1, di bawah ini. 

Tabel 1.  Rataan konsumsi ransum ternak sapi Bali penggemukan dengan simulasi pakan 

Ulangan 

PERLAKUAN SIMULASI 1  

Ulangan 

PERLAKUAN SIMULASI 2 

R0 R1 R2  R0 R1 R2 

1 3.065 3.765 4.013  1 3.122 3.865 4.115 

2 3.124 3.854 4.155  2 3.064 3.954 4.325 

3 3.212 3.844 3.894  3 3.245 3.844 4.264 

 9.401 11.463 12.062   9.431 11.663 12.704 

 3.134a 3.821b 4.021b   3.144a 3.888b 4.235b 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris sama menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P<0.05) 

Berdasarkan Tabel 1 diatas, pada simulasi 1 dengan perlakuan konsentrat yang 

mengandung tepung daun gamal menunjukkan bahwa rataan konsumsi bahan kering ransum 

lebih tinggi dibanding dengan kontrol yang  hanya mendapat jerami padi amoniasi. Hal yang 

sama terlihat bahwa pada simulasi 2 juga memberikan rataan konsumsi bahan kering ransum 

yang lebih tinggi dibanding dengan kontrol. Sedangkan antara simulasi 1 dan simulasi 2 terlihat 

bahwa perlakuan simulasi 2 dengan konsentrat yang mengandung tepung daun lamtoro 

memberikan rataan yang lebih tinggi dibanding dengan simulasi 1 dengan konsentrat yang 

mengandung tepung daun gamal.  

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh nyata (P<0.05) 

terhadap konsumsi bahan kering ransum ternak sapi Bali penggemukan baik pada simulasi 1 

maupun simulasi 2. Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa pasangan perlakuan R1 – R0 dan R2 – 

R0 berpengaruh nyata (P<0.05), sedangkan antara perlakuan R2 dan R1 menunjukkan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0.05). adanya pengaruh yang nyata antara R1 dengan R0 dan R2 

dengan R0 disebabkan oleh kualitas ransum, dimana pada perlakuan R1 dan R2 dengan 

penambahan pakan konsentrat baik yang mengandung tepung daun gamal (simulasi 1) maupun 

konsentrat yang mengandung tepung daun lamtoro (simulasi 2) memiliki kualitas yang lebih 

tinggi dibanding dengan R0 yang diberikan jerami padi amoniasi. Sedangkan adanya pengaruh 
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yang tidak nyata antar perlakuan R2 dengan R1 menunjukkan bahwa penambahan vitamin B-

Comp dan obat cacing pada perlakuan R2 baik pada simulasi 1 maupun simulasi 2 tidak 

berpengaruh signifikan terhadap konsumsi bahan kering ransum ternak sapi Bali 

penggemukan. Jika dilihat dari antara simulasi 1 dan simulasi 2 ternyata bahwa perlakuan 

konsentrat yang mengandung tepung daun lamtoro memberikan rataan konsumsi bahan kering 

ransum lebih tinggi dibanding perlakuan konsentrat yang mengandung daun gamal. Hal ini 

mungkin disebabkan oleh kualitas dan palatabilitas tepung daun lamtoro lebih baik dibanding 

tepung daun gamal. Untuk lebih jelasnya pengaruh perlakuan untuk simulasi 1 dan simulasi 2 

ditampilkan dalam bentuk diagram batang seperti pada Gambar 1, di bawah ini. 

 

 

Gambar 1. Rataan Rataan konsumsi ransum ternak sapi Bali penggemukan dengan simulasi 

pakan  

Pengaruh Perlakuan Simulasi Pakan Terhadap Pertambahan Bobot Badan Harian 

(kg/hari) sapi Bali Penggemukan  

Rataan pertambahan bobot badan harian ternak sapi Bali penggemukan pada perlakuan 

simulasi pakan konsentrat yang mengandung tepung daun gamal dan tepung daun lamtoro , 

seperti pada Tabel 2, di bawah ini. 

Tabel 2. Rataan Pertambahan bobot badan harian ternak sapi Bali penggemukan dengan 

simulasi pakan 

Ulangan 

PERLAKUAN SIMULASI 1  

Ulangan 

PERLAKUAN SIMULASI 2 

R0 R1 R2  R0 R1 R2 

1 0.224 0.485 0.596  1 0.216 0.496 0.586 

2 0.236 0.504 0.612  2 0.228 0.544 0.622 

3 0.216 0.482 0.586  3 0.246 0.488 0.625 

 0.676 1.471 1.794   0.69 1.528 1.833 

 0.225a 0.490b 0.598b   0.230a 0.509b 
0.611

b 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris sama menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P<0.05) 

Berdasarkan Tabel 2 diatas, pada simulasi 1 dengan perlakuan konsentrat yang 

mengandung tepung daun gamal menunjukkan bahwa rataan pertambahan berat badan lebih 

tinggi dibanding dengan kontrol yang  hanya mendapat jerami padi amoniasi. Hal yang sama 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
580 

terlihat bahwa pada simulasi 2 juga memberikan rataan pertambahan berat badan harian yang 

lebih tinggi dibanding dengan kontrol. Sedangkan antara simulasi 1 dan simulasi 2 terlihat 

bahwa perlakuan simulasi 2 dengan konsentrat yang mengandung tepung daun lamtoro 

memberikan rataan yang lebih tinggi dibanding dengan simulasi 1 dengan konsentrat yang 

mengandung tepung daun gamal.  

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh nyata (P<0.05) 

terhadap pertambahan berat badan harian ternak sapi Bali penggemukan baik pada simulasi 1 

maupun simulasi 2. Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa pasangan perlakuan R1 – R0 dan R2 – 

R0 berpengaruh nyata (P<0.05), sedangkan antara perlakuan R2 dan R1 menunjukkan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0.05). adanya pengaruh yang nyata antara R1 dengan R0 dan R2 

dengan R0 disebabkan oleh kualitas ransum yang berdampak pada tingginya kecernaan pakan 

sehingga tersedia zat-zat makanan yang mencukupi untuk pertumbuhan ternak, dimana pada 

perlakuan R1 dan R2 dengan penambahan pakan konsentrat baik yang mengandung tepung 

daun gamal (simulasi 1) maupun konsentrat yang mengandung tepung daun lamtoro (simulasi 

2) memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding dengan R0 yang diberikan jerami padi 

amoniasi. Sedangkan adanya pengaruh yang tidak nyata antar perlakuan R2 dengan R1 

menunjukkan bahwa penambahan vitamin B-Comp dan obat cacing pada perlakuan R2 baik 

pada simulasi 1 maupun simulasi 2 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertambahan berat 

badan harian ternak sapi Bali penggemukan. Jika dilihat dari antara simulasi 1 dan simulasi 2 

ternyata bahwa perlakuan konsentrat yang mengandung tepung daun lamtoro memberikan 

rataan pertambahan berat badan harian lebih tinggi dibanding perlakuan konsentrat yang 

mengandung daun gamal. Hal ini mungkin disebabkan oleh kualitas dan palatabilitas tepung 

daun lamtoro lebih baik dibanding tepung daun gamal. Untuk lebih jelasnya pengaruh 

perlakuan terhadap pertambahan berat badan harian ternak sapi Bali penggemukan untuk 

simulasi 1 dan simulasi 2 ditampilkan dalam bentuk diagram batang seperti pada Gambar 2, di 

bawah ini. 

 

Gambar 2. Rataan Pertambahan berat badan harian ternak sapi Bali penggemukan dengan 

simulasi pakan  
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Pengaruh Perlakuan Simulasi Pakan Terhadap Ukuran Linier Tubuh (cm/hari) sapi Bali 

Penggemukan  

Panjang Badan 

Rataan panjang badan ternak sapi Bali penggemukan pada perlakuan simulasi pakan 

konsentrat yang mengandung tepung daun gamal dan tepung daun lamtoro , seperti pada Tabel 

3, di bawah ini. 

Tabel 3. Rataan panjang badan ternak sapi Bali penggemukan dengan simulasi pakan 

Ulangan 

PERLAKUAN SIMULASI 1  

Ulangan 

PERLAKUAN SIMULASI 2 

R0 R1 R2  R0 R1 R2 

1 0.052 0.085 0.114  1 0.044 0.088 0.133 

2 0.061 0.074 0.098  2 0.058 0.086 0.164 

3 0.038 0.092 0.126  3 0.052 0.115 0.141 

 0.151 0.251 0.338   0.154 0.289 0.438 

 0.050a 0.084 a 0.113 a   0.051 a 0.096 a 
0.146 

a 

 

Berdasarkan Tabel 3 diatas, pada simulasi 1 dengan perlakuan konsentrat yang 

mengandung tepung daun gamal menunjukkan bahwa rataan pertambahan panjang  badan 

ternak sapi percobaan lebih tinggi dibanding dengan kontrol yang  hanya mendapat jerami padi 

amoniasi. Hal yang sama terlihat bahwa pada simulasi 2 juga memberikan rataan pertambahan 

panjang badan yang lebih tinggi dibanding dengan kontrol. Sedangkan antara simulasi 1 dan 

simulasi 2 terlihat bahwa perlakuan simulasi 2 dengan konsentrat yang mengandung tepung 

daun lamtoro memberikan rataan yang lebih tinggi dibanding dengan simulasi 1 dengan 

konsentrat yang mengandung tepung daun gamal.  

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh tidak nyata (P>0.05) 

terhadap panjang badan ternak sapi Bali penggemukan baik pada simulasi 1 maupun simulasi 2. 

Hal ini mungkin disebabkan bahwa pertambahan panjang sudah berada pada kecepatan 

pettumbuhan yang lambat karena ternak sapi percobaan yang digunakan telah berumur 1.5 – 2 

tahun. Untuk lebih jelasnya pengaruh perlakuan terhadap panjang badan ternak sapi Bali 

penggemukan untuk simulasi 1 dan simulasi 2 ditampilkan dalam bentuk diagram batang 

seperti pada Gambar 3, di bawah ini. 

Tinggi Pundak 

Rataan tinggi pundak ternak sapi Bali penggemukan pada perlakuan simulasi pakan 

konsentrat yang mengandung tepung daun gamal dan tepung daun lamtoro , seperti pada Tabel 

4, di bawah ini. 
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Tabel 4. Rataan tinggi pundak ternak sapi Bali penggemukan dengan simulasi pakan 

Ulangan 

PERLAKUAN SIMULASI 1  

Ulangan 

PERLAKUAN SIMULASI 2 

R0 R1 R2  R0 R1 R2 

1 0.052 0.082 0.104  1 0.044 0.082 0.134 

2 0.061 0.078 0.099  2 0.058 0.076 0.154 

3 0.038 0.09 0.122  3 0.052 0.102 0.146 

 0.151 0.25 0.325   0.154 0.26 0.434 

 0.050 a 0.083 a 0.108 a   0.051 a 0.087 a 0.145 a 

 

Berdasarkan Tabel 4 diatas, pada simulasi 1 dengan perlakuan konsentrat yang 

mengandung tepung daun gamal menunjukkan bahwa rataan pertambahan tinggi pundak 

ternak sapi percobaan lebih tinggi dibanding dengan kontrol yang  hanya mendapat jerami padi 

amoniasi. Hal yang sama terlihat bahwa pada simulasi 2 juga memberikan rataan pertambahan 

tinggi pundak  yang lebih tinggi dibanding dengan kontrol. Sedangkan antara simulasi 1 dan 

simulasi 2 terlihat bahwa perlakuan simulasi 2 dengan konsentrat yang mengandung tepung 

daun lamtoro memberikan rataan yang lebih tinggi dibanding dengan simulasi 1 dengan 

konsentrat yang mengandung tepung daun gamal.  

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh tidak nyata (P>0.05) 

terhadap tinggi pundak ternak sapi Bali penggemukan baik pada simulasi 1 maupun simulasi 2. 

Hal ini mungkin disebabkan bahwa pertambahan panjang sudah berada pada kecepatan 

pettumbuhan yang lambat karena ternak sapi percobaan yang digunakan telah berumur 1.5 – 2 

tahun. Untuk lebih jelasnya pengaruh perlakuan terhadap tinggi pundak ternak sapi Bali 

penggemukan untuk simulasi 1 dan simulasi 2 ditampilkan dalam bentuk diagram batang 

seperti pada Gambar 3, di bawah ini. 

Lingkar Dada 

Rataan lingkar dada ternak sapi Bali penggemukan pada perlakuan simulasi pakan konsentrat 

yang mengandung tepung daun gamal dan tepung daun lamtoro , seperti pada Tabel 5, di bawah 

ini. 

Tabel 5. Rataan lingkar dada ternak sapi Bali penggemukan dengan simulasi pakan 

 LD        

 R0 R1 R2   R0 R1 R2 

1 0.102 0.115 0.224  1 0.108 0.118 0.228 

2 0.078 0.124 0.188  2 0.062 0.122 0.228 

3 0.058 0.098 0.136  3 0.081 0.114 0.138 

 0.238 0.337 0.548   0.251 0.354 0.594 

 0.079 a 0.112 a 0.183 a   0.084 a 0.118 a 0.198 a 

 

Berdasarkan Tabel 5 diatas, pada simulasi 1 dengan perlakuan konsentrat yang 

mengandung tepung daun gamal menunjukkan bahwa rataan pertambahan lingkar dada ternak 

sapi percobaan lebih tinggi dibanding dengan kontrol yang  hanya mendapat jerami padi 
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amoniasi. Hal yang sama terlihat bahwa pada simulasi 2 juga memberikan rataan pertambahan 

lingkar dada yang lebih tinggi dibanding dengan kontrol. Sedangkan antara simulasi 1 dan 

simulasi 2 terlihat bahwa perlakuan simulasi 2 dengan konsentrat yang mengandung tepung 

daun lamtoro memberikan rataan yang lebih tinggi dibanding dengan simulasi 1 dengan 

konsentrat yang mengandung tepung daun gamal.  

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh tidak nyata (P>0.05) 

terhadap lingkar dada ternak sapi Bali penggemukan baik pada simulasi 1 maupun simulasi 2. 

Hal ini mungkin disebabkan bahwa pertambahan panjang sudah berada pada kecepatan 

pettumbuhan yang lambat karena ternak sapi percobaan yang digunakan telah berumur 1.5 – 2 

tahun. Untuk lebih jelasnya pengaruh perlakuan terhadap lingkar dada ternak sapi Bali 

penggemukan untuk simulasi 1 dan simulasi 2 ditampilkan dalam bentuk diagram batang 

seperti pada Gambar 3, di bawah ini. 

 

Gambar 3.  Rataan Pertambahan ukuran linier tubuh (panjang badan, tinggi pundak, lingkar 

dada) ternak sapi Bali penggemukan dengan simulasi pakan  

Efisiensi Teknis Penggunaan Pakan Konsentrat 

Rataan efisiensi penggunaan pakan ternak sapi Bali penggemukan pada perlakuan 

simulasi pakan konsentrat yang mengandung tepung daun gamal dan tepung daun lamtoro , 

seperti pada Tabel 6, di bawah ini. 

Tabel 6. Rataan efisiensi penggunaan pakan ternak sapi Bali penggemukan dengan simulasi 

pakan 

Ulangan 

PERLAKUAN  

Ulangan 

PERLAKUAN 

R0 R1 R2  R0 R1 R2 

1 0.073 0.129 0.149  1 0.069 0.128 0.142 

2 0.076 0.131 0.147  2 0.074 0.138 0.144 

3 0.067 0.125 0.150  3 0.076 0.127 0.147 

 0.216 0.385 0.446   0.219 0.393 0.433 

 0.072a 0.128b 0.149b   0.073a 0.131b 0.144b 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris sama menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P<0.05) 
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Berdasarkan Tabel 1 diatas, pada simulasi 1 dengan perlakuan konsentrat yang 

mengandung tepung daun gamal menunjukkan bahwa rataan efisiensi penggunaan pakan lebih 

tinggi dibanding dengan kontrol yang  hanya mendapat jerami padi amoniasi. Hal yang sama 

terlihat bahwa pada simulasi 2 juga memberikan rataan konsumsi bahan kering ransum yang 

lebih tinggi dibanding dengan kontrol. Sedangkan antara simulasi 1 dan simulasi 2 terlihat 

bahwa perlakuan simulasi 2 dengan konsentrat yang mengandung tepung daun lamtoro 

memberikan rataan yang lebih tinggi dibanding dengan simulasi 1 dengan konsentrat yang 

mengandung tepung daun gamal.  

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh nyata (P<0.05) 

terhadap efisiensi penggunaan pakan ternak sapi Bali penggemukan baik pada simulasi 1 

maupun simulasi 2. Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa pasangan perlakuan R1 – R0 dan R2 – 

R0 berpengaruh nyata (P<0.05), sedangkan antara perlakuan R2 dan R1 menunjukkan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0.05). adanya pengaruh yang nyata antara R1 dengan R0 dan R2 

dengan R0 disebabkan oleh kualitas ransum, dimana pada perlakuan R1 dan R2 dengan 

penambahan pakan konsentrat baik yang mengandung tepung daun gamal (simulasi 1) maupun 

konsentrat yang mengandung tepung daun lamtoro (simulasi 2) memiliki kualitas yang lebih 

tinggi dibanding dengan R0 yang diberikan jerami padi amoniasi, sehingga dengan ketersediaan 

zat-zat makanan yang dapat dikonversi menjadi pertambahan berat badan dibanding dengan 

jerami padi amoniasi. Sedangkan adanya pengaruh yang tidak nyata antar perlakuan R2 dengan 

R1 menunjukkan bahwa penambahan vitamin B-Comp dan obat cacing pada perlakuan R2 baik 

pada simulasi 1 maupun simulasi 2 tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan 

pakan ternak sapi Bali penggemukan. Jika dilihat dari antara simulasi 1 dan simulasi 2 ternyata 

bahwa perlakuan konsentrat yang mengandung tepung daun lamtoro memberikan rataan 

efisiensi penggunaan pakan lebih tinggi dibanding perlakuan konsentrat yang mengandung 

daun gamal. Hal ini mungkin disebabkan oleh kualitas dan palatabilitas tepung daun lamtoro 

lebih baik dibanding tepung daun gamal.  

Efisiensi Ekonomis Penggunaan Pakan Konsentrat 

Biaya pembuatan pakan konsentrat sebesar Rp. 2,180/kg dengan pemberian 2 kg/hari, 

maka biaya pakan konsentrat untuk 1 ekor sapi penggemukan adalah Rp. 4.360/hari. Dengan 

asumsi harga bobot hidup ternak sapi yang berlaku di Kupang sebesar Rp. 28,000, maka dapat 

dihitung efisiensi ekonomis penggunaan pakan konsentrat. 

Dengan selisih pertambahan bobot badan harian sapi penggemukan dalam penelitian 

antara perlakuan konsentrat dan jerami amoniasi yaitu R1 0.265 dan R2 0,373 pada simulasi 

pakan 1 maka diperoleh peningkatan pendapatan sebesar R1 Rp. 7,420 dan R2 Rp. 10,435 

sedangkan antara R1 dan R2 terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp. 3.015. untuk pakan 

simulasi 2 diperoleh peningkatan pendapatan sebesar R1 Rp. 7,821 dan R2 Rp. 10,668 

sedangkan antara R1 dan R2 terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp. 2.847. hal ini 

memberikan gambaran bahwa dengan penambahan pakan konsentrat baik yang mengandung 

tepung daun gamal maupun tepung daun lamtoro dapat meningkatkan pendapatan yang 

diterima peternak sebesar Rp. 3,461 untuk simulasi 1 dan Rp. 6,308, sedangkan pemberian obat 

cacing dan vitamin B-comp walaupun terdapat perbedaan yang signifikan tetapi dengan harga 

obat cacing dan vitamin B-comp yang murah dan diberikan setiap 3 bulan sekali tetap 

memberikan pengaruh yang berarti dari sisi peningkatan pendapatan yaitu pada simulasi 1 
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sebesar Rp. 3.015 dan simulasi 2 sebesar 2.847. Penelitian ini juga membuktikan bahwa tepung 

daun lamtoro lebih ekonomis dengan penngkatan pendapatan yang lebih tinggi dibanding 

dengan tepung daun gamal  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Pemberian pakan konsentrat yang mengandung tepung daun gamal dan daun lamtoro 

sebesar 16 % dapat meningkatkan secara nyata konsumsi ransum, pertambahan bobot 

badan harian, efisiensi teknis dan ekonomis penggunaan pakan konsentrat 

2. Pertambahan ukuran linier tubuh ternak sapi Bali penggemukan terjadi peningkatan tetapi 

pengaruhnya tidak nyata 

3. Pemberian obat cacing dan vitamin B-comp pada sapi Bali penggemukan memberikan 

peningkatan pendapatan pendapatan walaupun terdapat pengaruh yang tidak nyata 

terhadap pertambahan bobot badan harian sapi Bali penggemukan 

4. Tepung daun lamtoro memberikan efisiensi teknis dan ekonomis yang lebih tinggi 

dibanding dengan tepung daun gamal sebagai bahan penyusun pakan konsentrat sapi Bali 

penggemukan  

Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk menggunakan tepung daun lamtoro dan 

tepung daun gamal yang dilengkapi dengan pemberian obat cacing dan vitamin B-comp 

dalam usaha penggemukan sapi di pulau Timor. 

2. Dengan demikian rekomendasi ini akan diteliti lebih lanjut secara “on farm” pada tahun ke 

2 untuk membandingkan pakan sapi penggemukan pola peternak secara langsung di 

tingkat peternak.  
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IDENTIFIKASI KEARIFAN LOKAL DALAM MEMAHAMI TANDA-TANDA 

BENCANA ALAM PADA INSAN USIA LANJUT DI DIY 
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Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UNY 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan berbagai pengetahuan yang 

bersumber dari kearifan lokal  yang dimiliki oleh para lansia dalam melihat tanda-

tanda hadirnya bencana alam di DIY.  2). Mengkaji secara ilmiah mengenai 

pengetahuan lansia di DIY tentang tanda-tanda bencana alam berbasis kearifan 

lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji 

pengetahuan tentang kearifan lokal  lansia sebagai upaya mendeteksi tanda-tanda 

terjadinya bencana alam. Kemudian dikaji secara ilmiah bersama dengan pakar 

kesiapsiagaan bencana dari lingkungan akademik maupun praktisi informan 

berasal dari lansia yang tinggal di wilayah rawan gempa yakni di Sleman dan 

Bantul, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan FGD, data 

yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan model tematik, Uji 

keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi sumber yang kemudian diverifikasi 

oleh ahli kegempaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari pengalaman 

informan telah mengalami berbagai macam jenis bencana alam yang pernah ada di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah 

longsor, kebanjiran, puting beliung dan tsunami, Pengetahuan kearifan lokal 

tentang tanda tanda bencana alam yang dimiliki pada lansia ada yang sesuai dengan 

kajian yang dimiliki oleh akademisi maupun praktisi kegempaan, namun ada juga 

yang tidak relevan Pengetahuan yang dimiliki oleh para lansia, orangtua mereka 

diperoleh secara turun temurun, Para Lansia telah berupaya untuk menyampaikan 

pengetahuan tentang kearifan lokal mengenai tanda tanda bencana alam kepada 

anak cucunya melalui media dari mulut ke mulut. Perlu adanya kajian yang lebih 

luas dan komprehensif yang melibatkan para tetua kampung dengan pakar 

kegempaan untuk mengintergrasikan kearifan lokal dengan kajian ilmiah sehingga 

dapat digunakan untuk mengurangi resiko akibat bencana alam. 

 

Kata Kunci: Tanda-tanda bencana alam, kearifan loka, Insan Lanjut Usia. 

 

PENDAHULUAN 

  Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki lebih dari 12.000 pulau, letak 

geografis Indonesia kurang menguntungkan dan rawan terhadap berbagai bencana. Tingkat 

mailto:nurulanto@gmail.com
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kerawanan Indonesia terhadap bencana alam semakin meningkat dalam dua dekade terakhir ini 

(UNDP, 2006). DIY merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang cukup rawan terhadap 

bencana alam. Karena letak geografis DIY yang berada pada pertemuan 2 lempeng yaitu 

lempeng euro-asia dan lempeng australia potensial menimbulkan bencana alam gempa bumi. 

Selain itu, letak DIY bagian selatan berbatasan dengan laut selatan yang potensial menimbulkan 

ancaman tsunami.  Sementara DIY bagian utara terdapat Gunung Merapi yang aktif sepanjang 

tahun dan berpotensi menimbulkan bencana awan panas dan banjir lahar dingin (Ayriza dkk, 

2009).  

Hadirnya bencana memang tidak dapat dicegah, Akan tetapi jatuhnya korban dapat 

diminimalisir apabila penduduk  memiliki kesiapan psikologis dini terhadap bencana alam 

(Fathiyah dan Harahap, 2007). Salah satu cara untuk meminimalisir dampak bencana adalah 

dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam memahami tanda-tanda sebelum bencana 

berlangsung. Kearifan lokal adalah cara dan praktik yang dikembangkan oleh sekelompok 

masyarakat, yang berasal dari pemahaman mendalam akan lingkungan setempat, yang 

terbentuk di tempat tersebut secara turun-temurun. Ada beberapa  pengetahuan penting yang 

bersumber dari karakteristik kearifan local ini, yaitu : berasal dari dalam masyarakat sendiri, 

disebarluaskan secara informal maupun non-formal, dimiliki secara kolektif oleh masyarakat 

bersangkutan, dikembangkan ke generasi dan mudah diadaptasi, serta tertanam di dalam cara 

hidup masyarakat sebagai sarana untuk bertahan hidup (Hendra, 2010).  

Manfaat kearifan lokal dalam mengurangi risiko bencana terbukti pada peristiwa gempa 

bumi dan tsunami di kawasan Samudera Hindia pada akhir Desember 2004. Bencana tersebut 

telah meluluhlantakkan kehidupan di kawasan pesisir, menghilangkan nyawa lebih dari 

150.000 jiwa. Namun  bencana sedasyat tersebut hanya menelan korban yang sangat minim  di 

kawasan Pulau Simeulue, yang merupakan daratan terdekat dengan pusat terjadinya gempa 

bumi tersebut. Sementara di kawasan yang yang letaknya lebih jauh telah menelan korban 

puluhan ribu jiwa (Kolibri, 2012). Rendahnya jumlah korban ini disebabkan diterapkannya 

pandangan yang dianut penduduk di kawasan Simeulue bahwa jika ada  gelombang laut atau 

“smong” yang ditunjukkan oleh keadaan air laut yang  tiba-tiba surut tanpa adanya pengaruh 

cuaca dan iklim, maka mereka harus segera menghindari pantai dan menuju perbukitan (BNPB, 

2008). Naiknya ikan-ikan jumlah besar di sekitar pantai Maluku Utara sebuah fenomena alam 

yang ternyata merupakan pertanda akan terjadinya gempa. Fenomena ini telah diyakini oleh 

masyarakat Maluku Utara sehingga telah menyelamatkan mereka dari bencana letusan Gunung 

Kiebesi pada tahun 1988  (Raharjo, 2012) 

Berdasarkan perspektif kearifan budaya lokal, perilaku alam termasuk di dalamnya 

perilaku satwa maupun tanaman oleh masyarakat tradisional diamati sebagai fenomena alam 

yang dapat dijadikan petunjuk akan datangnya bencana alam. Cerita panjang dan kejadian alam 

menjadi sumber inspirasi dan selanjutnya memunculkan respon dalam bentuk perilaku  untuk  

mengatasi gejolak alam. Selanjutnya  diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengetahuan 

dalam menyikapi alam dan perubahannya. Letak geografis Indonesia yang berada pada posisi 

rawan bencana di sisi lain juga memiliki beragam budaya dan  kearifan lokal tersendiri dalam 

mendeteksi tanda-tanda hadirnya bencana. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa 

masyarakat etnis yang tinggal wilayah ini adalah masyarakat yang sangat siap dengan bencana 

(Raharjo, 2012). 
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Penelitian ini dipandang cukup penting mengingat potensi kerawanan bencana Indonesia 

termasuk DIY perlu disikapi dengan strategi ketahanan bangsa terhadap bencana alam. Daerah 

Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah yang cukup rawan bencana tentu juga memiliki kearifan 

lokal tersendiri dalam mendeteksi tanda-tanda akan datangnya bencana alam.  Akan tetapi 

kearifan-kearifan lokal ini baru sebatas pengetahuan umum masyarakat dan belum 

diidentifikasi secara lengkap. Padahal berbagai praktik dan strategi spesifik yang terkandung di 

dalam kearifan lokal ini telah terbukti sangat berharga dalam menghadapi bencana-bencana 

alam dan bahkan dapat ditransfer serta diadaptasi oleh komunitas-komunitas lain yang 

menghadapi situasi serupa. 

Salah satu pihak yang dipandang sangat berperan dalam menyimpan dan menurunkan 

pengetahuan yang bersumber dari kearifan lokal secara turun temurun ini adalah para lansia. 

Upaya identifikasi berbagai kearifan lokal dalam melihat tanda-tanda bencana alam sangat 

membutuhkan peran lansia sebagai informan kunci. Pada kenyataannya, walaupun dalam 

beberapa aspek para lanjut usia mengalami penurunan, namun masih berperan dalam berbagai 

kehidupan masyarakat, diantaranya dalam bidang budaya.  Beberapa hasil penelitian mengenai 

peran lansia yang berhasil ditemukan antara lain,  penelitian yang dilakukan oleh Suharti 

(2008) menyimpulkan bahwa lansia mempunyai peran dalam pelestarian budaya yaitu dengan 

menanamkan nilai-nilai kepada anak-cucu yang berhubungan dengan budi pekerti dan  sopan 

santun. Penelitian yang dilakukan oleh Swasono (1978) menyimpulkan bahwa lansia berperan 

dalam pelestarian budaya, yaitu dalam melestarikan adat, dan menyambung persaudaraan 

melalui trah keluarga.  Hasil penelitian Suwarjo (2009) menyimpulkan bahwa para lanjut usia di 

desa maupun di kota berperan dalam pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan kondisinya 

masing-masing. Temuan-temuan hasil penelitian tersebut, membuktikan bahwa lansia masih 

berperan dalam pelestarian budaya termasuk dalam pelestarian berbagai pengetahuan yang 

bersumber dari kearifan lokal antara lain pengetahuan dalam menghadapi bencana alam. 

Kearifan lokal tentang tanda-tanda bencana yang dimiliki lansia perlu diidentifikasi agar dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga dapa diterapkan sebagai salah satu modal 

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji secara mendalam 

mengenai pengetahuan tentang kearifan lokal terkait peran  lansia yang berhubungan dengan 

upaya mendeteksi tanda-tanda terjadinya bencana alam, kemudian hasilnya  dikaji secara 

ilmiah bersama dengan pakar kesiapsiagaan bencana  dari lingkungan akademik maupun 

praktisi. Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan setting penelitian di 

Kabupaten Sleman  dan Kabupaten Bantul. Alasan dipilihnya Kabupaten Sleman  karena secara 

spesifik Kabupaten Sleman memiliki  kerawanan tinggi terhadap bencana gunung merapi yang 

juga menghasilkan  awan panas dan lahar dingin. Selain itu Sleman juga potensial mengalami 

bencana seperti yang terjadi di kota atau kabupaten lain di DIY seperti gempa bumi, angin 

puting beliung, tanah longsor, dan kekeringan. Selanjutnya,  Bantul juga dipilih sebagai seting 

penelitian karena secara spesifik rawan mengalami bencana tsunami dan gempa bumi. Bantul 

juga sangat rawan terhadap bencana angin puting beliung, tanah longsor, dan kekeringan, 
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disamping itu Sleman dan Bantul telah mengalami bencana besar seperti erupsi merapi dan 

gempa di Bantul.  

        Subjek penelitian ini adalah para lanjut usia di DIY  yang  diperkirakan memiliki 

pengetahuan dan pemahaman tentang tanda-tanda bencana alam yang bersumber dari kearifan 

lokal. Adapun teknik penentuan informan dilakukan dengan snowball sampling  dengan 

memperhatikan ciri-ciri subyek, yaitu : (1) pria maupun wanita berusia 60 tahun ke atas; (2). 

memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam melihat tanda-tanda bencana alam; (3). 

menerapkan pengetahuan tentang kearifan lokal dalam melihat tanda-tanda bencana alam dan 

(4). dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Walaupun dilakukan dengan teknik 

sampling, namun diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan pada setting dan lokasi lain 

sepanjang memiliki kesamaan kondisi dan budaya. 

Berdasarkan ciri-ciri yang telah ditentukan di atas, atas dasar pentunjuk dari key 

informan dari suatu wilayah didapatkan Informan penelitian  sebanyak 14 orang dengan rincian 

sebagai berikut : Kabupaten Sleman  berjumlah 12 orang, sedangkan dari Kabupaten Bantul 

berjumlah 2 orang.  

Instrumen pengumpulan data berupa panduan wawancara tentang pengetahuan kearifan 

lansia mengenai tanda-tanda bencana alam. Adapun hal-hal yang  diungkap dalam wawancara 

mendalam adalah pengalaman lansia terkait berbagai bencana, pengetahuan yang dimiliki 

dalam memahami hadirnya serta upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi atau 

mengatasi bencana, serta, upaya lansia dalam menularkan pengetahuan yang dimiliki tersebut 

pada anak cucu (generasi penerus).  

 Data yang diperoleh dianalisis  dengan analisis kualitatif dilanjutkan dengan analisis 

tematik. Dalam penelitian kualitatif, analisis data pada dasarnya adalah proses 

mengorganisasikan dan mereduksi data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan suatu kesimpulan. Analisis dilakukan 

pada saat pengumpulan data dan sesudah selesainya pengumpulan data. Pekerjaan analisis 

yang dilakukan dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, memberi kode, dan 

mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan tema yang sesuai dengan aspek yang diteliti.  

Data diperoleh melalui metode wawancara mendalam terhadap informan kemudian 

diverifikasi oleh pakar kesiapsiagaan bencana  dan praktisi yang bertugas di Kantor 

Penanggulangan Bencana Alam. Melalui  pengumpulkan data tersebut,  diperoleh suatu temuan 

komprehensif tentang: pengetahuan lansia tentang tanda-tanda hadirnya bencana alam di 

Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis kearifan lokal  sehingga upaya membangun  ketahanan 

masyarakat terhadap bencana alam dapat diwujudkan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Untuk mengungkap pengetahuan lansia dalam memahami tanda-tanda bencana alam 

dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan di 2 wilayah  Kabupaten  Bantul dan 

Kabupaten Sleman sebagai setting pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi di wilayah Kabupaten 

Sleman, ditentukan berdasarkan wilayah berpotensi mengalami bencana gunung meletus dan 

lahar dingin yaitu di Kecamatan Cangkringan. Daerah yang potensial mengalami bencana gempa 
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bumi dan tanah longsor yaitu di Kecamatan Berbah dan Kecamatan Prambanan. Pemilihan 

lokasi di Kabupaten Bantul didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi yang dipilih yaitu 

Kecamatan Kretek, desa  Parangtritis sangat potensial mengalami bencana alam Gempa Bumi 

dan tsunami. Wawancara dilaksanakan secara bebas beragam mulai di rumah responden 

sampai tempat kerja responden, pada rentang waktu bulan Juni 2012 sampai Oktober 2012.  

Adapun data subjek penelitian dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.  

Tabel 1 

Data Informan Penelitian 

Lokasi Informan Nama 
informan 

Alamat 
 

Umur Pendidik
an 

Pek 

Kab. 
Sleman 

1 Bpk GU Karangwetan, 
Tegaltirto Berbah 

88 th - Petani 

 2 Bpk AS Karangwetan, 
Tegaltirto Berbah 

85 th Sekolah 
Rakyat 

Pens Guru 

 3 Ibu S Karangwetan, 
Tegaltirto Berbah 

77 th SPG Pens Guru 

 4  Bpk Mul Sengir, Sumberharjo 
Prambanan 

80 th - Petani 

 5 Bpk AP Sengir, Sumberharjo 
Prambanan 

85 th -  Petani 

 6 Bpk B Komplek Dom 
Sumberharjo 
Prambanan 

90 th - Petani 

 7 Bpk Wa Ds. Pentingsari, 
Umbulharjo, 

Cangkringan, Sleman 

70 tahun SPG Pens Guru 

 8 Ibu Sg Ds. Pentingsari, 
Umbulharjo, 

Cangkringan, Sleman 

67 tahun  Pengasuh 
Panti Asuhan 

 9 Bpk Ww Ds. Pentingsari, 
Umbulharjo, 

Cangkringan, Sleman 

73 tahun  Pens Peg 
Deptan 

 10 Bpk P Ds. Pentingsari, 
Umbulharjo, 

Cangkringan, Sleman 

67 tahun  Pens Peg 
Depsos 

 11 Ibu M Ds. Pentingsari, 
Umbulharjo, 

Cangkringan, Sleman 

63 tahun  Pens Guru 
SD 

 12 Bpk S Ds. Pentingsari, 
Umbulharjo, 

Cangkringan, Sleman 

60 tahun  Dinas 
Pertanian 

Kab. 
Bantul 

13 Ibu K Kendi, Parangtritis 
Bantul 

69 th - Pedagang 
Aqua dan 
makanan 
kecil di 

kompleks 
wisata pantai 

 14 Ibu PU Bungkus, Kretek, 
Parangtritis Bantul 

65 th Kursus 
kejar 

paket A 

Pedagang 
makanan 

kecil hasil 
laut di 

kompleks 
wisata pantai 
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 Informan penelitian ini sangat beragam, mulai dari jenis kelamin Informan penelitian 

yakni terdiri dari pria 9 orang, wanita 5 orang, sedangkan jika dilihat dari pekerjaan informan 

sebagian besar adalah pensiunan PNS yang terdiri dari Guru ( 4 orang), Petani ( 4 orang) 

pensiunan PNS non guru (3 orang), dan sebagian kecil pedagang (2 orang). Rentang usia 

informan berkisar antara 60 tahun sampai 90 tahun. Usia informan rata-rata  adalah 74 tahun. 

Hal ini menunjukkan bahwa informan secara umum adalah penduduk lansia pada kategori 

lansia yang old-old, artinya lansia masuk dalam kategori sudah sangat tua dan sudah tidak 

produktif meskipun   rentang usia informan berkisar antara 65 tahun sampai  90 tahun. Ditinjau 

dari  perilaku dalam memanfaatkan kearifan lokal untuk memahami tanda-tanda bencana alam, 

semua lansia cenderung memanfaatkan kearifan lokal untuk menyikapi bencana. Walaupun 

para lansia berpendidikan rendah namun semua informan dapat menuturkan pengalaman 

bencana dan kearifan lokal. 

Dilihat dari segi pendidikan, informan secara umum tidak mengenyam bangku pendidikan 

karena di saat para lansia masih muda pendidikan sangat langka. Sebagian kecil lansia 

menempuh pendidikan kejar paket C (1 orang),  di Sekolah Rakyat (2 orang), dan SPG (4 orang).  

 

 Pengalaman Lansia Terkait Bencana Yang Dialami 

   Temuan lapangan di wilayah Pentingsari, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan 

menunjukkan bahwa semua informan sebanyak 6 orang  menceritakan pengalaman  mereka 

yang baru saja dialami terkait dengan meletusnya Gunung Merapi pada tanggal 10 November 

2010, pada malam Jum’at. Para informan menjelaskan bahwa letusan Gunung Merapi   ditandai 

dengan adanya suara  gemuruh yang hebat, tanah bergetar serta  sungai gendol yang dialiri 

awan panas. Sebelum meletus menurut Bapak WR (75 tahun), ada tanda-tanda, antara lain  

banyaknya  binatang buas (harimau dan kera) turun dari gunung, serta suhu udara yang cukup 

panas. Informan lain yaitu   ibu SG (66 tahun), bapak WW (73 tahun) dan Bapak PY (67 tahun) 

menyatakan bahwa sebelum Gunung Merapi merapi meletus yang mengakibatkan juru kunci 

Gunung Merapi (Bapak Marijan) meninggal dunia,  ada perbedaan tanda-tanda gunung meletus  

dibandingkan dengan bencana gunung meletus yang terjadi pada tahun 2004. Bencana gunung 

meletus  tahun 2010 ditandai dengan adanya suara gemuruh yang mengerikan dan keras serta 

tidak berhenti-berhenti.   

Sementara  informasi yang diperoleh dari daerah lain  yakni di daerah Tegaltiro, 

kecamatan Brebah, yang terkena  gempa bumi Yogyakarta tanggal 26 Mei 2006, informan 

menyampaikan informasi tanda-tanda akan hadirnya bencana gempa bumi Yogyakarta tersebut 

dari suara greg-greg dari dalam tanah, diikuti jatuhnya genteng,dan  ambruknya beberapa 

rumah. 

Pengalaman mengenai bencana lain pernah dialami adalah Gempa Bumi Gunung Kelud 

diceritakan informan Bapak GU (88 tahun), Bapak AS (85 tahun), Ibu S (77 tahun), Bapak M (80 

tahun), Bapak B (90 tahun) . Pada saat itu menurut Bapak GU, kurang lebih jam 15.00 semua 

penduduk berteriak, gempa....gempa! Pada saat itu yang dilakukan Bapak GU adalah memeluk 

pohon erat-erat. Suasana yang teramati menurut Bapak GU adalah hujan abu, dan suasana 

sangat gelap, serta ada hujan deras. Bapak AS (85 tahun menceritakan pengalaman akibat 

letusan Gunung krakatau. Saat itu tanah Jawa Barat ambles dunia seperti lenyap (ambles).  
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Sedangkan pengalaman lansia yang berada di wilayah Parangtritis, Kecamatan Kretek, 

Bantul, terkait dengan bencana banjir/tsunami yang pernah dialami, diceritakan bahwa 

sebelum datangnya tsunami tiba-tiba air laut surut dan para nelayan memperoleh ikan yang 

besar-besar, kemudian tiba-tiba airnya naik., hal ini dinyatakan oleh warga lansia yang selama 

ini berjualan di pantai yang bernama Ibu K dan diperkuat oleh informan lain ibu PU  

Selain informasi langsung dari para lansia, BNPB sebetulnya telah memasang di wilayah 

sekitar gunung merapi papan informasi yang diletakkan di beberapa titik yang disebut dengan 

“Janji Merapi” sebagai kearifan lokal yang perlu dipahami oleh semua lapisan masyarakat di 

sekitar lokasi. Adapun “janji merapi” informasi berisi sebagai berikut. 

 

JANJI MERAPI 

Aku ora kalahan 

Tur yo ora ngalah-ngalahake 

Mung yo yen wis tekan janjiku 

Aku njaluk ngapuro 

Nek ono kang kentir, keseret lan keleleb margo ngalang-ngalangi  

Dalan kang bakal tak lewati 

Janji merapi ini merupakan suatu upaya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana, 

yang diperoleh dari tokoh masyakarat dengan tujuan untuk mengingatkan masyarakat sekitar 

Gunung Merapi jika sewaktu-waktu ada bencana, sehingga harus eling dan waspada. 

 

Tanda-Tanda Bencana Menurut Lansia 

 Para lansia yang menjadi informan penelitian ini mengemukakan berbagai tanda-tanda 

akan hadirnya bencana dengan berpedoman pada kearifan lokal yang sudah dipercaya secara 

turun temurun. Tabel 3 berikut merupakan hasil identifikasi tanda-tanda hadirnya bencana. 

dari wawancara secara mendalam (depth interview)  pada para informan  
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Tabel 3. Tanda Bencana menurut kearifan Lokal 

No Jenis Bencana Kearifan Lokal Informan 

1.  Gempa Bumi Ada hujan abu, suasana gelap, ayam 

berteriak-teriak, ada suara greg-greg 

Ada hujan deras besar dan angin kencang 

Ada suara gler 

Bapak GU (88 

tahun) 

Bapak AS (85 

tahun) 

Ibu PU (65 tahun) 

2.  Gunung meletus Ada gempa pelan dan hujan abu Ibu S (77 tahun) 

  Ada tanda-tanda gemuruh yang hebat. 

Tanah bergetar 

Sungai gendol dialiri awan panas 

Hewan-hewan yang terdiri dari harimau 

dan kera turun ke pemukiman 

Udara panas 

Ada suara gemuruh yang mengerikan 

dan keras serta tidak berhenti 

Bapak W (79 th) 

3. Angin Puting 

Beliung 

Ada kabut, bentuk awan bergelombang 

(ampak-ampak) 

Ibu S (77 tahun) 

4. Tsunami Ada suara ’gler’ dari arah laut, laut 

mundur ke belakang  

(surut) 

Biasanya terjadi Jum’at Kliwon (air mulai 

naik) 

Ibu PU (65 tahun) 

  Nelayan mendapat ikan yang besar-besar Ibu K (69 tahun) 

5. Tanah longsor Ada hujan deras, biasanya yang longsor 

di atas dulu, umumnya terjadi di daerah 

pereng (miring), tanah bagian bawah 

bebatuan (tidak ada tanaman, tanah 

bergerak 

Tiba-tiba ada mata air yang keluar 

Ada awan putih atau mega yang  berjalan 

jika terjadi waktu musim kemarau 

Bapak M (80 

tahun) 

Bapak AP (85 

tahun) 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari informan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Ahli 

bencana. Hasil verifikasi ahli bencana tentang pengetahuan kearifan Lokal lansia  tentang tanda-

tanda bencana dapat dilihat pada tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Tanda-tanda bencana menurut Ahli Bencana 

No Jenis Bencana Menurut Kearifan Lokal Pandangan pakar 
1.  Gempa Bumi 

 
 
 

Ada hujan abu, suasana 
gelap, ayam berteriak-
teriak, ada suara greg-

greg 

Hujan abu kemungkinan dapat terjadi jika 
jenis gempa buminya adalah gempa bumi 

vulkanik (gempa bumi yang bersumber dari 
gunung berapi.  

Ayam berteriak karena ada perubahan suhu 
ketika ada gempa bumi vulkanis. 

Suara grek-grek muncul karena ada getaran 
dari dalam perut bumi. 

Ada hujan deras besar 
dan angin kencang 

 

Gempa bumi tidak selalu ditandai oleh hujan 
deras dan ingin kencang. responden 

mengatakan demikian kemungkinan terjadi 
bersamaan. 

Ada suara gler Suara gler menunjukkan adanya getaran dari 
dalam perut bumi. 

2.  Gunung meletus 
 

Ada gempa pelan dan 
hujan abu 

Hewan pergi, karena ada 
kenaikan suhu 

Gempa pelan tidak selalu merupakan tanda 
gunung meletus. Tetapi banyak juga terjadi 
gunung meletus yang diikuti dengan gempa, 

hal ini merupakan gempa bumi tektonik. 
3. Angin Puting 

Beliung,  
Ada kabut, bentuk awan 
bergelombang (ampak-

ampak)  

Pendapat responden ini tepat. Secara ilmiah 
awan bergelombang ini disebut dengan  

awan CB (comulus nimbus) yang berbentuk 
seperti bunga kol. Sebelumnya terjadi panas 
yang terik, namun  tiba-tiba berubah gelap 

dan udara dingin. 
4. Tsunami 

 
Ada suara ’gler’ dari arah 

laut, laut mundur ke 
belakang  
(surut) 

Biasanya terjadi Jum’at 
Kliwon (air mulai naik) 

Apa yang diamati responden benar. Tsunami 
diawali dengan gempa di laut. Gler 

merupakan bunyi reruntuhan gua atau 
terowongan di sekeliling atau di dalam laut. 

Pada tsunami yang hebat, sering juga 
didahului oleh dentuman seperti yang terjadi 
di Nangroe Aceh dan Sumatra Utara. Hal ini 

disebabkan adanya pergeseran vertikal 
lempeng bumi di bawah dasar laut. patahan 

lempeng bumi  menyebabkan perubahan 
dasar laut secara mendadak. Kejadian ini 

dapat menimbulkan gelombang yang sangat 
panjang, mencapai kurang lebih 800 km per 
jam dengan waktu gelombang yang cukup 
lama kurang lebih 60 menit (Dani Armanto 

dkk, 2007). 
Laut surut ke belakang juga tepat sebagai 

tanda-tanda adanya tsunami.  
Jumat kliwon dipandang berpotensi terjadi 

bencana tidak betul. Bulan purnama 
hubungannya dengan pasang surut air laut  

  Nelayan mendapat ikan 
yang besar-besar 

Salah. Nelayan  mendapat  ikan besar-besar 
kemungkinan ada perubahan di dalam dasar 

laut  
5. Tanah longsor Ada hujan deras, Pendapat responden yang mengatakan 
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No Jenis Bencana Menurut Kearifan Lokal Pandangan pakar 
 biasanya yang longsor di 

atas dulu, umumnya 
terjadi di daerah pereng 
(miring), tanah bagian 
bawah bebatuan (tidak 

ada tanaman, tanah 
bergerak 

bahwa sebelum ada bencana tanah longsor 
ada hujan deras. Adanya hujan deras ini 

menimbulkan kemiringan curam jika  tanah 
mengalami  rekahan. Tanah bergerak 

maksudnya ada rekahan di dalam tanah yang 
menerima beban lereng karena ada hujan 

deras sehingga terasa  bergerak beberapa cm. 
Ada awan putih atau 

mega yang  berjalan jika 
terjadi waktu musim 

kemarau 

Salah. Tanah longsor pemicunya adalah 
hujan.  Hujan memperberat  beban lereng 
karena air diserap oleh tanah. Air masuk 

dalam rekahan tanah sehingga memperlicin 
bidang gelincir 

  

 Berdasarkan hasil verifikasi dengan ahli atau pakar kebencanaan diatas diketahui 

bahwa ada sebagian pengetahuan lansia tentang tanda-tanda bencana alam yang sesuai kajian 

ilmiah namun ada sebagian pengetahuan yang tidak sesuai.  Adapun pengetahuan yang  cocok 

dengan keilmuan kebencanaan antara lain :1). hadirnya gempa bumi vulkanis  ditandai oleh 

perubahan perilaku hewan misalnya suara ayam yang berteriak-teriak sebagai isyarat  

datangnya bencana karena  ada peningkatan suhu 2). Puting beliung ditandai adanya awan yang 

bergelombang (ampak-ampak) dan kabut. Secara ilmiah  datangnya awan  tersebut  disebut 

dengan  awan CB (comulus nimbus) yang berbentuk seperti bunga kol,  menandakan adanya 

puting beliung dan  3) Tsunami ditandai oleh suara gler  dari arah laut. Secara ilmiah sesuai 

karena biasanya tsunami diawali dengan gempa di laut. Adapun suara Gler merupakan bunyi 

reruntuhan gua atau terowongan di sekeliling atau di dalam laut 4) gempa bumi ditandai suara 

grek-grek dalam bumi disebabkan karena adanya getaran dalam bumi,  5) tanah longsor diawali 

curah hujan yang tinggi. Secara ilmiah benar karena curah hujan tinggi  di daerah yang miring  

menimbulkan keretakan tanah yang berakibat longsor 

 Adapun pengetahuan kearifan lokal lansia tentang tanda-tanda bencana yang kurang 

sesuai menurut verifikasi ahli antara lain : 1) hujan deras sebagai tanda gempa bumi, 2) 

bencana gunung meletus, menurut kearifan lokal biasanya disertai dengan adanya gempa pelan. 

Akan tetapi menurut pakar tidak selalu demikian,  kecuali bencana gunung meletus yang 

disertai dengan gempa tektonik. 3) penyataan lansia yang menyatakan bahwa terjadinya gempa 

biasanya  pada Jum’at Kliwon adalah tidak benar.  Pasang surut air laut tidak terkait dengan hari 

Jum’at kliwon tetapi bulan purnama, sehingga pernyataan dari lansia yang kurang bisa dinalar 

oleh praktisi dikenal dengan istilah mitos  

 

Upaya Lansia pengetahuan tetang Kearifan Lokal Pada Generasi Penerus 

 Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebenarnya  lansia sudah 

melakukan berbagai upaya untuk menurunkan pengetahuan kearifan lokal tentang tanda-tanda 

bencana alam pada generasi penerus. Bapak AS (85 tahun) mengatakan telah melakukan 

berbagai upaya antara lain : 

a. menyampaikan tanda-tanda yang dipahami tentang hadirnya bencana pada anak cucu, 

misalnya jika akan ada gempa bumi pasti diawali dengan hujan deras atau angin ribut. 

b. menasehari anak cucu untuk selalu memohon keselamatan pada Tuhan 
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c. dari sisi kebatinan, jika ada bencana membuang ’galar’ (tongkat kayu) ke luar,. 

tujuannya adalah supaya aber wilujeng. 

d. membuang garam, selanjutnya diikuti dengan adzan, tujuannya supaya angin berhenti. 

e. jika ada gempa anak cucu diminta berteriak kukoh bakoh, agar bangunan yang dihuni 

dan di sekitarnya tetap kuat. 

Pendapat lain disampaikan oleh  Ibu S (77 tahun) yang menjelaskan upaya yang perlu 

dilakukan pada anak cucu jika ada bencana. Adapun upaya tersebut adalah : 

1) pada orang hamil perut diberi abu agar tidak keguguran 

2) bilang kukoh bakoh jika ada gempa bumi agar kuat bangunan yang dihuni. 

3) sembunyi di dalam ruangan jika ada lesus (angin puting beliung) 

4) Memasak sayur keluwih agar diberi keselamatan 

5) Supaya terhindar dari rumah roboh, maka bangunan rumah berbentuk limasan, 

karena ketika ada gerakan saling nggondeli dan bilang kukoh bakoh supaya 

rumahnya tidak roboh,  

Berdasarkan informasi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengetahuan kearifan lokal 

dapat dipilah-pilah menjadi 3 bagian, yakni pada saat sebelum bencana terjadi, seperti 

menyampaikan tanda-tanda akan datangnya bencana, membangun rumah yang tahan roboh, 

selalu memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, saat bencana tiba, seperti 

membuang ‘galar’ keluar supaya aber wilujeng, membuang garam keluar serta 

mengumandangkan adzan supaya angin ributnya segera berhenti, dan bilang kukoh bakoh 

supaya rumahnya tidak roboh, sedangkan sesudah gempa kearifan lokal yang muncul yakni 

adanya ucapan pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa semua milik Tuhan dan akan 

kembali kepada Tuhan (nrima atas musibah yang menimpanya. 

 

Masukan Praktisi terhadap Pengetahuan Kearifan Lokal Lansia tentang tanda-Tanda 

Bencana 

Temuan dari responden di kalangan lansia selanjutnya dikonsultasikan praktisi. 

Berdasarkan masukan praktisi dalam hal ini adalah Bapak Makwan, ST, M.T (kepala Badan 

Penanggulangan Bencana Alam Daerah Sleman)  diperoleh informasi sebagai berikut: bahwa 

informasi yang disampaikan oleh para lansia ada yang benar, seperti ketika akan ada bencana 

gempa bumi, adanya hujan abu, binatang berteriak-teriak serta adanya suara grek-grek, hal ini 

dikarenakan kemungkinan bencana yang akan datang merupakan bencana vulkanik yang 

berupa gunung meletus,  

Secara umum tanda-tanda akan terjadinya bencana alam antara lain: 

1. Cuaca dan iklim yang ekstrim, misalnya tingginya intensitas curah hujan, naiknya suhu 

udara, menggempalnya awal cumulonibus dilokasi tertentu dan meningkatnya efek 

rumah kaca 

2. Kondisi alami yang tidak wajar atau tidak seperti biasa, misalnya surutnya air laut 

secara tiba-tiba 

3. Perubahan dratis perilaku hewan, misalnya: 

a. Terbangnya kawanan burung dalam jumlah besar dari arah laut ke darat 

sebelum tsunami di Aceh 
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b. Keluarnya hewan-hewan yang ada di dalam tanah seperti tikus, ular secara 

mendadak ke permukaan tanah sebelum gempa bumi berskala 7,2 skala richter 

tahun 1975 di Cina 

c. Resahnya dan mengungsinya kawanan gajah di taman nasional Yala di Srilangka 

sebelum tsunami menghancurkan pantai timur Srilangka 

 

PEMBAHASAN 

 Terjadinya bencana alam, baik gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, 

banjir maupun tsunami, tidak ada yang tahu, namun dapat diprediksi dengan pengetahuan yang 

dimiliki manusia untuk niteni (memperhatikan tanda-tanda) akan datangnya bencana, hal ini 

mengurangi risiko jika informasi tersebut disebarkan ke generasi yang belum pernah 

mengalami adanya bencana.Informasi yang dimiliki sebagaian generasi tersebut dikenal dengan 

kearifan lokal (local wisdom). 

Penerapan kearifan lokal oleh masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana merupakan salah  

satu upaya mitigasi yang efektif. Kearifan lokal yang pada mulanya dikembangkan oleh 

masyarakat, untuk masyarakat umumnya sangat dikuasai lansia dalam implementasinya tidak 

memerlukan banyak penyesuaian dan sosialiasi karena masyarakat setempat telah lebih 

memahami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para lansia sudah menularkan 

pengetahuan yang dimiliki tentang tanda-tanda bencana pada anak cucu. Hal ini menunjukkan 

bahwa lansia memiliki peran aktif dalam mensosialisasikan pengetahuan yang dimiliki terkait 

tanda-tanda bencana beserta  strategi siaga menghadapi bencana alam pada generasi muda. 

Dengan kata lain,  lansia memiliki peran aktif yang tidak dapat diabaikan terkait membangun 

kesiapsiagaan bencana pada masyarakat. Dikaitkan dengan Kerangka Aksi Hyogo yang disusun 

oleh berbagai negara dalam rangka pengurangan risiko bencana tahun 2005 sampai tahun 2015 

dan membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana. Upaya ini termasuk salah 

satu bentuk pelaksanaan kerangka aksi yaitu menggalakkan partisipasi komunitas dalam 

pengurangan risiko bencana. Selain itu, upaya ini juga merupakan salah satu titik awal 

pengurangan risiko bencana melalui penggalian pengetahuan tentang bahaya dan kerentanan 

fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dimiliki masyarakat (MPBI, 2006).  

 Lansia masih memiliki banyak potensi yang dapat disumbangkan kepada masyarakat. Di 

sisi lain, peran-peran tertentu di masyarakat juga membutuhkan dukungan pengalaman para 

lansia. Melakukan pendampingan kepada generasi muda, menjadi voluntair pada berbagai 

organisasi, sharing pengalaman, dan nara sumber  pengetahuan-pengetahuan tradisional, 

merupakan sebagian peran yang dapat dilakukan lansia bagi kemajuan generasi muda. 

Penyaluran potensi secara tepat sesuai dengan keadaan fisik dan psikologisnya, akan 

mendatangkan kebahagiaan bagi para lansia. Oleh karena itu sudah saatnya dikaji  peran yang 

dapat dilakukan lansia  dalam berbagai bidang, termasuk dalam upaya membentuk ketahanan 

masyarakat terhadap bencana. 

          Dalam pandangan masyaraka Jawa seperti termuat dalam Serat Margawirya yang 

ditulis oleh R.M.H. Djajadiningrat I (dalam Titi Munfangati, 1998) yang mengatakan bahwa  

salah satu peran orangtua terhadap anak cucu adalah memberi pitutur artinya memberi petuah 

yang baik”. Terkait dengan upaya membangun masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan tinggi 

terhadap bencana, petuah-petuah dari orangtua terutama yang disampaikan lansia sangat 
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penting artinya bagi generasi muda mengingat hadirnya bencana dapat berulang dan tidak 

dapat diprediksi  secara pasti kedatangannya. Posisi wilayah Indonesia, termasuk DIY yang 

sangat rawan bencana menjadikan pemahaman mengenai deteksi dini bencana bagi masyarakat 

menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.  

 

KESIMPULAN 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia responden penelitian ini tergolong old-old. 

yaitu usia lansia yang tergolong lanjut. Dari sisi karakteristik perkembangan, sebenarnya pada 

usia tersebut lansia sudah sangat mengalami penurunan, termasuk di dalamnya penurunan dari 

sisi kemampuan kognitif. Namun demikian, berdasarkan wawancara di lapangan nampak 

bahwa sebagian besar lansia yang menjadi responden mampu mengingat petikan-petikan 

peristiwa terkait dengan bencana yang dialami secara detail dan jelas. Hal ini menunjukkan 

bahwa lansia yang menjadi responden penelitian ini memiliki kualitas hidup yang baik. Ada 

kemungkinan hal tersebut disebabkan pola hidup lansia yang baik. Berdasarkan wawancara 

pada seluruh responden, para lansia yang menjadi responden penelitian ini menghabiskan usia 

senja bekerja dengan banyak beraktivitas dan menjalani pola hidup sehat misalnya makan 

sayuran dan banyak bergerak (berolahraga). Hal ini menjadi mereka tetap merasa berguna dan 

bahagia meskipun berusia lanjut. Para lansia berperan menurunkan pengetahuan kearifan lokal 

tentang tanda-tanda bencana 

Hasil penelitian selanjutnya adalah bahwa sebagian pengetahuan kearifan lokal yang 

disampaikan lansia adalah secara rasional  benar jika cocok dengan yang disampaikan oleh 

praktisi secara ilmiah, namun ada juga yang salah yang lebih dikenal dengan mitos. Dengan 

demikian, diperlukan kajian pengetahuan yang bersumber dari kearifan lokal ini secara terus 

menerus. Upaya yang dapat dilakukan misalnya dari kalangan  akademisi  menggelar sarasehan 

pertemuan dengan para tetua kampung di daerah untuk mendiskusikan mengenai kearifan 

lokal yang berbasis mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Peran para akademisi di sini ialah 

mengintegrasikan kearifan-kearifan lokal dalam konteks masyarakat pribumi menjadi kajian 

keilmuan sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hasilnya 

dipublikasikan kepada masyarakat setempat tanpa menghilangkan unsur-unsur lokal yang 

menyertainya. Dapat juga hasil yang diperoleh dibukukan sehingga cakupan jangkauan sasaran 

dapat lebih luas. Dengan demikian pengetahuan kearifan lokal yang telah diverifikasi ahli ini 

dapat menjangkau seluruh masyarakat karena pada dasarnya penerapan kearifan lokal oleh 

masyarakat dalam mengurangi risiko, menghadapi dan menyelamatkan diri dari bencana alam 

telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi para praktisi dan pengambil kebijakan akan 

pentingnya kearifan lokal bagi pengurangan risiko, dengan demikian kearifan local oleh 

masyarakat dapat dipahami sehingga salah satu model kesiapsiagaan masyarakat dalam 

penerapan resiko bencana. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi adanya kebutuhan akan bahan ajar yang dapat 

mengatasi permasalahan mahasiswa saat ini yaitu 1) keterbatasan sumber belajar 

atau literatur tentang Dasar-dasar Desain Seni Kerajinan berupa buku teks, 2) 

minat baca mahasiswa yang masih rendah sehingga mahasiswa masih memiliki 

ketergantungan dengan instruksi dosen secara langsung dalam kegiatan 

pembelajaran, 3) mahasiswa membutuhkan bahan ajar yang dapat dikembangkan 

untuk tujuan mengajar di sekolah, 4) masih terbatasnya sumber belajar tenang 

aplikasi kearifan lokal dalam karya desain berupa bahan ajar yang memiliki 

karakter mengembangkan kearifan lokal yang aplikatif. Untuk itu penelitian ini 

bertujuan untuk mengembangkan produk bahan ajar berupa modul Mata Kuliah 

Dasar-dasar Desain Seni Kerajinan bagi mahasiswa Pendidikan Seni Rupa FBS, UNY.  

Pada penelitian ini dikembangkan produk bahan ajar berupa modul cetak. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan (Research and 

Development) dengan langkah-langkah yang telah dilaksanakan meliputi analisis 

kebutuhan bahan ajar melalui kegiatan Focus Group Discussion, pengembangan 

produk, uji ahli yang meliputi ahli materi dan ahli media, uji pengguna terbatas dan 

refisi. Pada uji ahli melibatkan 3 orang dosen, dan uji pengguna terbatas melibatkan 

5 orang mahasiswa. Subjek diambil secara random. Metode pengumpulan data 

menggunakan angket dan instrumennya adalah angket penilaian modul. Data 

dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif teknik prosentase 

dan kualitatif . 

Hasil FGD merumuskan kebutuhan bahan ajar berupa penyempurnaan RPP untuk 

menganalisis kebutuhan materi modul pembelajaran berbasis kearifan lokal. 

Berikutnya pengembangan produk bahan ajar berbasis kearifan lokal berupa modul 

diawali dengan draf modul dan produk modul. Hasil uji ahli dari komponen 

kelayakan isi modul mencapai skor rerata penilaian 90%, komponen penyajian 95% 

dan komponen tampilan90,6%. Hasil uji pengguna terbatas mencapai skor rereta 

penilaian dari komponen tampilan 92,5% dan komponen tampilan 95%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa modul dinilai baik dan layak dijadikan sebagai bahan 

ajar pendukung pembelajaran Dasar-dasar Desain di Jurusan Pendidikan Seni Rupa. 

Selanjutnya modul direfisi sesuai dengan masukan yang ada.  

 

Kata kunci: bahan ajar, dasar-dasar desain, kearifan lokal 
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PENDAHULUAN  

Mata Kuliah Dasar-dasar Desain Seni Kerajinan dalam kurikulum di Jurusan Pendidikan 

Seni Rupa merupakan mata kuliah dasar yang diberikan pada mahasiswa untuk mendukung 

mata kuliah seni kerajinan. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memahami 

tentang Dasar-dasar Desain Seni Kerajinan baik sejarah dan aplikasinya, mampu membuat 

konsep karya desain kerajinan dan memiliki kemampuan mengembangkannya dalam 

kompetensinya sebagai pendidik.  

Karakteristik Program Studi Seni Kerajinan memiliki keunikan dalam menjaga dan 

mengembangkan karya seni kerajinan yang telah menjadi warisan budaya leluhur. Desain yang 

dikembangkan di program studi ini meliputi desain batik, keramik, kerajinan kayu, kerajinan 

kulit dan kerajinan logam. Materi-materi pembelajaran bidang seni kerajinan memiliki 

keterkaitan dengan persoalan lingkungan, budaya dan artefak hasil budayanya. Untuk itu perlu 

dikembangkan sebuah perangkat pembelajaran yang mampu memfasilitasi hal tersebut. 

  Berdasarkan pengalaman mengajar selama ini, minat mahasiswa dalam mata kuliah ini 

cukup tinggi dengan beragamnya model dan media pembelajaran yang telah diterapkan oleh 

dosen. Namun demikian ada beberapa hal yang menjadi kendala peningkatan kompetensi 

mahasiswa antara lain: 1) keterbatasan sumber belajar atau literatur tentang Dasar-dasar 

Desain Seni Kerajinan berupa buku teks, 2) minat baca mahasiswa yang masih rendah sehingga 

mahasiswa masih memiliki ketergantungan dengan instruksi dosen secara langsung dalam 

kegiatan pembelajaran, 3) mahasiswa membutuhkan bahan ajar yang dapat dikembangkan 

untuk tujuan mengajar di sekolah, 4) masih terbatasnya sumber belajar tenang aplikasi kearifan 

lokal dalam karya desain . Untuk itu diperlukan perangkat pembelajaran yang dapat mengatasi 

kendala tersebut berupa bahan ajar yang memiliki karakter mengembangkan kearifan lokal 

yang aplikatif.  

Pada tingkat pendidikan tinggi, bahan ajar seharusnya dapat menjadi alat eksplorasi bagi 

mahasiswa untuk mengembangkan diri, membangun kepekaan terhadap lingkungan dan 

menginspirasi mereka dalam mengatasi persoalan di lingkungannya. Buku teks tentang Dasar-

dasar Desain Seni Kerajinan selama ini sangat terbatas jenis dan jumlahnya terlebih lagi buku 

yang secara sistematis sesuai dengan tujuan dari pembelajaran Dasar-dasar Desain itu sendiri. 

Untuk itulah diperlukan bahan ajar yang dapat menjembatani keterbatasan yang ada yaitu 

modul pembelajaran berbasis kearifan lokal yang tertuang di dalamnya.  

Modul merupakan salah satu jenis bahan ajar yang relatif lengkap yaitu meliputi isi 

materi, metode dan evaluasi yang dilakukan secara mandiri. Sistem belajar dengan fasilitas 

modul telah dikembangkan baik di luar maupun didalam negeri, yang dikenal dengan Sistem 

Belajar Bermodul (SBB). SBB telah dikembangkan dalam berbagai bentuk dengan berbagai 

nama pula, seperti Individualized Study System, Self-pased study course, dan Keller plan (Tjipto 

Utomo dan Kees Ruijter,1990). Modul secara eksplisit dan sistematis dapat memuat karakter 

dari pembelajaran sehingga sangat memungkinkan diterapkannya kearifan lokal dalam unsur-

unsur di dalamnya. Pengembangan bahan ajar berupa modul yang berbasis kearifan lokal 

diharapkan dapat mengatasi kendala yang selama ini ada sebab di dalam modul memungkinkan 

adanya kelengkapan mulai dari strategi, materi, penugasan dan evaluasinya. Mahasiswa juga 

dapat belajar secara mandiri dan dapat belajar lebih aktif serta dapat mengatasi perbedaan 

kemampuan antar mahasiswa sehingga pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien.  
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METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research and Development) 

bahan ajar, khususnya berupa pembelajaran melalui bahan ajar berupa modul  untuk 

matakuliah Dasar-dasar Desain Seni Kerajinan. Modul ini merupakan produk pendukung dari 

bahan ajar lain yang telah ada baik cetak maupun non cetak. 

Model pengembangan dalam penelitian ini mengacu pada rancangan model Borg and Gall 

(1983). Model ini sangat tepat digunakan untuk penelitian pengembangan yang menghasilkan 

produk. 

Adapun langkah-langkah yang akan dilampaui dalam penelitian ini adalah: 

 

 Gambar 1. Skema langkah Penelitian 

 

                         
 

 

Secara rinci langkah yang telah dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Melakukan penelitian awal dengan melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan 

produk bahan ajar Dasar-dasar Desain melalui kajian pustaka dan pengamatan kelas. 

2. Melakukan perencanaan membuat analisis kebutuhan (silabus, tujuan pembelajaran, 

menentukan urutan materi) 

3. Melakukan diskusi dalam kegiatan FGD untuk menyiapkan materi yang tepat. 

4. Mengembangkan bentuk produk awal 

5. Melakukan uji coba produk pada ahli 

6. Melakukan revisi produk 

7. Melakukan uji coba produk pada pengguna 

8. Melakukan revisi produk akhir. 

 

Penelitian pengembangan ini bertujuan menghasilkan produk berupa modul. Dan dalam 

kegiatan penelitian dilakukan uji coba dari sisi materi dan sisi media, sehingga dalam penelitian 

ini melibatkan ahli materi dan ahli media untuk memberikan validasi terhadap produk yang 

sudah dibuat. Selain itu, modul juga diuji cobakan pada pengguna terbatas dan melibatkan 

Tahap 
Pertama 

•Anal isis Kebutuhan bahan ajar modul Dasar-
dasar Desain berupa Tujuan Mata Kuliah,  
strategi,  materi, penugasan dan evaluasi 

Tahap 
Kedua 

•Pengembangan Produk berupa Modul 
mel iputi s istematika, isi, grafika dll 

Tahab 
Ketiga 

•Uji coba dan revisi  
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mahasiswa sebagai validatornya. Dalam melakukan validasi modul ini ada beberapa kegiatan 

penilitian, yaitu: 

1. Proses produksi bahan ajar berupa modul 

Dalam tahap ini terdapat beberapa kegiatan: 

a. Analisis kebutuhan 

Kegiatan analisis kebutuhan dilakukan melalui kegiatan focus group 

discussion yang diikuti oleh 5 dosen yang memiliki kompetensi di bidang 

media pembelajaran dan materi pembelajaran Dasar-dasar Desain. 

b. Seleksi materi 

Seleksi materi dilakukan untuk memilih kompetensi yang tepat disajikan 

dalam modul. 

c. Pembuatan draf modul 

d. Pembuatan Modul 

2. Uji ahli, baik dari sisi materi maupun media. Uji ahli modul Dasar-dasar Desain  

ini melibatkan 3 orang ahli yaitu, 2 orang ahli materi dan 1 orang ahli media. 

3. Uji pengguna terbatas yang terdiri dari 5 mahasiswa yang terdiri dari 2 

mahasiswa semester 1 dan 3 mahasiswa semester 5. 

4. Revisi modul Dasar-dasar Desain berdasarkan masukan dari ahli materi, ahli 

media maupun para pengguna. 

5. Finalisasi produk modul setelah melalui beberapa proses diatas. 

 

Gambar 2. Skema Rancangan Penelitian 

 

 

 

Subjek penelitian ini melibatkan subjek ahli yang berkompeten di bidangnya dan 

mahasiswa sebagai pengguna modul. 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
606 

a. Subjek ahli\ 

Subjek ahli terdiri dari ahli materi dan ahli media yang berkompeten dalam 

materi Dasar-dasar Desain serta media. Subjek penelitian dipilih dengan 

menggunakan teknik purposive dengan kriteria 

1) Pendidikan S2 untuk bidang terkait 

2) Berpengalaman di bidangnya minimal 10 tahun 

3) Bersedia menjadi subjek ahli 

b. Mahasiswa 

Subjek penelitian pengguna terdiri dari mahasiswa pengguna produk penelitian 

ini. Pengambilan subjek penelitian ini menggunakan teknik random. Mahasiswa 

yang dilibatkan dalam proses validasi terdiri dari 2 mahasiswa yaitu mahasiswa 

semester 3 yang belum menempuh mata kuliah Dasar-dasar Desain dan 3 

mahasiswa semester 7 yang telah lulus mata kuliah Dasar-dasar Desain. 

Variabel penelitian yang manjadi focus pada penelitian ini adalah penilaian terhadap isi 

dan penyajian modul Dasar-dasar Desain yang berupa modul cetak. 

1. Penilaian Kelayakan Isi 

Merupakan variable yang berupa skor terhadap isi materi pembelajaran yang 

disajikan. 

2. Penilaian Penyajian 

Merupakan penilaian terhadap bentuk penyajian dari modul. 

3. Penilaian Tampilan 

Merupakanpenilaian terhadap tampilan secara grafika dan tampilan media. 

Penilaian terhadap tampilan, isi dan penyajian ini dikategorikan menjadi empat, yaitu 

sangat baik, baik, cukup dan kurang. Adapun kriteria penilaian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penilaian sangat baik, apabila 100% telah sesuai dan tepat 

2. Penilaian baik, apabila 75% telah sesuai dan tepat 

3. Penilaian sedang, apabila 50% telah sesuai dan tepat 

4. Penilaian kurang, apabila dibawah 25% kesesuaiannya 

Data validasi modul diperoleh dengan menggunakan skala penilaian 

terhadap isi dan penyajian modul Dasar-dasar Desain. Angket penilaian modul 

untuk ahli media terdiri dari beberapa komponen yaitu kelayakan isi 10 item, 

penyajian 5 item dan tampilan 8 item.  

Penilaian terhadap komponen kelayakan isi 

a. Kejelasan tujuan pembelajaran 

b. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 

c. Kelengkapan materi 

d. Kejelasan bahasa yang digunakan 

e. Kedalaman materi 

f. Kekinian ilmu 

g. Keterkaitan materi dengan kearifan lokal 

h. Kejelasan  contoh yang diberikan 

i. Keakuratan acuan pustaka 

j. Kesesuaian soal latihan 
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Penilaian terhadap komponen penyajian 

a. Konsistensi sistematika 

b. Keruntutan konsep 

c. Umpan balik soal latihan 

d. Kesesuaian dengan karakteristik mahasiswa 

e. Keterkaitan antar kegiatan 

Penilaian terhadap komponen tampilan 

a. Desain Cover 

b. Tata letak (teks dan gambar) 

c. Keterbacaan jenis font 

d. Kemenarikan tampilan gambar 

e. Kemenarikan pemilihan warna 

f. Kejelasan teks dan ilustrasi 

g. Kemenarikan tampilan pembuka 

h. Kemenarikan tampilan penutup 

Angket penilaian modul untuk pengguna dibagi menjadi 2 bagian yaitu penilaian 

komponen isi 10 item dan tampilan 5 item. 

Penilaian terhadap komponen isi 

a. Kejelasan tujuan pembelajaran 

b. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 

c. Kejelasan materi 

d. Kejelasan bahasa yang digunakan 

e. Kedalaman materi 

f. Kekinian ilmu 

g. Keterkaitan materi dengan kearifan lokal 

h. Kejelasan  contoh yang diberikan 

i. Kejelasan keterangan gambar 

j. Kesesuaian soal latihan 

Penilaian pada Kompenen tampilan 

a. Kemenarikan Cover 

b. Kemenarikan tata letak (layout) 

c. Kesesuaian teks dan ilustrasi 

d. Kesesuaian pemilihan font 

e. Kemudahan keterbacaan 

Penilaian ini dilakukan dengan 4 pilihan skor yaitu skor 1 = kurang, skor 2 = sedang, 

skor 3  = baik dan skor 4 = sangat baik. 

Data penelitian ini merupakan data hasil eksploratif. Data penelitian yang telah terkumpul 

kemudian dianalisis dengan deskriptif kuantitatif teknik prosentase dan deskriptif kualitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian ini meliputi hasil kegiatan focus group discussion berupa masukan 

terhadap persiapan produk dan hasil uji ahli serta uji pengguna. Dalam uji ahli dan pengguna 
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dilakukan dengan memberikan penilaian terdiri dari 4 kategori. Angka 1 berarti aspek yang 

dinilai kurang, angka 2 berarti sedang, angka 3 berarti baik dan angka 4 berarti sangat baik. 

Selanjutnya untuk mendapatkan prosentase hasil penelitian pengguna secara keseluruhan, 

peneliti merujuk pada pendapat Suharsimi Arikunto (1998) dengan rumus: 

 

 

 

 

  

Setelah mendapat prosentase tersebut selanjutnya ditapsirkan ke dalam empat kategori 

dengan rujukan sebagai berikut: 

76% - 100%   = Baik 

51% - 75%     = Cukup Baik 

26 % -  50 %  = Kurang Baik 

0%  -   25 %   = Tidak baik 

 

1. Focus Group Discussion 

Kegiatan focus group discussion (FGD) dilakukan sebagai kegiatan pengembangan tahab 

awal. Kegiatan ini diikuti oleh 5 dosen yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang media 

pembelajaran, bahan ajar, metode pembelajaran, dan materi Dasar-dasar Desain. 

Dalam kegiatan FGD juga dibahas mengenai bagaimana local wisdom diterapkan dalam 

pembelajaran Dasar-dasar Desain melalui tujuan pembelajaran sampai pada materi 

pembelajaran yang mengkaitkan dengan persoalan local wisdom. Kegiatan FGD ini menjadi 

kegiatan awal pengembangan yang sangat penting agar tahab pengembangan berikutnya dapat 

berjalan dengan baik dan meminimalisasi kelemahan dari bahan ajar. 

 

 

2. Hasil Uji Ahli 

a. Penilaian Ahli Materi 

Penilaian komponen isi dan penyajian modul pembelajaran ini melibatkan ahli dari jurusan 

Pendidikan Seni Rupa. Terdiri dari 2 dosen yang memiliki pengalaman dalam pembelajaran dan 

materi Dasar-dasar Desain. Penilaian ini meliputi aspek kelayakan isi dan penyajian modul. Dari 

aspek kelayakan isi, ahli materi menilai baik (90%) sebagai bahan ajar, sementara dari aspek 

penyajian juga menilai baik (95%). Selanjutnya ahli juga memberikan komentar dan masukan. 

Secara rinci, hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. 

 

  

            Jumlah skor yang diperoleh per aspek     

%    = ________________________________      X 100 % 

             Jumlah subjek x jumlah opsi penilaian  
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Tabel 1. Hasil Penilaian Modul Dasar-dasar Desain Komponen Kelayakan Isi 

No Aspek Penilaian Penilaian Kategori 

1 Kejelasan tujuan pembelajaran 100% Baik 

2 Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran 

100% Baik 

3 Kelengkapan materi 75% Cukup 

baik 

4 Kejelasan bahasa yang digunakan 100% Baik 

5 Kedalaman materi 75% Cukup 

baik 

6 Kekinian ilmu 75% Cukup 

baik 

7 Keterkaitan dengan kearifan lokal 100% Baik 

8 Kejelasan  contoh yang diberikan 100% Baik 

9 Keakuratan acuan pustaka 75% Cukup 

baik 

10 Kesesuaian soal latihan 100% Baik 

 Rata-rata 90% Baik 

 

Tabel 2. Hasil Penilaian Modul Dasar-dasar Desain Komponen Penyajian 

 

No Aspek Penilaian Penilaian Kategori 

1 Konsistensi sistematika 100% Baik 

2 Keruntutan konsep 100% Baik 

3 Umpan balik soal latihan 100% Baik 

4 Kesesuaian dengan karakteristik mahasiswa 100% Baik 

5 Keterkaitan antar kegiatan 75% Cukup 

baik 

 Rata-rata 95% Baik 

 

    

Komentar umum: 

Modul sudah cukup memberi penjelas dan gambaran materi pada mahasiswa. 

Perlu ditambahkan penjelasan lebih lanjut terkait acuan pustaka di setiap sub babnya. 

Konsistensi sistematika perlu diperbaiki. Kekinian ilmu perlu ditingkatkan. 

b. Hasil Penilaian Ahli Media 

Penilai komponen tampilan adalah 1 orang ahli media dari latar belakang Desain 

Komunikasi Visual. Penilaian ini meliputi aspek tampilan. Dari aspek tampilan ahli 

media menilai baik (90,6%) sebagai bahan ajar. Secara rinci, hasil penilaian tersebut 

dapat dilihat pada tabel 3.  
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Tabel 3. Hasil Penilaian Modul Dasar-dasar Desain Komponen Tampilan 

No Aspek Penilaian Penilaian Kategori 

1 Desain Cover 100% Baik 

2 Tata letak (teks dan gambar) 75% Cukup baik 

3 Keterbacaan jenis font 100% Baik 

4 Kemenarikan tampilan gambar 100% Baik 

5 Kemenarikan pemilihan warna 100% Baik 

6 Kejelasan teks dan ilustrasi 75% Cukup baik 

7 Kemenarikan tampilan pembuka 100% Baik 

8 Kemenarikan tampilan penutup 75% Cukup baik 

 Rata-rata 90,6% Baik 

 

Komentar umum:  

Cover sudah bagus, tata letak perlu dibenahi agar lebih menarik bagi pembaca kalangan 

mahasiswa, tidak perlu terlalu formal. Keterkaitan teks dan ilustrasi supaya diperjelas. 

Tampilan penutup perlu dibuat lebih menarik. 

 

3. Hasil Uji Pengguna Terbatas 

Uji pengguna terbatas  ini dilakukan dengan kelompok kecil yang terdiri dari 5  

mahasiswa, 2 mahasiswa adalah mahasiswa semester 3 yang semester berikutnya akan 

mengambil mata kuliah Dasar-dasar Desain. Sedangkan 3 mahasiswa semester 7 yang 

pernah mengikuti kuliah Dasar-dasar Desain. Hasil uji pengguna menunjukkan dari 

komponen isi dinilai baik (92,5%) dan dari komponen penyajian juga dinilai baik (95%). 

Hasil penilaian lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4 dan 5. 

 

Tabel 4. Hasil Penilaian Modul Dasar-dasar Desain Komponen Kelayakan Isi 

No Aspek Penilaian Penilaian Kategori 

1 Kejelasan tujuan pembelajaran 100% Baik 

2 Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 100% Baik 

3 Kejelasan materi 100% Baik 

4 Kejelasan bahasa yang digunakan 75% Cukup 

baik 

5 Kedalaman materi 100% Baik 

6 Kekinian ilmu 75% Cukup 

baik 

7 Keterkaitan dengan kearifan lokal 100% Baik 

8 Kejelasan  contoh yang diberikan 100% Baik 

9 Kejelasan keterangan gambar 75% Cukup 

baik 

10 Kesesuaian soal latihan 100% Baik 

 Rata-rata 92,5% Baik 
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Tabel 5. Hasil Penilaian Modul Dasar-dasar Desain Komponen Penyajian 

No Aspek Penilaian Penilaian Kategori 

1 Kemenarikan Cover 100% Baik 

2 Kemenarikan tata letak (layout) 75% Cukup 

Baik 

3 Kesesuaian teks dan ilustrasi 100% Baik 

4 Kesesuaian pemilihan font 100% Baik 

5 Kemudahan keterbacaan 100% Baik 

 Rata-rata 95% Baik 

 

Komentar Umum: 

Perlu penjelasan yang lebih detail lagi. Gambar ilustrasi ditambah untuk 

memperjelas uraian. 

 

Pembahasan 

Dalam analisis kebutuhan ditemukan bahwa mahasiswa membutuhkan bahan ajar cetak 

yang berupa modul untuk memudahkan mereka dalam memahami materi dan mencari sumber 

acuan. Materi dalam modul dipilih materi yang mendukung pemahaman mahasiswa tentang 

Dasar-dasar Desain yang sifatnya mendasar. Oleh sebab itu dalam penelitian pengembangan ini 

dikembangkan bahan ajar berupa modul cetak. 

Uji validasi terhadap modul Dasar-dasar Desain diawali dengan uji ahli yang melibatkan 

ahli materi dan ahli media. Berdasarkan ahli materi, modul Dasar-dasar Desain dari komponen 

isi secara umum dinilai baik, dan sudah dinyatakan baik. Hanya pada bagian acuan kepustakaan 

serta kedalaman materi perlu dilengkapi agar memudahkan mahasiswa untuk mencari rujukan 

lain yang mendukung serta memudahkan mahasiswa belajar mandiri. Pada aspek kelengkapan 

materi, dan kekinian ilmu juga perlu adanya penambahan agar modul bisa lebih menarik. 

Namun demikian, modul Dasar-dasar Desain dinilai layak untuk diproduksi tanpa revisi. 

Hasil uji validasi oleh ahli media secara umum juga dinyatakan baik. Terdapat beberapa 

bagian yang perlu diperbaiki antara lain layout disarankan untuk dengan lay out yang tidak 

terlalu formal agar modul berkesan ringan untuk dibaca. Dari sisi tampilan gambar ilustrasi 

dalam editing supaya lebih detail lagi agar tampilan gambar dapat lebih jelas.. Hasil uji ahli 

media menyatakan bahwa modul Dasar-dasar Desain dinilai baik dan layak digunakan sebagai 

bahan ajar. 

Pada uji pengguna yang terdiri dari 5 mahasiswa secara umum modul Dasar-dasar Desain 

dinilai baik dengan hasil penilaian terhadap kelayakan isi 92,5% dan dari segi penyajian 95%. 

Berdasarkan analisis terhadap beberapa aspek yang masih dinilai rendah antara lain masalah 

kejelasan bahasa perlu dibedakan beberapa penjelasan pada beberapa sub bagian dengan 

detail. Tentang kekinian ilmu juga perlu ditingkatkan serta aspek mendorong keingin tahuan 

pengguna perlu semakin dirangsang dengan memberikan penyajian materi yang lebih tepat. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 

Modul Dasar-dasar Desain dinilai baik dan layak dijadikan bahan ajar untuk pembelajaran 

Dasar-dasar Desain. 

 

Saran-saran 

1. Modul Dasar-dasar Desain sudah dinyatakan layak sebagai bahan ajar sehingga sebaiknya 

bisa untuk menjadi alternatif bahan ajar mata kuliah Dasar-dasar Desain. 

2. Perlu adanya sosialisasi modul pada mahasiswa secara lebih luas agar modul ini dapat 

memberi kemanfaatan secara praktis. 
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ABSTRAK 

Penelitian dilakukan di Rumah Makan Kedai Ngapakz Yogyakarta untuk mengetahui 
tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen terhadap kualitas pelayanan. 
Pengambilan data dilakukan menggunakan kuesioner dan metode yang digunakan 
adalah sampling sistematis. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang 
datang dan telah melakukan kunjungan minimal 2 kali. Analisis data yang 
digunakan adalah Analisis Deskriptif, Importance Performance Analysis, Customer 
Satisfaction Index dan Analisis Tingkat Loyalitas. Mayoritas konsumen yang 
berkunjung di Rumah Makan Kedai Ngapakz adalah mahasiwa yang berasal dari 
Kabupaten Banyumas khususnya Purwokerto. Berdasarkan hasil analisa, atribut 
yang perlu ditingkatkan oleh Rumah Makan Kedai Ngapakz antara lain penggunaan 
iklan, papan nama, kecepatan penyajian, pengetahuan dan penjelasan pramusaji 
terhadap menu, dekorasi rumah makan, kebersihan rumah makan, ketersediaan 
wastafel dan ketersediaan musholla. Secara keseluruhan dapat disimpulkan nilai 
indeks kepuasan konsumen sebesar 77,71%, hal ini menunjukkan bahwa indeks 
kepuasan berada pada kriteria puas dan juga konsumen dapat dikatakan sudah 
loyal karena 72,5% konsumen telah merekomendasikan Rumah Makan Kedai 
Ngapakz kepada orang lain. 

Kata-kata Kunci : Kepuasan, Loyalitas, Kualitas Pelayanan dan Rumah Makan 
Kedai Ngapakz. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Kondisi perekonomian Indonesia dalam perkembangannya sampai dengan saat ini 

merupakan gambaran dari suatu proses panjang sebagai sebuah indikator efektivitas dari 

kinerja pemerintahan saat itu yang dipimpin oleh seorang presiden beserta kabinetnya. Selama 

beberapa periode terakhir Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan 

ekonomi yang mengesankan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan 

ekonomi Indonesia yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) pada 

triwulan II-2012 mencapai 2,8 persen dibanding triwulan I-2012 dan apabila dibandingkan 

dengan triwulan yang sama tahun 2011 mengalami pertumbuhan 6,4 persen. Secara kumulatif, 

pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I-2012 dibandingkan dengan semester I-2011 

tumbuh sebesar 6,3 persen (BPS, 2012a). 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi terbesar masyarakat 

Indonesia adalah untuk makanan. Hal Ini terlihat dari Tabel 1, yaitu data tentang pengeluaran 

rata-rata per kapita sebulan masyarakat Indonesia menurut kelompok barang. Dari sepuluh 

mailto:greenland_holliq@yahoo.com
mailto:jk.nugraha@gmail.com
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tahun terakhir, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan didominasi untuk makanan. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsumsi makanan masih menjadi prioritas utama dalam pengeluaran 

masyarakat Indonesia.  

Tabel 1. Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan 

Masyarakat Indonesia Menurut Kelompok Barang Tahun 2002-2011 

Tahun 
Rata-rata Pengeluaran (Persen) 

Makanan Bukan Makanan  

2002 58.47 41.53 

2003 56.89 43.11 

2004 54.59 45.42 

2005 51.37 48.63 

2006 53.01 46.99 

2007 49.24 50.76 

2008 50.17 49.83 

2009 50.62 49.38 

2010 51.43 48.57 

2011 48.46 51.54 

2012 47.71 52.29 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2012b). 

Pertumbuhan bisnis makanan masih tercatat sebagai pertumbuhan yang tinggi di belahan 

dunia. Restoran atau rumah makan merupakan bisnis industri makanan yang memiliki dua 

aspek utama yaitu aspek produk dan pelayanan untuk mempengaruhi perkembangan bisnis 

restoran tersebut. 

Rumah Makan Kedai Ngapakz adalah rumah makan yang menawarkan citarasa hidangan 

khas yang pada umumnya berasal dari Kabupaten Bayumas, Jawa Tengah. Berdirinya rumah 

makan ini disinyalir dengan minimnya makanan khas Banyumas yang tersedia di kota 

Yogyakarta, seperti mendoan, soto sokaraja dan lain-lain. Rumah Makan Kedai Ngapakz 

menawarkan sebuah keunikan tersendiri yang membawa konsep makanan khas Banyumas 

dengan harga yang sangat terjangkau oleh pelajar/ mahasiswa di kota Yogyakarta.  

Lokasi strategis dan mudah dijangkau menjadi salah satu keunggulan Rumah Makan 

Kedai Ngapakz yaitu di Jln. Selokan Mataram II No.27b Pringgolayan, Sleman Yogyakarta. 

Rumah makan ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat makan, tetapi juga menjadi tempat 

berkumpul dan menikmati suasana keakraban sambil lesehan. Penataan interiornya sederhana 

namun tetap mengedepankan atmosfer yang trendi dan nyaman bagi kaum muda. 

Dalam menghadapi persaingan jumlah usaha makanan selalu meningkat baik yang sejenis 

maupun tidak sejenis, hal ini mengindikasikan bahwa usaha makanan memiliki lingkungan 

bisnis kompetitif. Usaha makanan yang berkembang tidak hanya menawarkan makanan yang 

enak namun juga menawarkan suasana yang nyaman dan menyenangkan (Simaremare, 2006). 

Rumah Makan Kedai Ngapakz dituntut untuk dapat menerapkan strategi agar mampu 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, khususnya masyarakat yang berada di 

Yogyakarta untuk dapat menikmati makanan khas Banyumas.  
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Oleh sebab itu, studi mengenai kepuasan dan loyalitas konsumen dilakukan agar dapat 

digunakan untuk meningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan keinginan konsumen 

sehingga Rumah Makan Kedai Ngapakz dapat bertahan dalam persaingan dan mampu 

berproduksi sesuai dengan target. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik konsumen di Rumah Makan Kedai Ngapakz? 

2. Bagaimana perilaku konsumen dalam memilih Rumah Makan Kedai Ngapakz? 

3. Bagaimana tingkat kepuasan konsumen terhadap atribut-atribut yang ada di Rumah 

Makan Kedai Ngapakz? 

4. Bagaimana tingkat loyalitas konsumen terhadap Rumah Makan Kedai Ngapakz? 

C. Tujuan Penelitian 

Bersadarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan 

dari penelitian adalah : 

1. Mengidentifikasi karakteristik konsumen di Rumah Makan Kedai Ngapakz. 

2. Mengidentifikasi perilaku konsumen dalam memilih Rumah Makan Kedai Ngapakz. 

3. Menganalisis tingkat kepuasan konsumen terhadap atribut-atribut pada Rumah Makan 

Kedai Ngapakz. 

4. Menganalisis tingkat loyalitas konsumen Rumah Makan Kedai Ngapakz. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah : 

1. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pelayanan dan mengetahui kekurangan serta 

kelebihan Rumah Makan Kedai Ngapakz. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Rumah Makan 

Kedai Ngapakz agar dapat mengupayakan tindakan perbaikan yang tepat untuk 

pengembangan layanan serta kepuasan pelanggan sehingga Rumah Makan Kedai 

Ngapakz dapat mempertahankan loyalitas pelanggan.  

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Populasi dan Sampel 

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Rumah Makan Kedai 

Ngapakz yang makan di Rumah Makan Kedai Ngapakz. Sampel dalam penelitian ini adalah 

konsumen Rumah Makan Kedai Ngapakz yang makan di Kedai Ngapakz.  

B. Variabel Penelitian  

Variabel yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah variabel kualitas pelayanan Rumah 

Makan Kedai Ngapakz. Dimensi karakteristik kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh 

Zeithami, Berry dan Parasuraman adalah Tangibles (bukti langsung), Reliability (kehandalan), 

Responsiveness (daya tangkap), Assurance (jaminan) dan Empaty. (Tjiptono, 2008). 
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Tabel 2. Kisi-kisi Atribut Kuesioner 

VARIABEL 
KOMPONEN YANG 

DIUKUR 
ATRIBUT YANG DIGUNAKAN 

Kualitas Pelayanan 

Rumah Makan Kedai 

Ngapakz 

 

Dimensi Bukti Fisik 

(Tangibles) 

Kebersihan rumah makan 

Penampilan pramusaji 

Dekorasi rumah makan 

Penerangan rumah makan 

Ketersediaan wastafel 

Ketersediaan toilet 

Ketersediaan sarana parkir 

Ketersediaan musholla 

Pemutaran music 

Ketersediaan wi-fi 

Ketersediaan proyektor dan viewer  

Lokasi rumah makan 

Kenyamanan rumah makan 

Dimensi Kehandalan 

(Reliability) 

Kecepatan penyajian  

Kecepatan transaksi  

Durasi waktu buka rumah makan  

Harga makanan dan minuman 

Dimensi Daya Tanggap 

(Responsiveness) 

Kesigapan pramusaji  

Pengetahuan dan penjelasan 

pramusaji terhadap menu 

VARIABEL 
KOMPONEN YANG 

DIUKUR 
ATRIBUT YANG DIGUNAKAN 

Kualitas Pelayanan 

Rumah Makan Kedai 

Ngapakz 

Dimensi Jaminan 

(Assurance) 

Kehigienisan makanan dan 

perlengkapan makan 

Cita rasa makanan 

Aroma makanan 

Kehalalan makanan  

Porsi makanan 

Penampilan penyajian makanan 

Dimensi Empati 

(Emphathy) 

Keramahan dan kesopanan pramusaji 

Paket Promosi atau Diskon 

Penggunaan iklan  

Papan nama  

C. Teknik Sampling 

Pada penelitian ini menggunakan metode probability sampling yaitu sampling sistematis. 

Sampling sistematis adalah sampling dimana pemilihan sampel dilakukan dengan memilih 

secara acak elemen pertama dari k elemen yang pertama dari kerangka sampel dan elemen-

elemen lainnya dipilih berdasarkan jarak sebesar k. Jumlah waktu pengambilan data dalam 
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penelitian ini 4 jam dengan alokasi waktu yaitu sore dari jam 15.00 wib sampai 17.00 wib dan 

malam dari jam 19.00 wib sampai 21.00 wib. Penentuan waktu berdasarkan ramainya 

pengunjung. Pengambilan data dilakukan selama 9 hari, dalam satu hari konsumen yang 

terambil sebanyak 48 konsumen yaitu 2 jam sore 24 konsumen dan 2 jam malam 24 konsumen. 
Berdasarkan penelitian yang akan di lakukan diketahui bahwa jumlah populasi besar dan tidak 

diketahui oleh karena itu rumus yang digunakan adalah : (Eriyanto, 2007) 
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Berdasarkan hasil perhitungan jumlah sampel di ambil sebanyak 385 konsumen dalam hal ini 

peneliti membulatkan menjadi sebanyak 400 konsumen. 

D. Waktu Pengambilan Data  

Pengambilan data pada penelitian ini dimulai dari tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan 

tanggal 5 Maret 2013, di Rumah Makan Kedai Ngapakz Yogyakarta.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara survei 

menggunakan alat pengukuran berupa kuesioner. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Analisis Deskriptif, 

Importance Performance Analysis, Customer Satisfaction Index dan Analisis Tingkat Loyalitas. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Konsumen Rumah Makan Kedai Ngapakz 

Responden merupakan data konsumen Rumah Makan Kedai Ngapakz yang terpilih dalam 

penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, konsumen Rumah Makan Kedai Ngapakz 

didominasi oleh konsumen laki-laki dengan persentase sebesar 56%, sedangkan konsumen 

perempuan memiliki persentase sebesar 44%. Pada hasil kategori usia diketahui bahwa pada 

umumnya konsumen berusia 21 tahun dengan persentase 26.5% (ditinjau pada gambar 1). Jika 

ditinjau dari kategori jenis pekerjaan, terdapat kesesuaian dengan usia responden yang 

didominasi usia 21 tahun, dimana jenis pekerjaan konsumen didominasi oleh mahasiswa 

dengan persentase sebesar 92% (ditinjau pada gambar 2). 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Karakteristik Konsumen Berdasarkan Usia 
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Gambar 2. Karakteristik Konsumen Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

 

Selain dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis pekerjaan. Konsumen juga 

dikategorikan berdasarkan daerah asal dan pendapatan rata-rata per bulan. Pada kategori 

daerah asal diperoleh bahwa konsumen Rumah Makan Kedai Ngapakz berasal dari daerah 

Banyumas dan sekitarnya dengan persentase sebesar 62% (ditinjau pada gambar 3). Pada 

kategori pendapatan rata-rata per bulan diperoleh bahwa pada umumnya konsumen memiliki 

pendapatan rata-rata Rp 500.000 - <Rp 1.000.000 per bulan dengan persentase sebesar 38.75% 

(ditinjau pada gambar 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Karakteristik Konsumen Berdasarkan Daerah Asal Secara Umum 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Karakteristik Konsumen Berdasarkan Daerah Asal 
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B. Perilaku Konsumen Rumah Makan Kedai Ngapakz 

Perilaku konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi suatu barang atau jasa dilakukan 

dengan mempertimbangkan terlebih dahulu. Engel et al. (1994) mengemukakan bahwa perilaku 

konsumen terdiri dari lima tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian dan hasil pembelian atau perilaku pascapembelian. 

 

Tabel 3. Perilaku Konsumen Kedai Ngapakz 

Perilaku Jawaban Tertinggi 
Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

Motivasi Makan di Luar Rumah 
Mencari menu yang 

khas 
133 33.25 

Manfaat yang Didapatkan Sebagai makanan besar 275 68.75 

Sumber Informasi Teman atau kenalan 261 65.25 

Hal yang Penting untuk Diketahui Harga yang Ditawarkan 143 35.75 

Atribut yang Dipertimbangkan Cita Rasa Makanan 183 45.75 

Pihak yang Mempengaruhi Kunjungan Teman 223 55.75 

Cara Memutuskan Pembelian Terencana 174 43.5 

Hari Konsumen Melakukan Pembelian Tidak tentu 215 53.75 

Waktu Konsumen Melakukan Pembelian Malam hari 286 71.5 

Kesediaan Konsumen Berkunjung 

Kembali 
Ya 384 96 

Jumlah Pembelian Dalam Satu Bulan 2 kali 223 55.75 

 

Berdasarkan Tabel 3, sebagian besar konsumen memutuskan untuk makan di luar rumah 

dengan alasan untuk mencari makanan yang khas, dan konsumen dapat menemui makanan 

khas Banyumas di Rumah Makan Kedai Ngapakz. Konsumen juga pada umumnya mencari 

manfaat sebagai makan besar. Rumah Makan Kedai Ngapakz dipilih konsumen karena harga 

yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan mahasiswa selain itu cita rasa makanan khas 

Banyumas yang begitu kental. Dalam mengunjungi Rumah Makan Kedai Ngapakz , sebesar 

55,75% konsumen merasa lebih dipengaruhi oleh ajakan teman. Konsumen cenderung 

melakukan pembelian pada saat malam hari dan sebagian besar melakukan 2 kali pembelian 

dalam waktu 1 bulan.  

 

C. Analisis Tingkat Kepentingan dan Kinerja Rumah Makan Kedai Ngapakz 

Perhitungan rata-rata penilaian konsumen terhadap atribut Rumah Makan Kedai Ngapakz 

berdasarkan tingkat kepentingan ( ) dan tingkat kinerja ( ) dengan olahan data 

menggunakan alat analisis Importance Performance Analysis (IPA). Nilai rata-rata untuk tingkat 

kinerja  untuk masing-masing atribut penilaian dan tingkat kepentingan  tertera pada Tabel 

4.  
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Tabel 4. Nilai Rata-rata Skor Kinerja untuk Setiap  

Atribut Kualitas Pelayanan Rumah Makan Kedai Ngapakz 

 

Langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata tingkat kinerja dan kepentingan untuk 

keseluruhan atribut. Nilai  ini memotong tegak lurus pada sumbu horizontal, yakni sumbu 

yang mencerminkan kepuasan konsumen, sedangkan nilai  memotong tegak lurus pada 

sumbu vertikal, yakni sumbu yang mencerminkan tingkat kepentingan konsumen. 

No. Atribut ( ) ( ) 

1 Cita rasa makanan 3.96 4.40 

2 Aroma makanan 3.74 4.14 

3 Kehalalan makanan 4.28 4.42 

No. Atribut ( ) ( ) 

4 Porsi makanan 3.81 4.25 

5 Kehigienisan makanan dan perlengkapa makan 4.06 4.52 

6 Penampilan penyajian makanan 4.02 4.42 

7 Harga makanan dan minuman 4.24 4.45 

8 Paket Promosi/ Diskon 4.20 4.59 

9 Penggunaan iklan 3.82 4.45 

10 Papan nama 3.44 4.39 

11 Lokasi rumah makan 3.95 4.55 

12 Kenyamanan rumah makan 4.09 4.47 

13 Kecepatan penyajian 3.71 4.39 

14 Kecepatan transaksi 3.93 4.32 

15 Durasi waktu buka rumah makan 4.19 4.31 

16 Penampilan pramusaji 3.59 4.20 

17 Kesigapan pramusaji 4.02 4.39 

18 Keramahan dan kesopanan pramusaji 4.02 4.32 

19 Pengetahuan dan penjelasan pramusaji terhadap menu 3.78 4.46 

20 Dekorasi rumah makan 3.76 4.39 

21 Pemutaran musik 3.83 4.31 

22 Penerangan rumah makan 4.00 4.24 

23 Kebersihan rumah makan 3.75 4.42 

24 Ketersediaan wastafel 3.28 4.39 

25 Ketersediaan toilet 3.92 4.40 

26 Ketersediaan sarana parkir 3.94 4.29 

27 Ketersediaan musholla 3.68 4.40 

28 Ketersediaan wi-fi 3.79 4.33 

29 Ketersediaan proyektor dan viewer 3.84 4.11 

Total 112.63 126.74 

Rata-Rata  dan  3.88 4.37 
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D. Diagram Kartesius dari Atribut-Atribut yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

Rumah Makan Kedai Ngapakz 

Berdasarkan nilai setiap atribut dari tingkat kinerja ( ) dan tingkat kepentingan ( ) yang 

terdapat pada Tabel 4, dengan nilai rata-rata keseluruhan  dan  sebesar 3, kemudian diolah 

dan diplotkan ke dalam diagram kartesius seperti Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kuadran Kartesius Secara Umum 

Berdasarkan Gambar 5, terlihat bahwa seluruh atribut yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan Rumah Makan Kedai Ngapakz berada pada kuadran dua. Hal ini berarti bahwa secara 

umum atribut-atribut yang dinilai penting oleh konsumen telah dilaksanakan dengan baik dan 

dapat memuaskan konsumen.  

Berdasarkan nilai setiap atribut dari tingkat kinerja ( ) dan tingkat kepentingan ( ) yang 

terdapat pada Tabel 4, dengan nilai rata-rata keseluruhan =3.88 dan =4.37 , kemudian 

diolah dan diplotkan ke dalam diagram kartesius seperti Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kuadran Kartesius Berdasarkan Rata-rata Konsumen 
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Dari hasil rata-rata skor kinerja dan kepentingan konsumen diperoleh hasil analisa kuadran 

sebagai berikut : 

Kuadran I : pada kuadran pertama ini menggambarkan bahwa konsumen merasakan butir 

pelayanan yang ada dianggap penting tetapi pada kenyataannya butir-butir tersebut belum 

sesuai dengan kepuasan konsumen. Antara lain adalah penggunaan iklan (atribut 9), papan 

nama (atribut 10), kecepatan penyajian (atribut 13), pengetahuan dan penjelasan pramusaji 

terhadap menu (atribut 19), dekorasi rumah makan (atribut 20), kebersihan rumah makan 

(atribut 23), ketersediaan wastafel (atribut 24) dan ketersediaan musholla (atribut 27).  

Kuadran II : pada kuadran kedua ini menggambarkan bahwa konsumen merasakan butir 

pelayannan yang ada dianggap penting dan sudah puas atas pelayanannya. Variabelnya yang 

masuk kuadran ini, yaitu cita rasa makanan (atribut 1), kehalalan makanan (atribut 3), 

kehigienisan makanan dan perlengkapan makan (atribut 5), penampilan penyajian makanan 

(atribut 6), harga makanan dan minuman (atribut 7), paket promosi atau diskon (atribut 8), 

lokasi rumah makan (atribut 11), kenyamanan rumah makan (atribut 12), kesigapan 

pramusaji (atribut 17) dan ketersediaan toilet (atribut 25). 

Kuadran III : pada kuadran ketiga ini menggambarkan bahwa konsumen tidak menganggap 

penting dan belum merasakan kepuasannya terhadap butir pelayanan yang diberikan, yaitu 

aroma makanan (atribut 2), porsi makanan (atribut 4), penampilan pramusaji (atribut 16), 

pemutaran musik (atribut 21), ketersediaan wi-fi (atribut 28) dan ketersediaan proyektor dan 

viewer (atribut 29). 

Kuadran IV : pada kuadran keempat ini menggambarkan bahwa konsumen merasa butir 

pelayanannya kurang begitu penting tetapi sudah merasakan kepuasan yang berlebihan, yaitu 

kecepatan transaksi (atribut 14), durasi waktu buka rumah makan (atribut 15), keramahan dan 

kesopanan pramusaji (atribut 18), penerangan rumah makan (atribut 22) dan ketersediaan 

sarana parkir (atribut 26).  

E. Anaisis Tingkat Kepuasan Konsumen Rumah Makan Kedai Ngapakz 

Dalam penghitungan tingkat kepuasan konsumen digunakan metode Customer Satisfaction 

Index (CSI). Perhitungan tingkat kepuasan konsumen dengan menggunakan metode ini 

memerlukan skor rata-rata tingkat kepentingan dan skor rata-rata tingkat kinerja atribut 

kulitas pelayanan yang ada di Rumah Makan Kedai Ngapakz. 

Tabel 5. Perhitungan Customer Satisfaction Index (CSI)  

Rumah Makan Kedai Ngapakz 

No Atribut 

Tingkat Kepentingan Tingkat Kinerja 

Skor 

Kepentingan 

(MIS) 

Weight 

Factor 

Skor Kinerja 

(MSS) 

Weight 

Score 

1 Cita rasa makanan 4.40 3.47 3.96 13.73 

2 Aroma makanan 4.14 3.27 3.74 12.22 

3 Kehalalan makanan 4.42 3.49 4.28 14.91 

4 Porsi makanan 4.25 3.35 3.81 12.76 

5 
Kehigienisan makanan dan 

perlengkapan makan 
4.52 3.57 4.06 14.49 

6 Penampilan penyajian makanan 4.42 3.49 4.02 14.04 

7 Harga makanan dan minuman 4.45 3.51 4.24 14.89 
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No Atribut 

Tingkat Kepentingan Tingkat Kinerja 

Skor 

Kepentingan 

(MIS) 

Weight 

Factor 

Skor Kinerja 

(MSS) 

Weight 

Score 

8 Paket Promosi/ Diskon 4.59 3.62 4.20 15.22 

9 Penggunaan iklan 4.45 3.51 3.82 13.40 

10 Papan nama 4.39 3.46 3.44 11.92 

11 Lokasi rumah makan 4.55 3.59 3.95 14.16 

12 Kenyamanan rumah makan 4.47 3.53 4.09 14.43 

13 Kecepatan penyajian 4.39 3.46 3.71 12.87 

14 Kecepatan transaksi 4.32 3.41 3.93 13.39 

15 Durasi waktu buka rumah makan 4.31 3.40 4.19 14.28 

16 Penampilan pramusaji 4.20 3.32 3.59 11.89 

17 Kesigapan pramusaji 4.39 3.47 4.02 13.93 

18 
Keramahan dan kesopanan 

pramusaji 
4.32 3.41 4.02 13.70 

19 
Pengetahuan dan penjelasan 

pramusaji terhadap menu 
4.46 3.52 3.78 13.29 

20 Dekorasi rumah makan 4.39 3.46 3.76 13.00 

21 Pemutaran musik 4.31 3.40 3.83 13.03 

22 Penerangan rumah makan 4.24 3.34 4.00 13.38 

23 Kebersihan rumah makan 4.42 3.48 3.75 13.06 

24 Ketersediaan wastafel 4.39 3.46 3.28 11.37 

25 Ketersediaan toilet 4.40 3.47 3.92 13.63 

26 Ketersediaan sarana parkir 4.29 3.38 3.94 13.33 

27 Ketersediaan musholla 4.40 3.47 3.68 12.79 

28 Ketersediaan wi-fi 4.33 3.42 3.79 12.96 

29 
Ketersediaan proyektor dan 

viewer 
4.11 3.25 3.84 12.46 

Total 126.74 100.00 112.63  

Weight Score Total 388.55 

Customer Satisfaction Index (%) 77.71 

 

Berdasarkan Tabel 5, Angka Customer Satisfaction Index (CSI) untuk atribut yang melekat 

pada Rumah Makan Kedai Ngapakz yang diperoleh adalah sebesar 77,71%.  Jika didasarkan 

indeks kepuasan, nilai Customer Satisfaction Index (CSI) Rumah Makan Kedai Ngapakz berada 

pada rentang skala 60%-80%. Ini menunjukkan bahwa secara umum indeks kepuasan 

konsumen range 60% – 80% berada pada kriteria “puas”. 

 

 

F. Analisis Loyalitas Konsumen Rumah Makan Kedai Ngapakz 

Alat analisis yang dapat digunakan untuk mengukur keloyalan konsumen Rumah Makan 

Kedai Ngapakz adalah melalui piramida loyalitas dan analisis kemungkinan pelanggan beralih.  

Kriteria Loyalitas Konsumen terdiri dari : 

1. Analisis Switcher Buyer 
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Tabel 6. Perhitungan Switcher Buyer 

Switcher Buyer 

Merek Jawaban X F F.X % 

Rumah 

Makan Kedai 

Ngapakz 

Sangat Tidak Setuju 1 68 68 17.00 

Tidak Setuju 2 137 274 34.25 

Ragu-ragu 3 113 339 28.25 

Setuju 4 63 252 15.75 

Sangat Setuju 5 19 95 4.75 

Total 400 1028 100.00 

Rata-rata 
 

Switcher Buyer 
 

Switcher merupakan konsumen yang sangat sensitif terhadap adanya perubahan harga. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 2,57 yang masuk dalam kategori jarang rentang 

skala 1,81-2,60. Jika ditinjau dari konsumen yang sensitif terhadap adanya perubahan harga 

maka diperoleh hasil sebesar 20,5% atau 82 konsumen yang termasuk dalam kategori switcher. 

2.  Analisis Habitual Buyer 

Tabel 7. Perhitungan Habitual Buyer 

Habitual Buyer 

Merek Jawaban X F F.X % 

Rumah 

Makan Kedai 

Ngapakz 

Sangat Tidak Setuju 1 38 38 9.50 

Tidak Setuju 2 112 224 28.00 

Ragu-ragu 3 100 300 25.00 

Setuju 4 108 432 27.00 

Sangat Setuju 5 42 210 10.50 

Total 400 1204 100.00 

Rata-rata 
 

Habitual Buyer 
 

 

Habitual buyer adalah konsumen yang dikategorikan sebagai pembeli yang puas atau 

setidaknya konsumen tidak mengalami ketidakpuasan dengan mengkonsumsi merek produk 

tersebut.. Konsumen Rumah Makan Kedai Ngapakz cukup menyutujui bahwa kunjungan yang 

dilakukan konsumen ke Rumah Makan Kedai Ngapakz adalah karena faktor kebiasaan, ini 

ditunjukkan dari nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,01 yang dikategorikan cukup setuju 

rentang skala 2,61-3,40. Banyaknya konsumen yang merupakan habitual buyer adalah sebesar 

37,50% atau sebanyak 105 orang. 
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3. Analisis Satisfied Buyer 

Tabel  8. Perhitungan Satisfied Buyer 

Satisfied Buyer 

Merek Jawaban X F F.X % 

Rumah 

Makan Kedai 

Ngapakz 

Sangat Tidak Setuju 1 7 7 1.75 

Tidak Setuju 2 48 96 12.00 

Ragu-ragu 3 49 147 12.25 

Setuju 4 202 808 50.50 

Sangat Setuju 5 94 470 23.50 

Total 400 1528 100.00 

Rata-rata 
 

Satisfied Buyer 
 

Analisis ini digunakan untuk melihat seberapa besar persentase konsumen yang sungguh-

sungguh menyukai Rumah Makan Kedai Ngapakz. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai rata-rata 

sebesar 3,68 rentang skala 3,41-4,20. Konsumen yang benar-benar menyukai Rumah Makan 

Kedai Ngapakz yaitu sebanyak 63,75% atau 255 orang konsumen. 

4. Analisis Liking the Brand 

 

Tabel 9. Perhitungan Liking the Brand 

Liking the Brand 

Merek Jawaban X F F.X % 

Rumah 

Makan 

Kedai 

Ngapakz 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Tidak Setuju 2 77 154 19.25 

Ragu-ragu 3 68 204 17.00 

Setuju 4 162 648 40.50 

Sangat Setuju 5 93 465 23.25 

Total 400 1471 100.00 

Rata-rata 
 

Liking the Brand 
 

 

 

Analisis ini digunakan untuk melihat seberapa besar persentase konsumen yang 

sungguh-sungguh menyukai Rumah Makan Kedai Ngapakz. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai 

rata-rata sebesar 3,68 rentang skala 3,41-4,20. Konsumen yang benar-benar menyukai Rumah 

Makan Kedai Ngapakz yaitu sebanyak 63,75% atau 255 orang konsumen. 
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5. Analisis Committed Buyer 

 

Tabel 10. Perhitungan Committed Buyer 

Committed Buyer 

Merek Jawaban X F F.X % 

Rumah 

Makan 

Kedai 

Ngapakz 

Sangat Tidak Setuju 1 12 12 3.00 

Tidak Setuju 2 16 32 4.00 

Ragu-ragu 3 82 246 20.50 

Setuju 4 183 732 45.75 

Sangat Setuju 5 107 535 26.75 

Total 400 1557 100.00 

Rata-rata 
 

Committed Buyer 
 

Analisis ini digunakan untuk melihat seberapa besar persentase konsumen yang 

merupakan pelanggan setia Rumah Makan Kedai Ngapakz. Hal tersebut ini ditunjukkan dari 

nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,89 yang berada pada rentang skala 3,42-4,20 yang 

masuk dalam kategori setuju untuk merekomendasikan atau mempromosikan Rumah Makan 

Kedai Ngapakz kepada pihak lain. Dari perhitungan itu pula diketahui bahwa sebesar 72,5% 

atau sebanyak 290 orang merupakan committed buyer. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Karakteristik konsumen Rumah Makan Kedai Ngapakz berdasarkan karakteristik demografi 

diketahui bahwa konsumen sebagian besar laki-laki, berusia 21 tahun, jenis pekerjaan 

pelajar atau mahasiswa, daerah asal Purwokerto, berpendapatan rata-rata per bulan atau 

uang saku Rp 500.000 – Rp 1.000.000.  

2. Tahapan perilaku konsumen Rumah Makan Kedai Ngapakz berdasarkan hasil penelitian 

adalah  

a.  Pada tahap pengenalan kebutuhan → mencari menu yang khas dan sebagai makanan 

besar. 

b.  Pada tahap pencarian informasi → dari teman atau kenalan dan informasi harga menjadi 

hal yang penting bagi konsumen.  

c.  Pada tahap evaluasi alternatif  →  cita rasa makanan. 

d.  Pada tahap pembelian → yang mempengaruhi kunjungan konsumen adalah teman, hari 

kunjungan tidak tentu dan mayoritas di malam hari.  

e.  Pada tahap pascapembelian → konsumen berkeinginan untuk datang kembali dan 

frekuensi pembelian dalam satu bulan adalah 2 kali. 

3. Hasil pengukuran kepuasan konsumen terhadap atribut Rumah Makan Kedai Ngapakz 

melalui perhitungan Customer Satisfaction Index (CSI) adalah sebesar 77,71% yang berarti 
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konsumen secara keseluruhan “puas” terhadap pelayanan yang telah diberikan Rumah 

Makan Kedai Ngapakz.  

4. Konsumen Rumah Makan Kedai Ngapakz dapat dikatakan sudah loyal karena mayoritas 

konsumen (72,5%) telah merekomendasikan kepada orang lain untuk membeli di Rumah 

Makan Kedai Ngapakz. 
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PENGEMBANGAN PANDUAN PELATIHAN KETERAMPILAN 
MANAJEMEN KONFLIK (PPKMK) BERBASIS PROJECT METHOD  PADA 

MAHASISWA PGSD FIP UNY 

 

Aprilia Tina Lidyasari, M.Pd, dan Nelva Rolina M.Si 
Universitas Negeri Yogyakarta, aprilia_tina@yahoo.com, 081339676079 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu dikembangkannya panduan pelatihan  
keterampilan manajemen konflik untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa 
dalam menghadapi konflik interpersonal.  Keterampilan manajemen konflik 
kolaboratif siswa dapat dilaksanakan secara efektif melalui model pembelajaran  
berbasis Project Method (metode proyek). Pelaksanaan metode proyek dilakukan 
dengan beberapa tahapan yaitu 1) Planning and getting started, 2) project in 
progress, dan 3) concluding project. 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pengembangan. Model 
pengembangan yang digunakan dalam penelitian pengembangan panduan pelatihan 
keterampilan manajemen konflik berbasis project method ini diadaptasi dari 
metode penelitian dan pengembangan Borg dan Gall (1983). Langkah penelitiannya 
yaitu 1) tahap Studi Pendahuluan, meliputi asesmen kebutuhan dan studi literatur, 
dan 2) penyusunan draf  produk, 3) tahap uji coba lapangan. Teknik analisisnya 
menggunakan pra-eksperimen one-group pretest-posttest design dengan subyek 12 
mahasiswa yang diambil secara purpose sampling. Analisis statistik yang digunakan 
adalah uji statistik non-parametrik, yaitu uji wilcoxon  dengan bantuan 
menggunakan software SPSS 16.00 for Windows.  

Pada tahap pertama diperoleh hasil bawasanya melalui sosiometri dan wawancara 
kebutuhan akan manajemen konflik diperlukan mahasiswa. Pada tahap kedua yaitu 
dihasilkan produk berupa panduan pelatihan keterampilan manajemen konflik bagi 
dosen dan juga mahasiswa. Selanjutnya tahap ketiga yaitu didapatkan panduan 
tersebut yang telah memenuhi kriteria akseptabilitas, bila ditinjau dari aspek 
kegunaan, kelayakan, ketepatan dan kepatutan dari uji ahli dan uji kelompok kecil. 
Keefektifan panduan ini diuji cobakan secara kuantitatif dan kualitatif pada uji 
kelompok terbatassejumlah 12 mahasiswa yang diambil secara purpose sampling. 
Dengan analisis one pretes- posttes group design diperoleh hasil bawasannya skor 
rata-rata pre tes 98,67 dan post tes 115,83 terjadi kenaikan 17%. Hasil uji wilcoxon 
menunjukkan 0,024 artinya ada perbedaan yang signifikasn hasil pretes dan post 
tes pada pelatihan manajemen konflik pada mahasiswa PGSD FIP UNY. Hasil 
observasi dan wawancara juga didapatkan peningkatan ditunjukkan mereka lebih 
dapat asertif dan kooperatif. Namun demikian perlu adanya pengembangan lebih 
lanjut dengan subyek yang lebih luas juga sehingga secara umum keterampilan 
mahasiswa meningkat. 

 

Kata kunci: manajemen konflik, project method 
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PENDAHULUAN 

Konflik ada di setiap kehidupan manusia dengan lingkungannya termasuk mahasiswa di 

lingkungan kampus. Hal ini disebabkan setiap mahasiswa membawa pemikiran, tujuan, nilai-

nilai dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam kelompok. Konflik dapat membuat dinamika 

dalam kelompok menjadi tidak produktif ataupun sebaliknya yaitu dapat meningkatkan kualitas 

produktiftivitas kelompok. Namun, pada realitanya tidak setiap orang memiliki keterampilan 

manajemen konflik dengan baik sehingga konflik seringkali diabaikan atau tidak terselesaikan 

secara optimal.  

Konflik yang diabaikan atau tidak terselesaikan dapat menimbulkan dampak yang negatif 

pada sisi kognitif, afeksi maupun psikomotor mahasiswa. Sebagai contoh, beberapa waktu 

dahulu ada demo mahasiswa Makasar yang tidak demokratis menyebabkan rusaknya sarana 

dan prasarana akibatnya perkuliahan rusak, tujuan pembelajaran jadi tidak maksimal, suasana 

belajar tidak nyaman, kegiatan mahasiswapun menjadi terbatas. Sehingga konflik ini hendaknya 

dikelola dengan baik supaya produktif.  Konflik menjadi produktif jika dikelola dengan cara 

manajemen konflik. Menurut Weitzman dan Patricia (2000) isu terpenting menyikapi konflik 

adalah bukan mencegah timbulnya konflik melainkan bagaimana memanajemen konflik. Hal 

senada diungkapkan oleh Prasojo bahwa konflik tidak bisa dihilangkan, konflik hanya bisa 

dikelola/manajemen. (htttp://www.nuranidunia.or.id/baru /pers.php?id=102).  

Sehubungan dengan manajemen konflik pada kelompok remaja, assesmen kebutuhan 

sosiometri pada mahasiswa PGSD FIP UNY angkatan 2009  menunjukkan bahwa dalam 

berkelompok ada beberapa mahasiswa yang memiliki konflik terhadap teman kelompoknya. Ini 

ditunjukkan dengan mahasiswa mempunyai teman yang  tidak disenangi/ ditolak dalam belajar 

kelompok dengan alasan kurang serius dalam mengerjakan tugas kelompok, terlalu pasif, egois, 

galak, kurang bisa bekerjasama, sulit komunikasi, dan lain-lain.  

Berdasarkan realita tersebut  maka perlu dikembangkan panduan pelatihan  

keterampilan manajemen konflik untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam 

memanajemen konflik dengan baik. Keterampilan manajemen konflik dalam penelitian ini 

berfokus pada integrasi/ kolaboratif (win-win). Keterampilan manajemen konflik kolaboratif 

adalah kecakapan seseorang dalam mengelola  konflik antara dua individu atau lebih dengan 

cara bekerjasama untuk mengembangkan penyelesaian masalah yang saling memuaskan 

(dalam teori “Dual Concerns model”  Thomas-Killman dalam Pruitt&Rubbin, 1986).  

Keterampilan manajemen konflik kolaboratif/ integratif akan dicapai jika keduabelah 

pihak (antar mahasiswa yang mengalami konflik) memiliki keterampilan asertif dan 

keterampilan kooperatif yang tinggi-sikap win-win (menang keduanya). Metode proyek 

merupakan suatu proses belajar di mana peserta belajar memecahkan masalah penting dalam 

jangka waktu tertentu, berupa pekerjaan besar yang dilakukan secara bersama-sama dalam 

satu tim, dilakukan dalam jangka waktu tertentu (Knoll, 2012). Pelaksanaan metode proyek 

dilakukan dengan beberapa tahapan dan beberapa strategi utama. Tahapannya yaitu 1) 

planning and getting strarted, 2) project in progress, dan 3) concluding project . Strategi utama 

yaitu pada kegiatannya tahapan ke dua yaitu project in progress inti dimana peserta (dalam hal 

ini mahasiswa), melakukan discussion, field work, investigation, representation, dan display (Katz 

& Chard, 2000). 
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Banyak sekali permasalahan terkait dengan manajemen konflik pada mahasiswa diatas, 

akhirnya peneliti membatasi permasalahan pada: 1) Apakah panduan keterampilan manajemen 

konflik berbasis project methode memenuhi kriteria akseptabilitas (kegunaan, ketepatan, 

kelayakan dan kepatutan)? 2) Apakah panduan pelatihan keterampilan manajemen konflik 

berbasis project methode yang dikembangkan teruji efektif untuk meningkatkan keterampilan 

manajemen konflik bagi mahasiswa PGSD? 

Adapun tujuan pengembangan dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan panduan 

pelatihan keterampilan manajemen konflik kolaboratif berbasis project methode yang 

memenuhi kriteria akseptabilitas dan teruji efektif untuk meningkatkan keterampilan 

manajemen konflik mahasiswa PGSD FIP UNY. Dengan spesifikasi produk; buku panduan dosen 

dan buku panduan mahasiswa 

Hasil penelitian pengembangan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif media pelayanan BK di jenjang perguruan tinggi. Media ini berfungsi sebagai pedoman 

pelatihan manajemen konflik. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman 

praktis bagi dosen untuk melatih mahasiswa cakap dalam keterampilan interpersonal. Sehingga 

potensi mahasiswa menjadi optimal dan upaya preventif mahasiswa terlaksana. 

 

METODE 

 Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pengembangan. Model pengembangan 

yang digunakan dalam penelitian pengembangan panduan pelatihan keterampilan manajemen 

konflik berbasis project method ini diadaptasi dari metode penelitian dan pengembangan Borg 

dan Gall (1983) yang dimodifikasi. Menurut Sukmadinata (2005) model penelitian ini bisa 

dimodifikasi menjadi tiga langkah. Adapun modifikasi langkah-langkah tersebut adalah : 

1. Tahap Studi Pendahuluan, meliputi asesmen kebutuhan dan studi literatur, dan 

penyusunan draf  produk.  

2. Tahap Pengembangan, meliputi uji ahli, uji lapangan awal dan revisi produk 

Uji ahli dilakukan oleh dua orang ahli, yaitu satu orang ahli isi dan satu orang ahli rancang 

yang berlatar BK. 

3. Uji Efektifitas Produk  

Setelah uji coba lapangan awal maka langkah selanjutnya adalah uji produk. Uji produk 

merupakan tahap pengujian keampuhan dari produk yang dikembangkan.  

 

Prosedur pengembangan panduan pelatihan manajemen konflik dilakukan melalui tiga 

tahap, yaitu: Pertama, tahap studi pendahuluan, pada tahap ini pengembang melakukan 

kegiatan asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi perlu 

tidaknya pelatihan manajemen konflik bagi mahasiswa PGSD. Instrumen yang digunakan untuk 

asesmen  kebutuhan adalah angket sosiometri dan inventori tentang manajemen konflik yang 

diadaptasi dari Thomas Killman Mode Instrumen. Data asesmen kebutuhan yang telah  

dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis data. Data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan persentase. Data hasil analisis asesmen kebutuhan kemudian  digunakan sebagai 

dasar pengembangan panduan manajemen konflik. 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
631 

Kedua, tahap pengembangan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah penyusunan 

draf produk.  Penyusunan draf produk ada dua macam yaitu panduan bagi konselor dan 

panduan bagi mahasiswa. Masing-masing panduan penyusunannya  meliputi pendahuluan, 

petunjuk umum dan skenario pelatihan.  Ketiga,  tahap uji coba  meliputi; (1) penilaian oleh ahli, 

(2) penilaian oleh calon pengguna produk yaitu konselor dan mahasiswa. 

 Data yang diperoleh dari uji coba kelompok terbatas berupa data kuantitatif dan 

kualitatif. Data kuantitatif  berupa jawaban dari skala manajemen konflik sebelum dan sesudah 

pelatihan. Data kualitatif berupa hasil rubrik evaluasi berupa deskripsi. Instrumen yang 

dikembangkan adalah skala keterampilan manajemen konflik kolaboratif. Sebelum skala ini 

digunakan, terlebih dahulu diuji validitasnya melalui uji coba ahli (ahli isi dan rancangan) untuk 

mengetahui akseptabilitasnya. Dari hasil uji ahli kemudian peneliti melakukan revisi sesuai 

input dari uji ahli. Selanjutnya peneliti melakukan try-out pada sejumlah 40 mahasiswa 

semester 7 untuk mengetahui validitas dan reabilitas instrumen dengan menggunakan program 

SPSS 16.00  sebelum skala tersebut digunakan.  

Instrumen pengumpul data yang digunakan adalah angket penilaian. Angket penilaian ini 

dikembangkan dari buku The Joint Committee On Standards For Educational Evaluation (1981). 

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan pendapat ahli tentang kegunaan, kelayakan, 

ketepatan dan kelayakan panduan pelatihan. 

Setiap pernyataan memiliki alternatif jawaban berupa nilai skor yang berskala 1-4. Setiap 

angka diberi makna sebagai berikut: 

1  = Tidak jelas/ tidak sesuai/ tidak tepat/ tidak praktis/ tidak indah/ tidak efisien/tidak 

bermanfaat/ tidak mudah dipahami/sangat kecil/tidak aplikatif/ tidak efektif  

2 = Kurang jelas/ kurang sesuai/ kurang tepat/ kurang praktis/ kurang indah/ kurang 

efisien/ kurang bermanfaat/kurang mudah dipahami/kecil/kurang aplikatif/ kurang 

efektif 

3  = Jelas/tepat/ sesuai/ praktis/ indah/ efisien/ bermanfaat/ mudah dipahami/ 

sedang/aplikatif/efektif 

4 = Sangat jelas/ sangat sesuai/ sangat tepat/ sangat praktis/ sangat indah/ sangat 

efisien/ sangat bermanfaat/sangat mudah dipahami/besar/sangat aplikatif/ sangat 

efektif 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penilaian  panduan pelatihan keterampilan 

manajemen konflik adalah  secara kuantitatif dan kualitatif. Data berupa komentar, saran dan 

kritik dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif dipaparkan secara apa adanya sebagai bahan 

pertimbangan untuk revisi dan penyempurnaan panduan pelatihan manajemen konflik. 

Sedangkan data kuantitatif yang diperoleh dari uji ahli dianalisis dengan menggunakan 

penskoran dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Aspek kegunaan panduan pelatihan manajemen konflik 

Pada aspek kegunaan panduan pelatihan manajemen konflik 11 butir pertanyaan yang 

masing-masing mempunyai gradasi 1 – 4. Berdasarkan hal ini, maka nilai skor minimal 

yang diperoleh adalah 11 x 1 = 11. Sedangkan skor maksimal 11 x 4 = 44. Untuk 
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menentukan kriteria dari hasil penilaian ahli dan calon pengguna produk (konselor) pada 

aspek kegunaan dari panduan pelatihan keterampilan manajemen konflik, maka dibuat 4 

kriteria dengan cara sebagai berikut: pertama, melihat skor maksimum, yaitu 44. Kedua, 

melihat skor minimum yaitu 11. Ketiga menghitung beda skor maksimum dengan skor 

minimum, yaitu 44 – 11= 33. Keempat menentukan interval untuk memperoleh 4 kriteria 

tersebut dengan membagi 4 perolehan beda skor maksimal dengan minimal 33/4 = 8,25  

dibulatkan menjadi 9. Selanjutnya menentukan kriteria berdasarkan penggolongan skor-

skor tersebut dengan menggunakan interval 8, seperti pada tabel 1. 

Tabel 1 Kriteria Penggolongan Skor pada Aspek Kegunaan 

Penggolongan Skor Kriteria 
35-44 Sangat berguna 
27-34 Berguna 

19-26 Kurang berguna 
11-18 Tidak berguna 

 

b) Aspek kelayakan panduan pelatihan manajemen konflik 

Prosedur penggolongan kriteria aspek kelayakan ini sama dengan prosedur penggolongan 

kriteria aspek kegunaaan panduan pelatihan manajemen konflik. Ada 6 butir pertanyaan 

pada aspek ini dengan gradasi 1-4. Berdasarkan hal ini, maka skor maksimal adalah 4 x 6= 

24 dan skor minimal 1 x 6 = 6. Beda skor maksimal dengan minimal adalah 24 – 6 = 18. 

Belanjutnya skor beda dibagi empat 18/4 = 4,5 kemudian dibulatkan menjadi 5. Hasil 

pembagian tersebut digunakan untuk menentukan kriteria seperti pada tabel 2. 

Tabel 2 Kriteria Penggolongan Skor pada Aspek Kelayakan 

Penggolongan Skor Kriteria 
21-25 Sangat layak 
16-20 Layak 

11-15 Kurang layak 
6-10 Tidak layak 

 

c) Aspek ketepatan panduan pelatihan manajemen konflik 

   Pada aspek ketepatan ada 9 butir pertanyaan, dengan gradasi 1-4. Berdasarkan hal 

tersebut, maka skor minimal adalah 1 x 9 = 9, sedangkan skor maksimal 4 x 9  = 36. 

Kemudian menentukan beda skor maksimum dengan minimum 36-9 = 27. Selanjutnya 

untuk menentukan kriteria penggolongan maka nilai 27 tersebut dibagi 4 sehingga hasilnya 

27/4 = 86,75 dibulatkan menjadi 7. Tabel di bawah ini menunjukkan kriteria pada aspek 

ketepatan. 

Tabel 3 Kriteria Penggolongan Skor pada Aspek Ketepatan 

Penggolongan Skor Kriteria 
30-37 Sangat tepat 
23-29 Tepat 

16-22 Kurang tepat 
9-15 Tidak tepat 
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d) Aspek kepatutan panduan pelatihan manajemen konflik 

   Pada aspek kepatutan ada 4 butir pertanyaan, dengan gradasi 1-4. Berdasarkan hal 

tersebut, maka skor minimal adalah 1 x 4 = 4, sedangkan skor maksimal 4 x 4  = 16. 

Kemudian menentukan beda skor maksimum dengan minimum 16-4 = 12. Selanjutnya 

untuk menentukan kriteria penggolongan maka nilai 12 tersebut dibagi 4 sehingga hasilnya 

12/4 = 3. Tabel di bawah ini menunjukkan kriteria pada aspek kepatutan. 

Tabel 4 Kriteria Penggolongan Skor pada Aspek Ketepatan 

Penggolongan Skor Kriteria 
13-16 Sangat patut 

10-12 Patut  
7-9 Kurang patut 
4-6 Tidak patut 

  

 

a. Uji coba tahap kedua (Subyek uji coba kelompok kecil) 

Subyek dalam uji coba kelompok kecil adalah 2 orang dosen dengan kriteria  didasarkan 

pada kriteria: 1) dosen , 2) telah menjadi bekerja  minimal 5 tahun, 3) pendidikan minimal S1, 

sehingga dapat memberi masukan dan membantu peneliti sebagai fasilitator pelatihan, 4) aktif 

dalam kegiatan di kampus, 5) mempunyai respon positif terhadap pengembangan panduan 

pelatihan manajemen konflik. 

1) Jenis data 

Data yang diperoleh dari uji kelompok kecil (konselor) terdiri dari data kualitatif dan 

kuantitatif. Adapun yang dinilai oleh subyek uji coba kecil/ pengguna adalah aspek kegunaan, 

kelayakan, ketepatan dan kepatutan panduan dengan tingkat pemahaman calon pengguna, 

apakah secara keseluruhan panduan tersebut telah memenuhi kriteria yang diharapkan 

sehingga dapat digunakan oleh calon pengguna produk (dosen). 

2) Instrumen 

Dalam uji coba kelompok kecil ini, menggunakan instrumen yang sama dengan yang 

digunakan oleh uji ahli, yaitu menggunakan angket penilaian dan diskusi langsung. Penilaian 

pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kegunaan, kelayakan, ketepatan dan 

kepatutan panduan pelatihan keterampilan manajemen konflik yang dikembangkan. 

Dalam uji coba kelompok kecil ini, prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

pertama, pengembang memberikan panduan yang telah direvisi dan angket penilaian panduan 

kepada 2 orang dosen yang telah bersedia menjadi penilai panduan. Kedua, selanjutnya kedua 

dosen diberi kesempatan untuk membaca dan menganalisa isi panduan. Ketiga, dosen diminta 

untuk mengisi angket penilaian panduan. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, 

pengembang melakukan diskusi dengan dosen tentang pelatihan manajemen konflik untuk 

mengetahui pemahaman dosen tentang pelatihan tersebut pengembang memberikan 

penjelasan singkat tentang pelatihan keterampilan manajemen konflik. 
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3) Analisis data 

Sama halnya dengan penggunaan instrumen pada uji ahli, analisis data untuk uji 

kelompok kecil juga menggunakan teknik analisis yang sama dengan analisis data yang 

digunakan untuk uji ahli. 

b. Uji tahap ketiga (Kelompok terbatas/mahasiswa) 

Pada uji kelompok terbatas ini, data yang diperoleh melalui pelaksanaan pelatihan 

keterampilan  manajemen konflik kepada subyek yang terpilih. Sesuai dengan topik-topik yang 

dikembangkan dalam PPKMK. Subyek tersebut diberi pelatihan mengenai: (1) Keterampilan 

asertif, dan (2) Keterampilan kooperatif  

1) Desain 

Pada uji lapangan terbatas ini, dimaksudkan untuk menilai keefektifan intervensi yang 

digunakan dalam panduan pelatihan manajemen konflik dengan menggunakan rancangan pra-

eksperimen one-group pretest-posttest design. Karakteristik penelitian ini antara lain: (1) subjek 

penelitian hanya satu kelompok; (2) subjek penelitian diberikan pre-test sebelum perlakuan 

dan post-test setelah perlakuan. Pre test adalah tes yang diadakan sebelum pelatihan dimulai. 

Tujuan diadakannya pre test untuk mengetahui sejauh mana keterampilan manajemen konflik 

mahasiswa sebelum mengikuti pelatihan. Sedangkan post test adalah tes yang dilakukan setelah 

mengikuti pelatihan. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keterampilan manajemen 

konflik mahasiswa setelah dilakukan eksperimen.  Adapun desain penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 1 Desain Penelitian One Group Pre-test & Post-test Design 

(Sumber: Tuckman, 1999) 

 

Keterangan:  

R = kelompok eksperimen 

O1 = pre-test sebelum subjek diberikan perlakuan 

X = treatment atau perlakuan 

O2 = post-test setelah perlakuan 

        

Desain penelitian one group pre-test & post-test tidak memiliki kelompok pembanding, 

tetapi diberikan tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test) disamping perlakuan (Sukmadinata, 

2011).  

2) Prosedur Eksperimen 

Berdasakan teknik intervensi Project Method yang dikembangkan untuk melatih 

keterampilan manajemen konflik ini, maka disusunlah prosedur eksperimen pelatihan 

keterampilan manajemen konflik, sebagai berikut: 

1. Pre Tes 

a) Planning and getting started 

R           O1  X   O2  
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Persiapan dilaksanakan 25 menit. Kegiatan persiapan meliputi: persiapan peserta dalam 

mengikuti kegiatan pelatihan manajemen konflik, persiapan peserta untuk bekerja 

dalam kelompok dan ice-breaking, pengantar dan persiapan aktivitas proyek. 

b) Project in progres 

Diawali dengan persiapan mahasiswa untuk bekerja. Mahasiswa melaksanakan diskusi, 

menyelesaikan masalah yang ada, redisplayon, investigation, dan display di depan kelas 

dengan bimbingan fasilitator. Waktu 80 menit. 

c) Concluding Project 

Dosen/ fasilitator bersama mahasiswa membuat kesimpulan secara bersama-sama, 

serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Waktu 15 menit. 

2. Treatment (pelaksanaan pelatihan keterampilan manajemen konflik) 

3. Post Tes 

3) Subyek uji coba kelompok terbatas 

Subyek uji kelompok terbatas pada penelitian ini adalah mahasiswa PGSD sebanyak 

12 orang. Mahasiswa yang digunakan sebagai responden diambil dari mahasiswa semester 

satu dan mahasiswa semester tuju secara purposif sampling. Mahasiswa yang diambil 

sebagai responden adalah mahasiswa yang mempunyai minat untuk mengikuti pelatihan 

manajemen konflik dan punya komitmen yang tinggi. Penentuan responden didasarkan dari 

hasil diskusi dan pengamatan yang dilakukan konselor. 

4) Jenis data 

Data yang diperoleh dari uji coba kelompok terbatas berupa data kuantitatif dan 

kualitatif. Data kuantitatif  berupa jawaban dari skala manajemen konflik sebelum dan 

sesudah pelatihan. Data kualitatif berupa hasil rubrik evaluasi berupa deskripsi. 

5) Instrumen 

Instrumen yang dikembangkan digunakan untuk pengukuran sebelum dan sesudah 

pelatihan. Instrumen yang dikembangkan adalah skala keterampilan manajemen konflik 

kolaboratif. Skala keterampilan manajemen konflik  ini digunakan untuk mengukur; (1) 

keterampilan asertif terdiri dari (a) mendengarkan dengan baik (b) menunjukkan sikap 

paham, (c) mengatakan apa yang dipikirkan dan dirasakan,  (d) mengatakan apa yang 

dipikirkan dan dirasakan orang lain, dan (b) mempertimbangkan konsekwensi dari 

kesepakatan bersama, dan (2) keterampilan kooperatif, yang terdiri dari (a) aktif 

mendengarkan  komunikasi responsif (b) dapat membedakan antara posisi dan kebutuhan 

(c) mengenali dan mengetahui kebutuhan orang lain (d) saling memberi dukungan (e) 

menerima pandangan orang lain. 

Sebelum skala ini digunakan, terlebih dahulu diuji validitasnya melalui uji coba ahli 

(ahli isi dan rancangan) untuk mengetahui akseptabilitasnya. Dari hasil uji ahli kemudian 

peneliti melakukan revisi sesuai input dari uji ahli. Selanjutnya peneliti melakukan try-out 

pada sejumlah 40 mahasiswa semester 7 untuk mengetahui validitas dan reabilitas 

instrumen dengan menggunakan program SPSS 16.00  sebelum skala tersebut digunakan.  

6) Teknik analisis data 

Tingkat perubahan atau pengaruh dari pelaksanaan pelatihan keterampilan  

manajemen konflik dengan menggunakan metode project methode tersebut diukur dengan 

menggunakan prosentase yang dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
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Q1 – Q0 

    E = ---------------- x 100% 

 Q0 

Keterangan :  

E: Persentase besarnya pengaruh dari perlakuan  

Q0: Besarnya tingkat manajemen konflik sebelum dilakukan pelatihan (pretest) 

Q1: Besarnya tingkat manajemen konflik sesudah dilakukan pelatihan (post test) 

 

Untuk mengetahui keefektifan pelatihan yang dilakukan, maka dilakukan analisis statistik. 

Analisis statistik digunakan  untuk melihat signifikansi perubahan sebelum dan sesudah 

intervensi.  Analisis statistik yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik, yaitu uji 

wilcoxon  dengan bantuan menggunakan software SPSS 16.00 for Windows. Uji wilcoxon 

digunakan untuk melihat perubahan sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok. 

Adapun kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelatihan 

manajemen konflik untuk dua komponen  diuraikan sebagai berikut: Komponen keterampilan 

manajemen konflik ini gabungan dari komponen asertif dan kooperatif. Total butir dalam skala 

manajemen konflik terdiri dari 38 pernyataan. Dengan mengacu pernyataan yang telah 

dikemukakan di atas, dimana setiap butir diberi skor dengan skala 1-4, maka skor terendah 

minimal adalah 38 dan skor yang tertinggi adalah 152. Berdasarkan pada nilai skor tersebut 

dibuat penggolongan menjadi empat kategori, yaitu:  

 

Tabel 5. Penggolongan Skor Keterampilan Manajemen Konflik 

Penggolongan Skor Kriteria 

128-152 Sangat Terampil 
98-127  Terampil 

68-97 Kurang Terampil 
17-30 Tidak Terampil 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil dan Pembahasan Studi Pendahuluan 

Assesment kebutuhan dilakukan di beberapa kelas di prodi PGSD di FIP UNY. Hasil 

wawancara dengan beberapa dosen PGSD di FIP Yogyakarta diperoleh gambaran kenyataan 

dilapangan bahwa selama perkulihan terlihat dalam diskusi kelompok ada beberapa mahasiswa 

yang tidak dapat bekerjasama dengan baik, yang bekerja hanya beberapa orang sehingga 

hasilnya tidak maksimal. Langkah berikutnya adalah studi literature. Landasan teori yang 

digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan PPKMK antara lain teori “five-handling to 

conflict” model Thomas Kilmann, The assertive trainer (Willis & Jenny Daisley, 1995) dan 

keterampilan kooperatif merujuk pada buku The Handbook of Conflict Resolution (Morthon 
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Deutsch, 1993). Intervensi metode pembelajaran Project methode merujuk pada buku Engaging 

Children’s Minds: The Project Approach (Second Edition)  . Pelaksanaan metode proyek dilakukan 

dengan beberapa tahapan dan beberapa strategi utama. Tahapannya yaitu 1) planning and 

getting strarted, 2) project in progress, dan 3) concluding project . Strategi utama yaitu pada 

kegiatannya tahapan ke dua yaitu project in progress inti dimana peserta (dalam hal ini 

mahasiswa), melakukan discussion, field work, investigation, representation, dan display (Katz & 

Chard, 2000). 

B. Hasil  dan Pembahasan Tahap Pengembangan 

Produk pengembangan yang dihasilkan berdasarkan tahap persiapan, dan prosedur 

pengembangannya Borg dan Gall (1983). Setelah melalui prosedur pengembangan. Selanjutnya 

dihasilkan dua jenis produk pengembangan, selanjutnya dihasilkan tiga jenis produk 

pengembangan, yaitu: (1) buku panduan untuk konselor, (2) buku panduan untuk mahasiswa. 

C. Hasil dan Pembahasan Uji Coba 

Uji coba pengembangan panduan pelatihan keterampilan manajemen konflik (PPKMK)  

ini dilaksanakan dalam tiga tahapan:  

(1) Data hasil penilaian tahap pertama (uji ahli), dilakukan oleh tiga orang uji ahli yaitu ahli 

isi (dosen berlatar belakang BK) dan ahli rancang (dosen berlatar TEP) pengembangan. Secara 

umum dari hasil penilaian uji ahli 1,2 dan 3, baik secara kuantitatif dan kualitatif, menunjukkan 

bahwa PPKMK telah memenuhi aspek kegunaan, kelayakan, ketepatan dan kepatutan dan 

selanjutnya dapat digunakan untuk uji kelompok pengguna. 

(2) Data hasil penilaian tahap kedua (Uji kelompok kecil/ dosen) 

Penilaian tahap kedua adalah penilaian kelompok terbatas dilakukan oleh dua orang 

dosen dari PGSD FIP UNY. Hasil dari penilaian kuantitatif dan kualitatif pengguna 1 dan 2 tidak 

jauh beda dengan penilaian uji ahli, menunjukkan bahwa PPKMK kegunaan, kelayakan, 

ketepatan dosen dan kepatutan.  

(3) Hasil dan Pembahasan uji kelompok terbatas pelatihan peserta 

Keefektifan PPKMKK dalam meningkatkan keterampilan manajemen konflik kolaboratif 

mahasiswa ini dilakukan dengan cara uji kelompok terbatas. Kelompok terbatas terdiri 12 

orang mahasiswa yang dipilih berdasarkan minat dan tujuan pelatihan (purpose sampling). 

Dalam pelaksanaannya, kelompok pelatihan ini menggunakan metode pembelajaran Project 

Method. Data yang diperoleh bersifat kuantitatif dan kualitatif.  

Hasil pelatihan manajemen konflik kolaboratif menggunakan Project Method untuk 

masing-masing individu pada setiap pertemuan akan diuraikan secara berturut-turut dalam 

bentuk sajian diagram sebagai berikut: 
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Diagram 1 Diagram Batang Perbedaan Pretes dan Postes Peserta 

 

Pada diagram 1 terlihat bahwa masing-masing subyek mengalami perubahan nilai skor 

setelah mendapatkan pelatihan manajemen konflik kolaboratif dengan metode Project Method. 

Rata-rata tingkat keterampilan manajemen konflik mahasiswa meningkat dari rata-rata (skor 

98,67), dan setelah dilakukan pelatihan manajemen konflik kolaboratif rata-rata menjadi 

(115,83). Hal ini didukung dengan hasil uji Wilcoxon, diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) 

sebesar 0,024. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai probabilitas (ρ) = 0,024 lebih kecil dari 

α =0,05 (0,024< 0,05), maka hipotesis nol (Ho) ditolak, artinya ada perbedaan yang signifikan 

hasil pre-test dan post-test pada pelatihan manajemen konflik mahasiswa PGSD FIP UNY.  

Selain data hasil pretes dan postes juga didapatkan hasil analisis rubrik, refleksi dan 

observasi. Hasil analisis rubrik dan refleksi mahasiswa didapatkan data bahwa ke duabelas 

subyek penelitian menilai dirinya rata-rata telah mampu memahami dan merasakan perubahan 

berupa peningkatan pada keterampilan manajemen kolaboratif yang terdiri atas kemampuan 

asertif dan kooperatif dari sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Dari hasil refleksi evaluasi 

pengguna didapatkan data bahwa dalam kemampuan asertif setiap subyek memperhatikan 

ketika mahasiswa lain sedang berpendapat, mahasiswa dapat memahami pendapat yang 

dipaparkan oleh mahasiswa lain, mahasiswa dapat mengatakan apa yang diinginkan anggota 

lain dan dapat menerima keputusan bersama. Pada keterampilan kooperatif mahasiswa juga 

telah memahami makna dari kooperatif itu sendiri serta mau untuk bekerja sama dalam 

menyelesaikan tugas. Sedangkan dari hasil observasi, peningkatan keterampilan manajemen 

konflik mahasiswa ini tampak saat proses penyelesaian “permasalahan” yang diberikan baik 

secara individu maupun dalam bekerja sama seperti dapat mendengarkan pendapat teman 

dengan baik, dapat mengutarakan pendapatnya secara terbuka, menunjukkan sikap paham 

terhadap keinginan teman, mampu mengatakan apa yang diinginkan anggota lain, dan dapat 

mempertimbangkan konsekwensi dari kesepakatan bersama. Rata-rata mahasiswa 

menunjukkan peningkatan setelah diadakan pelatihan.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan adalah dikembangkannya Panduan 

Pelatihan Manajemen Konflik Kolaboratif Bagi mahasiswa PGSD FIP UNY yang memenuhi 

kriteria akseptabilitas yaitu aspek kegunaan, aspek kelayakan, sspek ketepatan; dan kepatutan. 

Selain itu, Panduan Pelatihan Manajemen Konflik Kolaboratif Bagi mahasiswa PGSD FIP UNY 

yang teruji efektif secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu melalui pre-test dan post-test 

dan kualitatif yaitu rubric, observasi. Oleh karena itu project methode memenuhi kriteria untuk 

diadaptasi sebagai teknik pelatihan keterampilan manajemen konflik bagi mahasiswa PGSD FIP 

UNY.  

Panduan tersebut dapat digunakan sebagai sarana ”pendidikan karakter” dan sebagai 

salah satu media bimbingan dan konseling khususnya bimbingan pribadi sosial untuk 

membekali mahasiswa kecakapan/ cara-cara mengelola pertentangan kepentingan antara dua 

individu atau lebih (interpersonal) yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari 

kekerasan dengan mendorong perubahan ke arah perilaku yang positif. 

Selama proses penelitian ini berlangsung, ada sejumlah hal yang menjadi catatan peneliti. 

Catatan ini merupakan hal yang harus diperhatikan dan sekaligus sebagai saran bagi pengguna 

Panduan Pelatihan Manajemen Konflik Kolaboratif bagi mahasiswa PGSD, maupun bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin mengembangkan lebih lanjut antara lain: 1) teknik project methode perlu 

dikembangkan pada jenis keterampilan yang berbeda selain manajemen konflik kolaboratif 

untuk mengetahui keefektifan yang lebih sempurna, 2) Penelitian ini hanya dalam 

melaksanakan tahap revisi produk akhir, belum sampai pada tahap implementasi, sehingga 

belum dapat digunakan di luar penelitian ini. Oleh karena itu, masih perlu ditindak lanjuti 

sampai pada tahap akhir. Penelitian dapat dilanjutkan dengan mendeseminasi dan 

mengimplementasi di lapangan. 3) Pengujian keefektifan pelatihan yang dirancang dalam buku 

panduan baru dilakukan kepada mahasiswa 12 orang, sehingga belum diketahui keefektifan 

pelatihan ini jika diterapkan pada subyek lain yang jumlahnya lebih besar. Untuk itu bagi 

peneliti lanjutan dapat melakukan pengujian keefektifan pelatihan terhadap subyek lain dengan 

karakteristik yang berbeda. 
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ABSTRAK 

 

Artikel ini merupakan hasil penelitian pengembangan pada tahun 2012 dengan 
judul pengembangan model pembelajaran berbasis budaya lokal. Metode yang 
digunakan adalah penelitian R&D dengan teknik pengumpulan data  observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik 
deskriptif kualitatif dan analisis isi. Hasil akhir penelitian ini adalah prototipe buku 
panduan pengembangan model pembelajaran berbasis budaya lokal. Prototipe ini 
memberikan panduan bagi pendidik dalam memilih unsur budaya yang dapat 
digunakan sebagai materi pembelajaran, termasuk di dalamnya pengembangan 
tema. Panduan menjabarkan tiga langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis 
budaya, yaitu LIHAT, COBA, dan KREASI. Hasil prototipe panduan pengembangan 
model kemudian divalidasi oleh ahli dan pengguna yang hasilnya menyatakan 
bahwa prototipe model layak untuk diujicobakan. Hasil ujicoba diperoleh 
kenyataan bahwa pada tahap COBA masih membutuhkan perhatian guru, namun 
secara keseluruhan panduan model dinyatakan layak untuk dikembangkan lagi. 
Artikel ini tidak akan menguraikan seluruh hasil penelitian, tetapi akan fokus pada 
pengembangan tema berbasis budaya Yogyakarta saja. Unsur budaya yang dapat 
digunakan sebagai materi pengembangan tema mencakup sistem religi dan 
keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, dan sistem mata pencaharian 
hidup. 

 

Kata kunci :  tema pembelajaran Taman Kanak-kanak, budaya lokal, 
Yogyakarta. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan anak di usia dini merupakan dasar bagi pelaksanaan pendidikan tingkat 

selanjutnya. Konsep yang diajarkan pada anak usia sejak dini ini akan terbawa hingga 

kehidupan dewasanya nanti. Aspek apa yang akan menjadi fokus pengembangan perlu 

dibiasakan sedini mungkin, salah satunya penanaman cinta budaya sendiri. Selama ini 

pengenalan bahkan pelaksanaan budaya lokal, dalam hal ini budaya Yogyakarta, sudah tergilas 

oleh peran games komputer maupun playstation (Maslan, 2010). Masuknya budaya asing 

memungkinkan terjadinya interaksi antar budaya. Interaksi ini semakin lama semakin kuat 

sehingga mengaburkan bahkan juga mengikis budaya lokal setempat. Anak lebih banyak 

diajarkan pada budaya asing yang dianggap lebih maju. Terjadilah serangan budaya asing yang 

tidak dapat dibendung karena penanaman akar budaya lokal tidak kuat. 

mailto:marland354@gmail.com
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Jika hal tersebut terjadi, dapat mengakibatkan musnahnya identitas budaya lokal karena 

eksistensi budaya sangat tergantung pada kemampuan budaya tersebut untuk berkembang. 

Pagar budaya yang dapat mencegah kemusnahan identitas budaya lokal mutlak dibutuhkan. 

Budaya dapat berkembang jika ilmu, pemikiran, dan kecintaan pada budaya lokal tertanam. 

Penanaman budaya lokal harus dibiasakan dan dikembangkan pada anak sejak usia dini agar 

akar pembiasaannya lebih kuat (Budiono dalam Mashar, 2009). Pembiasaan cinta budaya negeri 

sendiri sulit ditanamkan pada anak usia dini sehingga guru membutuhkan keterampilan yang 

perlu dipelajari dan dibiasakan semenjak calon guru berada di jenjang perguruan tinggi. 

Pembelajaran anak usia dini termasuk usia TK diberikan secara konkret menggunakan 

barang sesungguhnya dan memberi kesempatan anak untuk terlibat aktif. Hal tersebut 

dikemukakan oleh Bruner, bahwa pembelajaran pada anak melalui benda konkret ke abstrak 

melalui tiga tahapan yaitu (1) tahap enactive ketika anak berinteraksi dengan objek berupa 

benda-benda, orang dan kejadian, (2) iconic merupakan kemampuan belajar anak terjadi saat 

anak mengembangkan konsep dengan benda dan (3) symbolic terjadi saat anak 

mengembangkan konsep (dalam Ahmad Susanto, 2011: 76).  Pembelajaran di usia dini tidak 

menuntut hasil, tetapi lebih mengutamakan proses sehingga pembelajaran yangg dilakuan lebih 

bersifat pengenalan, bukan pengajaran. Pembelajaran di TK sebaiknya memanfaatkan 

lingkungan sekitar anak yang sudah menjadi bagian kehidupan anak itu sendiri.  

Lingkungan yang dimaksud meliputi lingkungan sosial. Lingkungan alam dalam sosial ini 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar anak akan memilih banyak topik yang dapat dibahas 

dalam pembelajaran agar konsep yang akan diberikan lebih terarah. Topik pembelajaran ini 

biasa disebut sebagai tema. Tema materi berfungsi sebagai acuan pembahasan pembelajaran 

agar lebih terfokus. Budaya sebagai produk dari lingkugan pembeajaran anak, memiliki banyak 

materi yag dapat dikenalkan pada anak sebagai bahan pembelajaran. Sifat budaya yang sangat 

abstrak, membuat guru memiliki keterampilan dan memilih motede pengajarannya. 

Masalah dalam penelitian yang dirujuk artikel ini dirumuskan menjadi “Bagaimanakah 

Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Budaya Lokal untuk Anak Usia Dini ?“. Adapun 

tujuan dari penulisan artikel ini adalah mengacu pada tujuan penelitian yang telah 

dilaksanakan, yaitu menghasilkan satu Prototipe Panduan Pengembangan Model Pembelajaran 

Berbasis Budaya Lokal untuk Anak Usia Dini. Sementara manfaat dan keutamaan artikel ini 

adalah: (1) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai contoh dalam mengembangkan Model 

Pembelajaran Berbasis Budaya Lokal untuk AUD, dan (2) Prototipe Panduan Model 

Pembelajaran Berbasis Budaya Lokal yang dihasilkan dapat dijadikan acuan oleh pendidik 

PAUD Formal dan Nonformal dalam mengenalkan dan menanamkan budaya. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan riset dan pengembangan (R & D) untuk 

menghasilkan prototipe panduan pelaksanaan model pembelajaran berbasis budaya lokal. 

Penelitian diawali dengan studi pendahuluan untuk memperoleh gambaran tentang penanaman 

kecintaan budaya sendiri (lokal) Yogyakarta di PAUD, bentuk dan kategori budaya yang 

dikenalkan pada anak usia dini,  dan usaha yang telah dilakukan pendidik dalam upaya stimulasi 

menanamkan kecintaan budaya lokal Yogyakarta. Studi awal ini dikaitkan dengan studi literatur 
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dan disusun sebuah prototipe pengembangan model pembelajaran berbasis budaya lokal untuk 

anak usia dini. 

Prosedur pengembangan dirancang dengan mengadaptasi R & D Borg and Gall (2003) dan 

dikembangkan oleh Sukmadinata (2005) sebagai berikut : 

 Studi pendahuluan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan terkait dengan tujuan penelitian 

 Melakukan perancangan prototipe panduan pengembangan model pembelajaran kasar 

meliputi : pendahuluan, prinsip pembelajaran, alternatif metode pembelajaran, pemilihan 

unsur budaya, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian. 

 Mengembangkan prototipe panduan awal model pembelajaran 

 Melakukan validasi ahli dan pengguna 

 Penyempurnaan prototipe awal pengembangan model pembelajaran 

 Melakukan uji coba lapangan terbatas  

 Penyempurnaan model pembelajaran menjadi prototipe panduan jadi 

Rancangan penelitian di atas dapat divisualisasikan seperti pada diagram berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain Penelitian 

Data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Observasi dilakukan untuk mengamati stimulasi penanaman kecintaan budaya lokal di sekolah. 

Wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah dan guru dengan memberikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan stimulasi penanaman kecintaan budaya lokal. Dokumentasi (foto dan audio-

Bentuk & Kategori Budaya 

Teori Budaya Lokal Yogyakarta: Identifikasi, 

Bentuk & Kategori, serta Stimulasinya 

 Usaha stimulasi yang telah 

dilakukan serta hasil yang 

diperoleh 

Identifikasi kebutuhan pengembangan 
model pembelajaran berbasis budaya 

lokal Yogyakarta untuk anak usia dini 

 

Pengembangan Prototipe 
Panduan Pembelajaran Berbasis 

Budaya Lokal untuk AUD 

Uji model  

di lapangan terbatas 

Prototipe Panduan Model Pembelajaran 
Berbasis Budaya Lokal untuk Anak Usia Dini 

Prototipe panduan Model Tentatif 

 Validasi Ahli 
  Validasi pengguna 

Revisi 

Prototipe Model 

Panduan Jadi 
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visual) dilakukan terhadap aktivitas bermain yang mengandung unsur stimulasi penanaman 

kecintaan budaya lokal. 

Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan analisis isi. Teknik deskriptif 

kualitatif yakni dengan mendeskripsikan model pembelajaran berbasis budaya lokal, mencakup 

bentuk dan kategori budaya Yogyakarta, dan stimulasi penanaman kecintaan budaya di sekolah. 

Analisis kualitatif dikuatkan dengan analisis isi melalui analisis dari penemuan kegiatan 

pengembangan budaya lokal Yogyakarta. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil  

Penelitian memperoleh hasil sesuai desain penelitian sebagai berikut. 

Penelitian dan Pengumpulan Data Awal 

Pada tahap ini, peneliti melakukan studi literatur, identifikasi kebutuhan pelaksanaan 

pembelajaran yang menggunakan unsur-unsur budaya, dan meneliti dalam skala kecil. Kegiatan 

ini dilakukan dengan cara literatur eksploratorik, observasi dan wawancara. Literatur 

eksploratorik dilakukan dengan cara mengkaji berbagai teori budaya Yogyakarta yang dapat 

dijadikan bahan dalam pembelajaran anak usia dini.  

Observasi dilakukan pada pelaksanaan pembelajaran di TK Kelompok B Lab.PAUD 

Pedagogia. Hasil observasi memperoleh kenyataan bahwa penanaman budaya lokal hanya 

dijadikan program ekstra melalui kegiatan ekstra tari, hari berbatik, dan hari berbahasa Jawa. 

Budaya lokal belum tercermin pada aktivitas di kelas, baik kegiatan pembelajaran maupun 

berbagai media dan APE yang digunakan. Sementara wawancara dilakukan pada kepala sekolah 

dan guru di Lab. PAUD Pedagogia. Dari hasil wawancara didapat bahwa PAUD Lab. Pedagogia 

membutuhkan model pembelajaran yang dapat digunakan untuk melestarikan budaya 

Yogyakarta. Budaya yang dimaksud meliputi budaya secara abstrak, seperti etika dan tata 

krama, maupun budaya berupa alat yang konkrit. Guru juga membutuhkan panduan untuk 

melaksanaan kegiatan seperti yang dibutuhkan.  

Perencanaan 

Hasil penelitian dan pengumpulan data awal dijadikan acuan untuk menyusun kisi-kisi 

panduan pengembangan model pembelajaran berbasis budaya lokal Yogyakarta. Kisi-kisi 

tersebut meliputi : 

1) Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan penjabaran rasional perlunya dibuat panduan pengembangan 

model pembelajaran berbasis budaya lokal. 

2) Prinsip pembelajaran 

Bagian kedua ini dijabarkan berbagai alternatif prinsip pembelajaran yang dapat dipilih 

ketika sekolah akan menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal Yogyakarta. 

3) Alternatif metode pembelajaran 

Bagian ketiga berisi berbagai metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Pengguna 

panduan tidak harus menggunakan semua metode yang ada, tetapi dapat memilih sesuai 

dengan kondisi sekolah. 

4) Pemilihan unsur budaya 

Unsur budaya lokal Yogyakarta yang beragam perlu diseleksi, mana yang sesuai dengan 

perkembangan anak usia dini dan mana yang masih terlalu abstrak untuk diberikan. 
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5) Perencanaan pembelajaran 

Bagian ini berisi tentang langkah penyusunan rencana pembelajaran secara keseluruhan 

dari pemetaan tema hingga penyusunan rencana kegiatan harian. 

6) Pelaksanaan 

Bagian ini berisi panduan pelaksanaan pembelajaran berbasis budaya lokal Yogyakarta di 

kelas secara runtut sesuai tahapannya. 

7) Penilaian 

Bagian penilaian berisi tentang panduan melakukan penilaian menggunakan teknik dan 

penulisan rubrik secara runtut. 

 

Penyusunan Prototipe Panduan Pengembangan Model Awal 

Langkah pada tahap perencanaan berupa penyusunan kisi-kisi panduan pengembangan 

model, selanjutnya dikembangkan menjadi prototipe awal panduan pengembangan model 

pembelajaran berbasis budaya lokal. Langkah-langkah pada tahap ini adalah : 

1) Menentukan prinsip dan metode pembelajaran yang akan digunakan 

Pada tahap ini dikaji literatur yang berhubungan dengan prinsip dan metode pembelajaran 

yang telah diperoleh pada tahap awal untuk selanjutnya dipilih yang sesuai dengan model 

budaya lokal Yogyakarta. Jika prinsip ataupun metode tidak ada, maka peneliti 

mengembangkan sesuai dengan unsur budaya lokal Yogyakarta yang akan dikembangkan. 

Prinsip dan metode yang dipilih dan disesuaikan dengan budaya lokal Yogyakarta antara lain 

: 

Tabel 1 

Alternatif Prinsip dan Metode Pembelajaran Berbasis Budaya 

Prinsip Pembelajaran Metode Pembelajaran 

- Belajar melalui interaksi sosial 

- Berpusat pada minat anak 

- Belajar berulang 

- Terpadu dan menyeluruh 

- Circle the time 

- Bercerita dan bercakap-cakap 

- Demonstrasi 

- Proyek 

- Bermain peran 

- Discovery  

- Karyawisata  

2) Memilih unsur budaya lokal Yogyakarta untuk Pengembangan Tema 

Unsur Budaya sebagai Tema Pembelajaran 

Budaya lokal yang dimiliki oleh Yogyakarta sangat kaya karena propinsi ini juga 

dikenal sebagai kota pusat kebudayaan karena bekas kerajaan Mataram. Menurut 

Koentjaraningrat (1974: 12), terdapat 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal yang 

didalamnya merupakan isi dari semua kebudayaan yang ada di dunia. Unsur budaya 

tersebut dikembangkan sesuai kebudayaan yang dimiliki oleh budaya Yogyakarta antara 

lain : 

 Sistem religi dan upacara keagamaan terdiri dari aktivitas sekaten, suran, rasulan, 

sedekahan, dan lain sebagainya. 

 Sistem dan organisasi kemasyarakatan di Yogyakarta ada dikenal dengan istilah dukuh, 

pamong desa, carik, dan lain-lain.  

 Sistem pengetahuan, misalnya penataan ruang, arsitektur candi, panggung krapyak dan 

lain sebagainya. 
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 Bahasa di daerah Yogyakarta identik dengan bahasa Jawa. Bahasa jawa yang digunakan 

oleh masyarakat jawa terdapat 3 pembagian, yaitu bahasa jawa ngoko digunakan 

berkomunikasi dengan sebaya dan sudah akrab, bahasa jawa ngoko krama digunakan 

berkomunikasi dengan orang yang belum dikenal maupun orang yang lebih tua, dan 

krama inggil digunakan komunikasi dengan orang yang lebih tua unurnya atau lebih 

tinggi derajat sosialnya (Koentjaraningrat, 1970: 322). 

 Kesenian. Ragam kesenian Yogyakarta sangat beragam terdiri dari seni musik dan lagu, 

tari, kerajinan tangan, dan lain-lain. 

 Sistem mata pencaharian hidup yang kental dengan daerah Yogyakarta antara lain 

membatik, gerabah, dan lain-lain. 

 Sistem teknologi dan peralatan, misalnya teknik garu-luku dalam pertanian. 

 

Pengembangan Tema Berbasis Budaya Lokal Yogyakarta 

Tema pembelajaran merupakan topik yang dijadikan acuan sebagai materi 

pembelajaran dalam beberapa kali kegiatan. Tema atau topik pembelajaran dijadikan 

pemersatu atau pengintegrasi beberapa aspek perkembangan yang akan dikembangkan 

dalam satu hari pembelajaran. Pembelajaran di PAUD, terutama di Taman Kanak-kanak 

tidak dapat mengembangkan tema sesukanya karena tema sudah ditentukan dalam 

kurikulum yang digunakan. Karenanya unsur budaya dapat dimasukan dalam sub tema agar 

aktivitas pembelajaran harian dapat mengembangkan dan menanamkan unsur budaya yang 

dimiliki suatu wilayah. Adapun tema yang dilaksanakan di Taman Kanak-kanak antara lain 

seperti berikut. 

Semester 1 Semester 2 

Diri Sendiri Rekreasi 

Lingkunganku Pekerjaan 

Kebutuhanku Air, udara, dan api 

Binatang Alat komunikasi 

Tanaman Tanah airku 

 Alam semesta 

Tema-tema pembelajaran tersebut dalam komponen kurikulum pengembangan 

silabi dapat dikembangkan dengan memperhatikan hal-hal berikut (depdiknas, 2005). 

 Dimulai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan anak terlebih dahulu, lalu 

berkembang ke hal yang paling luas dan jauh dari kehidupan anak. 

 Memperhatikan perkembangan anak agar pembelajaran disusun mengacu pada 

pembahasan yang dapat dipahami anak. 

 Menggunakan tema yang menarik bagi anak sehingga anak berminat mengikuti proses 

pembelajaran. 

 Tema hendaknya sederhana, tidak terlalu rumit sehingga anak dapat menuntaskan 

proses pembelajaran. 

 Tema disesuaikan dengan lingkungan sekolah agar tidak terlalu jauh dari pengalaman 

yang telah dimiliki anak dan keadaan lingkungan sehingga pembelajaran dapat 

dilaksanakan menggunakan berbagai sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. 

 Tema disesuaikan dengan kepercayaan dan budaya setempat. 
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Mengacu pada syarat pengembangan tersebut, maka tema nasional yang berlaku di 

seuruh Indonesia dapat dikembangkan menjadi sub tema yang berbasis pada budaya lokal 

tempat sekolah berada. Berikut beberapa contoh pengembangan tema menjadi sub tema 

berbasis budaya lokal Yogyakarta yang telah dilakukan. 

 Sistem religi dan upacara keagamaan sebagai bahan pengembangan sub tema. Berikut 

contoh pengembangan tema tersebut. 

 
Pengembangan Tema Menggunakan Bahan  

Sistem Religi dan Keagamaan 

 

 Sistem dan organisasi kemasyarakatan sebagai bahan pengembangan sub tema. Beriut 

contoh pengembangan tema tersebut. 

 
Pengembangan Tema Menggunakan Bahan 

Sistem dan Organisasi Masyarakat 

 

 Sistem mata pencaharian hidup sebagai bahan pengembangan sub tema. Berikut contoh 

pengembangan tema tersebut. 

 
Pengembangan Tema Menggunakan Bahan 

Sistem Mata Pencaharian Hidup 1 

 

Atau tema lain yang dapat dikembangkan. 

 
Pengembangan Tema Menggunakan Bahan 

Sistem Mata Pencaharian Hidup 2 

  

  

TANAH AIRKU 

RASULAN/MERTI 
DESA 

NYADRAN KENDUREN 

TANAH 
AIRKU 

GOTONG 
ROYONG 

HAJATAN SISKAMLING 

TANAH 
AIRKU 

KEHIDUPAN 
PESISIR 

KEHIDUPAN 
PEDESAAN 

KEHIDUPAN 
PETANI 

KEBUTUHANKU 

JAJAN PASAR 
PAKAIAN 

YOGYAKARTA 
KERJA BAKTI 
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Validasi Ahli dan Pengguna 

Validasi ahli dilakukan dengan cara memberikan angket yang mencakup penilaian 

terhadap seluruh isi draft panduan pengembangan model pembelajaran berbasis budaya lokal 

Yogyakarta. Penilaian angket validasi ahli yang diperoleh, digunakan untuk mengetahui perlu 

tidaknya peneliti merevisi draft panduan. hasil data yang diperoleh dari penilaian para ahli 

menunjukkan bahwa komponen-komponen draft panduan yang dinilai oleh validator 1 

berjumlah 58 dari total nilai 72, setelah dikonversi dalam kategori prosentase kelayakan masuk 

dalam kriteria layak dengan skor prosentase 81 %. Penilaian oleh validator 2 berjumlah 69 dari 

total nilai 72, setelah dikonversi dalam kategori prosentase kelayakan juga termasuk dalam 

kriteria layak dengan skor prosentase 96 %. 

Revisi Hasil Validasi 

Revisi dilakukan berdasarkan saran tertulis dari para ahi dan pengguna, mencakup hal-

hal berikut. 

Revisi dari hasil validasi ahli antara lain : 

1) Tema dan sub tema dalam pembelajaran di TK lebih diarahkan pada pembahasan 

topik budaya lokal Yogyakarta. 

2) Bunyi indikator pembelajaran (yang sudah ada dalam kurikulum) lebih diarahkan 

kepada topik budaya lokal Yogyakarta. 

3) Prinsip pembelajaran agar menunjukkan kekhasan model pembelajaran berbasis 

budaya lokal. 

4) Refferensi perlu ditambah agar pembahasan budaya lokal lebih kaya. 

5) Langkah-langkah pembelajaran agar lebih dikonkritkan lagi. 

6) Tujuan pengembangan model lebih diarahkan pada produk atau proses. 

Revisi dari hasil validasi pengguna, yaitu : 

1) Tema pembelajaran harus mengikuti tema yang berlaku dalam kurikulum yang 

telah disusun dinas pendidikan, sehingga tema budaya lokal yang ada dapat 

dikembangkan dalam sub tema saja. 

2) Langkah pembelajaran lebih dikonkretkan lagi. 

 

Ujicoba Lapangan Terbatas 

Hasil revisi validasi ahli dan pengguna dijadikan acuan pelaksanaan ujicoba lapangan. 

Pelaksanaan ujicoba lapangan membutuhkan keterampilan tambahan dari aktivitas yang biasa 

dilakukan guru. Keterampilan ini perlu dilatihkan pada guru-guru yang akan melaksanakan 

ujicoba lapangan. Pelatihan diberikan pada seluruh guru di PAUD Pedagogia dan semua guru 

terlibat dalam penyusunan perancanaan pembelajaran. Sementara pelaksana ujicoba adalah 

guru kelas B1 dan pengambil data adalah mahasiswa yang diperbantukan. Pelatihan-pelatihan 

tersebut adalah : 

1) Pelatihan guru 

Hasil revisi draft model digunakan untuk melakukan ujicoba lapangan terbatas. 

Tahapan ujicoba lapangan terbatas ini antara lain : 

 Pelatihan pengembangan RPP berbasis budaya lokal Yogyakarta.  
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Pelatihan pengembangan RPP merupakan pelatihan untuk melatih guru menyusun RKH 

yang akan digunakan dalam pelaksanaan ujicoba lapangan. Semua guru terlibat dalam 

pelatihan ini. Tim guru dibagi dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok 

menghasilkan 6 set RPP yang akan digunakan selama satu minggu pelaksanaan ujicoba 

dengan tema yang berbeda. 

 Pelatihan pemanfaatan media berbasis budaya lokal Yogyakarta. 

Pelatihan media merupakan kegiatan pemberian bekal pengenalan media tradisional 

yang akan dipakai pada ujicoba. Media berupa APE dan sumber belajar yang ada di 

sekitar sekolah. APE berbasis budaya lokal Yogyakarta sudah tersedia di Laboratorium 

Praktikum mahasiswa PG-PAUD sehingga guru hanya perlu diajak ke dalam 

laboratorium tersebut. 

 Pelatihan penilaian TK berbasis budaya lokal Yogyakarta. 

Pelatihan penilaian TK dilakukan untuk menggali dan menemukan formula penilaian 

yang akan dikembangkan selama ujicoba lapangan terbatas menggunakan metode 

proyek. 

2) Pelaksanaan ujicoba lapangan terbatas 

Ujicoba lapangan dilaksanakan dalam empat macam pengembangan sub tema atau 

sekitar empat minggu. Pelaksanaan ini kemudian dievaluasi yang menghasilkan kenyataan 

bahwa guru masih dinilai kurang memberikan motivasi pada anak untuk melakukan tahap 

COBA, salah satu tahap dalam model pembelajaran berbasis budaya lokal, yaitu LIHAT, 

COBA, dan KREASI. Namun hal ini hanya berlaku untuk 1 orang responden dari total 23 

sehingga dianggap cukup oleh para responden lain. Refleksi agar guru lebih intens dalam 

memotivasi anak untuk mencoba berbagai kegiatan agar langkah pembelajaran tahap COBA 

dapat terlihat. 

 

Revisi Draft Jadi 

Hasil validasi dan ujicoba lapangan terbatas terhadap prototipe panduan pengembangan 

model pembelajaran berbasis budaya lokal ini menunjukkan bahwa prototipe ini layak untuk 

diujicobakan lebih lanjut pada lapangan yang lebih luas. Prototipe panduan pengembangan 

model pembelajaran yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah : 

 Prototipe ini adalah rancangan panduan pengembangan model pembelajaran 

berbasis budaya lokal Yogyakarta. 

 Prototipe panduan pengembangan model pembelajaran berbasis budaya lokal 

Yogyakarta ini ditujukan untuk para pendidik anak usia dini, khususnya Taman 

Kanak-kanak. 

 Prototipe panduan pengembangan model pembelajaran berbasis budaya lokal 

Yogyakarta digunakan dalam pembelajaran dalam rangka melestarikan budaya 

Yogyakarta sejak dini agar tidak hilang tergilas budaya asing. 

 Prototipe panduan pengembangan model pembelajaran berbasis budaya lokal 

Yogyakarta merupakan petunjuk teknis yang dapat dijadikan acuan dalam 

pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

 Prototipe panduan pengembangan model pembelajaran berbasis budaya lokal 

Yogyakarta berisi urutan pelaksanaan pembelajaran secara runtut. 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
650 

 Prototipe panduan pengembangan model pembelajaran berbasis budaya lokal 

Yogyakarta disusun dengan mengacu pada kurikulum dan sistem pembelajaran yang 

berlaku di PAUD. 

 

2. Pembahasan 

Tema inti di Taman Kanak-kanak sudah diatur dalam kurikulum yang digunakan di 

tingkat pendidikan ini. Budaya lokal Yogyakarta dapat dijadikan sebagai materi pengembangan 

tema dalam sub tema. Budaya lokal dapat dijadikan tema pembelajaran karena (depdiknas, 

2005): 

1) Budaya merupakan materi yang paling dekat dengan kehidupan anak dan dialami anak 

sehari-hari. 

2) Budaya merupakan materi yang menarik bagi anak jika dikemas dengan pembelajaran 

yang konkret. 

3) Budaya dapat dikemas sesederhana mungkin sesuai dengan tahap perkembangan dan 

pemikiran anak. 

4) Budaya sudah tentu sesuai dengan lingkungan sekolah berada dan sesuai dengan 

kepercayaan anak. 

Unsur budaya yang dapat dijadikan sebagai ateri pengambangan tema meliputi sistem 

religi dan keagamaan, sistem dan organisasi masyarakat, dan sistem mata pencaharian 

(Koentjaraningrat (1997: 2)). Jadi tidak semua unsur budaya dapat dijadikan materi 

pengembangan tema, namun semua unsur tersebut dapat dijadikan sebagai materi 

pembelajaran sejak tingkat pendidikan anak usia dini. Unsur budaya tersebut dijadikan sebagai 

materi dengan tingkatan belajar ”tentang” budaya, belajar ”dengan/menggunakan” budaya, dan 

belajar ”melalui” budaya. 

Belajar ”tentang” budaya artinya bahwa budaya dijadikan sebagai topik atau tema 

pembelajaran. Contoh tahap ini adalah mengembangkan tema Pekerjaan menjadi sub tema 

Petani atau Nelayan. Ini berarti budaya petani ataupun nelayan di Yogyakarta diangkat sebagai 

materi pembelajaran. Belajar ”dengan/menggunakan” budaya artinya bahwa budaya dijadikan 

alat atau media pembelajaran. Contohnya, ketika tema Pekerjaan, sub tema Petani, pendidik 

dapat menggunakan pacul, ani-ani, garu, ataupun luku sebagai media pembelajaran. Belajar 

”melalui” budaya berarti anak terlibat dalam aktivitas budaya tersebut. Contohnya anak terlibat 

dalam acara Grebek di Sekaten.  

Pengembangan tema berbasis budaya dalam tiga tahap, yaitu tahap LIHAT dimana anak 

dikenalkan pada budaya, COBA dimana anak mencoba menggunakan budaya, dan KREASI 

dimana anak berkarya menghasilkan kreativitas budaya sudah sesuai dengan teori 

pembelajaran konkret Brunner (dalam Ahmad Susanto, 2011: 76) yang dilaksanakan dalam 

tahapan berikut. 

1) enactive ketika anak berinteraksi dengan objek berupa alat atau benda-benda budaya 

(misalnya alat pertanian (pacul, garu, luku), alat memasak (keren, wajan, kuali dsb), 

orang (prajurit, sultan), dan kejadian budaya (perayaan maupun upacara lainnya) 

seperti rasulan, merti desa dan lain sebagainya. 
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2) iconic merupakan kemampuan belajar anak terjadi saat anak mengembangkan konsep 

dengan benda seperti gambar. Tahap iconic ini dapat diberika menggunakan maket 

rumah budaya, gambar perayaan adat, dan lainnya. 

3) symbolic terjadi saat anak mengembangkan konsep, semisal tulisan. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

Kesimpulan penelitian antara lain : 

Kegiatan pengembangan adalah prototipe panduan pengembangan model 

pembelajaran berbasis budaya lokal Yogyakarta yang berisi pendahuluan, prinsip 

pembelajaran, alternatif metode pembelajaran, pemilihan, unsur budaya, pelaksanaan 

pembelajaran, dan penilaian. Prototipe panduan ini menghasilkan tiga langkah pelaksanaan 

pembelajaran berbasis budaya lokal yang mengembangkan falsafah Ki Hajar Dewantara, 

tahap pembelajaran LIHAT,COBA, dan KREASI. Hasil penyusunan prototipe kemudian 

divalidasi oleh ahli dan pengguna yang hasilnya menyatakan bahwa prototipe model layak 

untuk diujicobakan. Hasil ujicoba diperoleh kenyataan bahwa pada tahap COBA masih 

membutuhkan perhatian guru, namun secara keseluruhan panduan model dinyatakan 

layak untuk dikembangkan lagi. 

Ketiga tahapan pembelajaran berbasis budaya lokal meliputi tahap LIHAT adalah 

tahap dimana anak mengamati berbagai alat atau kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan. Tahap COBA adalah tahap dimana anak mencoba dengan teknik trial and 

error segala sumber belajar yang diperkenalkan pada tahap lihat. Tahap KREASI adalah 

tahap dimana anak mengkreasikan berbagai ide menggunakan sumber belajar yang telah 

dilihat dan dicobanya pada tahap sebelumnya. 

Sementara kesimpulan artikel ini berfokus pada pengembangan tema berbasis 

budaya Yogyakarta. Pengembangan tema yang dikembangkan berdasarkan unsur-unsur 

kebudayaan Yogyakarta sebagai acuan pembelajaran. Internalisasi nilai-nilai kebudayaan 

akan menjadi konkret pada anak dan menjadi bagian dari pembelajaran, bukan sekedar 

ekstrakulikuler saja. Pengembangan tema pembelajaran yang diaplikasikan pada anak 

sesuai lingkungan budaya di sekitar anak, sehingga secara tidak langsung anak 

memperoleh pengetahuan yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat 

dsekitar anak. 

2. Saran  

Saran bagi hasil penelitian mencakup kepada Bagi perancang dan pengembang 

agar Tim perancang  dan pengembang hendaknya dapat menyusun prototipe menjadi 

panduan baku yang sesuai dengan kurikulum dan sistem pendidikan di PAUD, terutama TK 

yang memiliki sistem kurikulum yang sudah baku. Perancang dan pengembang sebaiknya 

memproduksi prototipe panduan ini menjadi buku panduan cetak yang dapat diproduksi 

masal dan sebarluaskan kepada pendidik, baik formal maupun nonformal. Bagi peneliti 

lanjutan, prototipe ini merupakan draft awal sebuah panduan yang belum selesai sehingga 

membutuhkan penyelesaian sampai tahap menjadi buku panduan cetak serta meneliti 

keefektifan panduan tersebut. 

Saran yang dapat diberikan penulis dalam artikel ini ditujukan terutama untuk 

pendidik Taman Kanak-kanak karena pengembangan tema dalam prototipe panduan hasil 
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penelitian ini bersifat pengembangan ilmu yang disesuaikan dengan berbagai teori 

perkembangan anak dan budaya, sehingga terkadang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. 

Pendidik sebaiknya menyesuaikan prototipe panduan yang telah diperolehnya dengan 

kurikulum dan sistem pendidikan di sekolahnya. 
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ABSTRAK 

 Indonesia sangat kaya etnis dan kultur. Penelitian ini terkait kultur etnis Jawa dan 
Batak. Lebih fokus lagi pada permasalahan akulturasi pada upacara pengantin Jawa 
dan Batak Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi, mendeskripsi, dan 
mengekplanasi akulturasi upacara pengantin Jawa dan Batak dalam penguatan 
integrasi nasional. 

 Penelitian ini termasuk penelitian survei eksploratif. Sumber data adalah upacara 
pengantin Jawa dan Batak. Jenis data adalah data primer dan sekunder. Data primer 
adalah rekaman upacara pengantin campuran Jawa-Batak. Data sekunder adalah 
dokumen tulis dan audio visual tentang upacara pengantin Jawa dan Batak. 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar pengamatan, panduan 
rekaman audio visual (video shoting), voice recorder, fotografi, dan panduan 
wawancara. Cara pemerolehan data dengan teknik simak, libat, cakap.  Teknik 
simak dilakukan dengan mengamati secara langsung (data primer) dan tidak 
langsung (data sekunder). Teknik libat dilakukan dengan cara peneliti terlibat 
dalam upacara pengantin Jawa-Batak (observasi partisipan). Teknik cakap 
dilakukan dengan wawancara terhadap orang tua, praktisi (perias, pewara), dan 
pemangku budaya (ahli budaya). Keabsahan data menggunakan teknik pengamatan 
mendalam, perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, diskusi sejawat, 
dan triangulasi sumber dan metode. Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif  
dengan semantik kultural, baik lokal dan nasional.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa akulturasi upacara pengantin Jawa-Batak 
sebagai penguat integrasi nasional dapat dipilah berdasarkan teknik, wujud, dan 
dasar penentuan. Berdasarkan tekniknya, upacara pengantin Jawa-Batak dipilah 
menjadi kolaborasi dan partisi. Berdasarkan wujudnya, ada tujuh akulturasi, yakni 
akulturasi acara, tata rias, busana, bahasa, makanan, entertaintment, dan dekorasi. 
Berdasarkan penentunya, ada dua akulturasi Jawa-Batak, yakni orang tua mempelai 
wanita dan penyelenggara upacara pengantin. 

 

Kata kunci: akulturasi, pengantin, integrasi 
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PENDAHULUAN 

  Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multietnis. Hal yang tidak terpisahkan dengan 

multietnis adalah masyarakat multicultural. Multikultural mengacu pada pengertian bangsa 

yang memiliki banyak variasi budaya. ksatu dengan lainnya memiliki budaya yang berbeda 

(Hofsted,  1994). Bangsa multikulutural adalah bangsa yang kaya akan budaya. Menurut teori 

etnometodologi (Richards dkk. 1985: 97) pemahaman Kultural dapat terjadi apabila terdapat 

pengetahuan bersama (shared knowledge) pemangku budaya bermakna bagi masyarakat 

pendukungnya atau pemangku budaya (Anderson, 1993).      

 Kekayaan budaya atau multikultural dapat berkonsekuensi negatif dan positif. Berbagai 

kasus pertikaian antaretnis merupakan ekses dari masyarakat multikultural (Goebel. 2000)  

Gesekan antaretnis dapat menyinggung perasaan sehingga masyarakat pemangku budaya 

mudah tersulut dalam api emosi. Pengendalian diri yang rendah dan gesekan budaya 

mengakibatkan percikan-percikan api disintegrasi antaretnis. Dalam skala besar gesekan 

antaretnis dapat mengakibatkan disintegrasi nasional. Hal ini dapat dipahami karena 

kebudayaan  yang berbeda akan beroperasi secara berbeda pula (Leech, 1993: 15). Jika 

pemangku budaya tidak saling memahami perbedaan tersebut, perbedaan budaya dapat 

menimbulkan konflik yang berakibat pada disintegrasi antaretnis seperti misalnya konflik 

antaretnis di daerah transmigran di Kalimatan sehingga para transmigran harus kembali ke 

Sidoarjo, dan konflik etnis Poso dan Madura di Sulawesi. Yang menjadi embrio problem adalah 

bangsa Indonesia adalah bangsa yang multietnis, multikultural, dan para era demokrasi ini 

emosi mudah tersulut oleh provokator.  

Sebaliknya, secara positif bangsa multikultural merupakan potensi yang luar biasa yang 

dapat memperkuat integrasi nasional. Internal focus secara cultural adanya kesamaan kultural 

antaretnis, yakni kearifan lokal (local wisdom). Bangsa multikultural adalah suatu kenyataan 

yang tidak mungkin dihindari. Permasalahanya bagaimana memberdayakan potensi yang besar 

itu (kearifan lokal/kultural). untuk memperkuat integrasi bangsa atau integrasi nasional.  

Etnis di Indonesia juga memiliki mobilitas tinggi bahkan migrasi, seperti transmigrasi, 

urbanisasi, edukasi untuk mencari ilmu . Kehadiran etnis lain di suatu pemangku kultural suatu 

etnis dapat mengakibatkan akulturasi kultural seperti halnya migrasi orang Jawa ke Tapanuli 

Utara atau sebaliknya etnis Batak berigrasi  karena alasan edukasi ke Jawa seperti Yogyakarta. 

Akulturasi kultural kedua etnis perlu dieksplorasi dan dieksplanasikan untu memperoleh 

model-model akulturasi kultural yang dapat mendukung proses integrasi nasional. 

Salah satu tradisi yang dimiliki oleh semua etnis di Indonesia (termasuk Jawa-Batak) 

adalah upacara pengantin. Penelitian ini berfokus pada akulturasi upacara pengantin campuran, 

yakni pencampuran antara pengantin Jawa dan Batak. Artinya wanita Jawa mendapatkan suami 

Batak atau dan pria Jawa mendapatkan wanita Batak. 

Penelitian ini bermanfaat pada keluarga yang akan nikah campuran Jawa-Batak sebagai 

bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan upacara pengantin, akulturasi menstimulasi 

terjadinya integrasi antaretnis (khususnya Jawa-Batak). Bagi para praktisi (pengelola paket 

pengantin, perias, pewara) hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan penyelenggaran upacara 

pengantin Jawa-Batak. 
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METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian adalah fenomenologis (Muhadjir, 1996) dengan metode etnografi 

(Atkinson, Paul et.al. 2001, Denzin & Lincoln. 1994.). Data diperoleh dengan teknik etnografi 

dengan observasi, baik partisipan maupun nonpartisipan (Spreadley, 1980) dengan tidak 

meninggalkan metode deskriptif (Sudaryanto, 1993). Penelitian ini akan mengutarakan fakta-

fakta linguistik dan non linguistik yang terdapat dalam praktik upacara pengantin  Jawa-Batak 

(Toba) di Jawa, yaitu upacara pengantin terjadi di Jawa atau sebaliknya upacara pengantin 

Batak-Jawa. Artinya upacara pengantin terjadi di Batak.  Data dikumpulkan dengan observasi, 

wawancara mendalam dengan teknik snowball sampling. Untuk itu, peneliti memerlukan 

peralatan video, voice recorder, dan kamera. Validasi data dilakukan dengan beberapa cara : (1) 

menggunakan data visual, (2) wawancara, (3) diskusi dengan nara sumber, (4) ketekunan 

dalam pengamatan (observasi), (5) diskusi antarpeneliti.   

Analisis data secara kualitatif (Mile &Huberman, 1984)  dilakukan sejak awal peneliti 

mengumpulkan data dengan menggunakan model yang dikemukakan oleh Ricoeur, yakni 

melalui pemahaman semantik, reflektif, dan eksistensial. Teknik analisis data dengan (1) 

mendekatkan data tekstual yang berupa upacara pengantin Jawa-Batak atau Batak-Jawa, (2) 

mengorganisasikan data tentang refleksi upacara pengantin Jawa-Batak atau Batak Jdengan 

data kontekstual yang berupa fenomena budaya dan ciri komunitas sosial masyarakat tutur 

Jawa.  

Menyimpulkan dan menjelaskan makna data tentang refleksi budaya masyarakat tutur 

Jawa.  Mengecek keabsahan data dan temuan penelitian. 

Perlakuan data dari pemerolehan hingga analisis dengan (1) identifikasi, (2) inventarisasi 

termasuk transkripsi dan transliterasi, (3) klasifikasi, (4) kodifikasi, (5) klasifikasi, (6) 

interpretasi, (7) inferensi, dan (8) formulasi model. Data dianalisis secara deskriptif dan 

reflektif yang diawali dalam carta data (yakni tabel-tabel yang memuat data objektif/deskriptif 

dan data reflektif.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Sebelum diuraikan akulturasi upacara pengantin Jawa-Batak atau Batak-Jawa, ada 

baiknya diuraikan upacara masing-masing adat terlebih dahulu. 

Tradisi Upacara Pengantin Jawa 

Tradisi perjodohan pengantin Jawa diawali dengan prewedding, yakni nontoni, lamaran, 

tukon, dan peningsetan. Kemudian acara pernikahan sebagai berikut. Acara wedding diawali 

dengan (1) siraman, (2) midodareni, (3) panggih, dan (4) resepsi, dan (5) ngundhuh mantu atau 

boyong pengantin. Acara tersebut berlaku, baik upacara pengantin gaya Surakarta maupun 

Yogyakarta.  Acara tersebut dapat dikembangkan, namun juga dapat dikurangi. 

Upacara nontoni. Nonton berarti melihat,  yaitu kehadiran pihak pria (jejaka) melihat 

calon mempelai wanita (sebelum dilamar). Pada saat nontoni ‘melihat’, gadis yang akan dilamar 
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untuk keluar menghaturkan minuman. Pada kesempatan ini para tetua  atau pihak  melihat 

keadaan di calon mempelai wanita. 

Setelah setuju, berikutnya adalah lamaran, yaitu pihak pria melamar ke pihak wanita 

orang tua calon mempelai pria. Melamar ini layaknya bertamu saja. Pihak pria akan 

menurunkan pelamar yang handal pinter bicara. Hasilnya lamarannya diterima atau ditolak. 

Pada zaman sekarang umumnya diterima karena memang kedua belah pihak menyetujui 

hubungan putra-putrinya. Jika kedua belah pihak tidak setuju, pada zaman sekarang lamaran 

tidak akan terjadi. 

Pada waktu yang telah disepakati pihak pria datang lagi membawa beraneka hantaran 

dengan urang yang disebut tukon ‘belian’ (sebagai pengganti biaya mendidik sang gadis). 

Kesempatan lain datang lagi untuk membawa persemahan kepada pihak wanita sebagai 

pengikat ‘paningsetan’ (misalnya dengan tunangan).  

Acara tersebut dilanjutkan prosesi upacara pengantin (wedding). Diawali dengan siraman. 

Siraman adalah upacara pranikah (prewedding) untuk mensucikan diri calon pengantin pria 

dan wanita dengan mandi air yang dicampur dengan tiga bunga (triwarna: mawar, melati, 

kenanga). Air yang digunakan siraman calon pengantin berasal dari 1 atau 7 sumber. Jika air 

berasal dari 1 sumber biasanya dari Kraton, baik Kraton Surakarta (Kasunanan atau 

Mangkunengaran) atau Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jika air berasal 7 sumber,  biasanya 

air diambil 7 mata air, baik dari umbul (mata air), sumur di tempat ibadah (Mekah, masjid, atau 

gereja) atau sumur rumah tangga. Jika air berasal dari 7 sumber,sala satu sumber adalah air dari 

rumah pemangku hajat. Upacara siaraman bertujuan penyucian diri untuk mempersiapkan 

acara yang suci pula yakni pernikahan. Induk upacara siraman adalah kediaman calon 

mempelai wanita. Pada zaman sekarang calon mempelai pria dapat siraman di kediaman 

sendiri, di transit, maupun di rumah calon mempelai wanita. Hal ini hanya demi kepraktisan 

saja. 

Midodareni adalah acara pertemuan antara keluarga pihak wanita dan pria pada malam 

hari sehari sebelum pernikahan. Keluarga pihak pria hadir di kediaman pihak wanita. Keluarga 

pihak membawa beraneka hantaran (tukon ‘belian’, paningset ‘penalian’, dan seserahan). Acara 

ini layaknya kunjungan silaturahmi. Selain menyerahkan hantaran, keluarga pihak pria juga 

menyerahkan calon mempelai pria untuk diberi wejangan oleh keluarga pihak wanita (oleh 

sesepuh, orang tua calon mempelai wanita yang disebut Catur Wedha atau Catur Laksitatama 

“empat ajaran atau empat perilaku utama).  Malam itu disebut malam midodareni karena orang 

Jawa memiliki kepercayaan (dari ceritera turun temurun) bahwa pada malam itu akan turun 

bidadari (dewi Nawangwulan) yang merias calon mempelai wanita hingga kecantikannya 

seperti bidadari. 

Upacara panggih adalah ritual pertemuan antara mempelai wanita dan pria. Upacara 

panggih dilakukan setelah pernikahan, waktunya kapan saja, boleh pagi, siang, sore, dan malam 

sesuai dengan keputusan keluarga. Ada serangkaian upacara panggih dalam tradisi temu 

pengantin. Acara dalam upacara panggih mencerminkan pertemuan pria-wanita atas pilihannya 

sendiri sehingga ditali dengan tali suci, yakni pernikahan. Serangkaian acara dalam upacara 

panggih mencerminkan tanggung jawab atau kewajiban seorang suami dan istri untuk menuju 

kehidupan yang bebahagia. 
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Upacara resepsi atau syukuran (pawiwahan), yakni acara yang diselenggarakan pasca 

pernikahan dan atau panggih pengantin. Inti dari upacara resepsi ini   adalah untuk bersyukur 

kepada Tuhan dan memohon restu dari segenap para tetua dan para tamu, serta berbagi 

kebahagiaan. Resepsi dapat dilaksanakan di rumah kediaman mempelai wanita, gedung 

pertemuan, hotel, dan sebagainya. 

Ngundhuh mantu atau boyong pengantin adalah upacara syukuran yang diselenggarakan 

pihak pria atas pernikahan putra-putrinya. Upacara boyong pengantin adalah budaya patrilinial, 

yakni tanggung jawab suami atas istri, pria atas wanita. Setelah minimal lima hari mempelai di 

tempat wanita, maka tiba saatnya melaksanakan ngundhuh mantu atau boyong pengantin. 

Mempelai dan keluarga pihak wanita diminta hadir di kediaman pihak pria. Pihak wanita 

menyerahkan pengantin kepada pihak pria. Selanjutnya pengantin hidup mandiri menurut garis 

bapak (patrilinial), seorang istri mengikuti suami. 

 

Upacara Pengantin Batak 

Upacara pengantin Batak diurai dalam bentuk beberapa acara yakni mangaririt, 

mangalehon tanda, marhusip, martumpol, marhata sinamot, martonggo raja,   marunjuk, paulak 

une, maningkir tangga.  Sihombing (1986) juga memberikan makna-makna filosofi terhada 

budaya Batak, termasuk di dalamnya upacara pengantin Batak. 

Mangiririt, merupakan kunjungan keluarga laki-laki ke keluarga seorang gadis yang akan 

dijadikan calon menantunya. Hal ini dilakukan jika anak lelaki mereka akan dijodohkan dengan 

gadis pilihan orang tua. Biasanya anak laki-lakinya diberitahu lebih dulu tentang gadis yang 

akan dijodohkan. Hal ini sudah jarang terjadi pada masa sekarang ini. 

Mangalehon tanda, jika seorang pemuda sudah memiliki calon istri yang pasti, biasanya 

pemuda akan memberikan pengikat. Hal ini dilakukan oleh pemuda dengan berkunjung ke 

rumah orang tua calon istri dengan membawa sesuatu. Hal ini dilakukan sebelum orang tua si 

pemuda berkunjung ke rumah calon istrinya. Setelah itu, wakil dari orang tua pemuda akan 

berkunjung ke rumah si gadis untuk menyatakan bahwa orang tua pemuda akan berkunjung ke 

rumah si gadis. 

Pada acara marhusip, wakil dar keluarga perempuan dan wakil dari keluarga laki-laki 

melakukan pertemuan yang bersifat tertutup. Hal yang dibicarakan dalam acara marhusip ini 

biasanya adalah mas kawin yang harus disiapkan oleh keluarga laki-laki untuk diserahkan 

kepada keluarga perempuan. Hasil pembahasan kedua belah pihak ini belum disebarkan ke 

keluarga yang lebih besar. Kecuali jika sudah ada kesepakatan. Acara marhusip ini biasanya 

dilaksanakan di rumah orang tua si gadis. Pada acara ini wakil dar keluarga pemuda akan 

mengutarakan maksud kedatangan mereka ke rumah orang tua si gadis. 

Martumpol merupakan acara pertunangan. Pada acara ini, bagi yang beragama Kristen, 

kedua calon pengantin (si gadis dan si pemuda), menghadap pengurus gereja untuk 

menyatakan niat mereka akan melangsungkan pernikahan. Acara ini dihadiri oleh kedua orang 

tua dari calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki. Serta beberapa keluarga 

dekat dan teman-teman dekat si gadis dan si pemuda. Acara ini biasanya dilakukan di gereja. 
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Marhata sinamot merupakan acara untuk membicarakan jumlah sinamot yang akan 

diberikan oleh keluarga laki-laki. Dalam acara ini akan ditentukan hewan yang akan disembeli 

untuk acara adat perkawinan, selain itu dibicarakan pula jumlah ulos yang harus 

disiapkan.Demikian juga jumlah undangan dan penentuan tempat pelaksanaan acara 

perkawinan adat yang akan dilakukan. Acara ini dianggap perkenalan resmi antara keluarga 

laki-laki dan keluaraga perempuan. Pada acara ini akan terjadi tawar-menawar tentang mas 

kawin yang akan diberikan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Maskawin tersebut 

biasanya dalam bentuk uang dan barang-barang keperluan pengantin perempuan.    

Martonggo raja, pada acara perkawinan adat Batak Toba, semua keluarga harus ikut 

terlibat. Oleh karena itu orang tua dari calon pengantin laki-laki dan orang tua dari calon 

pengantin laki-laki akan mengumpulkan keluarga besar mereka di rumah mereka masing-

masing Terutama yang berkaitan dengan dalihan natolu, yaitu hula-hula, dongan sabutuha, boru 

dan dongan sahuta (Sitompul, 2006, Gultom, 1972). 

Marujuk merupakan upacara adat perkawinan Batak Toba. Upacara pada acara   

perkawinn adat Batak Toba ada dua, yaitu acara alap dan taruhon jual. Upacara adat 

perkawinan adat Batak Toba biasanya dilaksanakan di rumah pengantin perempuan dan 

sesudah acara selesai pengantin perempuan segera di bawa ke rumah mertua (orang tua laki-

laki). Namun sekarang upacara tidak harus dilaksanakan di rumah orang tua pengantin putri, 

biasa dilaksanakan di gedung, namun yang menurusi acara tersebut adalah keluarga dari 

pengantin putri. 

Sebelum acara pengukuhan pengantin di gereja, keluarga pengantin pria akan menjemput 

pengantin putri ke rumah orang tuanya, acara ini disebut dengan ‘mangalap boru’. Pada acara 

ini terdapat kegiatan: mangan sibuhai-buhai dan mangulosi  

Paulak une, setelah selesai acara perkawinan, beberapa hari kemudian, keluarga 

pengantin putri akan berkunjung ke rumah keluarga pengantin pria. Acara ini merupakan acara 

kunjungan keluarga. Pada acara ini keluarga pengantin putri akan menayakan apakah anak 

perempuan mereka baik-baik saja dan betah tinggal di rumah orang tua pengantin laki-laki. 

Maningkur tangga, beberapa hari setelah kunjungan keluarga pria ke rumah keluarga 

istrinya, Keluarga perempuan akan melakukan kunjungan balik. Pada acara kunjungan ini baik 

keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan akan melakukan pembagian jambar. Pada acara 

ini keluarga perempuan akan melihat langsung bagaimana keadaan putri mereka dan suaminya, 

di rumah mertuanya. Pada acara ini pula orang tua si istri akan memberi nasihat kepada kedua 

pengantin bagaimana membina keluarga baru dan membina hubungan yang harmonis sebagai 

suami istri.   

 

Akulturasi Upacara Pengantin Jawa-Batak 

1. Kompatasi Upacara Pengantin Jawa dan Batak 

Berdasarkan uraian tata upacara pengantin Jawa dan Batak di atas, dapat dikomparasikan 

upacara pengantin Jawa dan Batak sebagai berikut. 
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Tabel 1. Perbandingan Acara Pengantin Jawa-Batak 

No. Pengantin Jawa Pengantin Batak Keterangan 
1 Prewedding 

nontoni mangiririt melihat calon 
mempelai wanita 

lamaran mangalehon tanda melamar 
tukon marhusip menyerahkan 

belian 
paningsetan martumpol mengikat gadis 
Srah-srahan marhata sinamot Kekayaan yang 

diberikan 
2 wedding - - 

siraman - - 

midodareni - - 
panggih martonggo raja upacara 

pernikahan 
resepsi (pawiwahan) marujuk resepsi 

3 pascawedding 

ngundhuh mantu paulak une, kunjungan wanita 
ke pihak pria 

- maningkur tangga kunjungan pria ke 
pihak wanita 

 

 

Secara umum tradisi perkawinan Jawa dan Batak mirip. Kemiripan dapat dilihat pada 

tabel 1 tersebut. Ada acara-acara dengan prosesi yang sama, namun masing-masing adat juga 

memiliki karakteristik sendiri yang membedakan dengan  lainnya (icon). Ikon inilah yang akan 

memberikan karakter bagi etnis Jawa atau batak (Berkowitz & Bier,  2007).    Kemiripan itu 

pada acara melihat gadis yang dalam tradisi Jawa disebut nontoni, sedangkan tradisi Batak 

disebut mangiririt. Caranya pun sama, yakni pihak pria hadir di kediaman gadis untuk melihat  

gadis yang diidamkan oleh jejaka atau akan dijodohkan. 

Kesamaan berikutnya pada lamaran. Pada lamaran ini pihak pria melamar gadis di pihak 

wanita. Lamaran ini sebagai tanda bahwa pihak pria sungguh-sungguh menginginkan gadis 

untuk dipersunting. Pada tradisi Batakhal ini disebut mangalehon tanda. Bedanya, pada 

mangalehon tanda tradisi Batak, pihak pria telah membawa sesuatu sebagai pengikat. Tidak 

demikian halnya pada tradisi Jawa. Pada lamaran ini, pihak pria Jawa hanya menanyakan 

diperbolehkan atau tidak jika si gadis dijodohkan dengan di jaka. Jika membawa sesuatu hanya 

sekedar buah tangan saja. 

Persamaan berikutnya tukon atau marhusip, yakni pihak pria memberikan uang kepada 

pihak wanita. Uang ini diibaratkan sebagai pengganti kepada orang tua gadis yang selama ini 

telah membesarkan gadis tersebut. Besarnya materi (uang) disepakati kedua belah pihak. 

Peningsetan dengan martumpol, yakni mengikat gadis. Jaman sekarang,  misalnya dengan 

pertunangan. Calon mempelai memakai cincin di jari manis tangan kiri sebagai pertanda bahwa 

jaka dan gadis sudah bertunangan. Dengan ikatan ini pihak gadis dan pria boleh saling bergaul 

lebih dekat dalam pergaulan dengan batas norma-norma moral. Walaupun belum terikat oleh 

pernikahan, keduanya tidak sebebas lagi bergaul muda-mudi seperti sebelum bertunangan. 
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Srah-srahan (Jawa) dan marhata sinamot adalah penyerahan rajakaya, misalnya 

penyerahan sapi, kerbau, dan berbagai hasil bumi. Pada zaman sekarang penyerahan berupa 

hewan (rajakaya) tidak lagi dilakukan. Namun penyerahan berupa hasil bumi masih 

ditradisikan. Hilangnya tradisi rajakaya disebabkan sekarang adat itu kurang praktis dan juga 

terlalu mahal. 

Pada proses pernikahan (wedding)  pengantin Jawa memiliki praacara yakni siraman dan 

midodareni, sedangkan pengantin Batak tidak ada acara tersebut. Pengantin Batak langsung 

pada acara pernikahan dan syukuran, yang dalam pengantin Jawa disebut panggih (martonggo 

raja) dan resepsi (marujuk). 

Pada pascawedding, antara pengantin Jawa dan Batak sama-sama memiliki tradisi 

memboyong mempelai ke rumah pihak pria. Dalam tradisi Jawa disebut ngundhuh mantu atau 

boyong pengantin. Dalam tradisi Batak hal tersebut disebut paulak une. Yang membedakan pada 

tradisi maningkur tangga, yakni  kunjungan pihak pria ke pihak wanita setelah beberapa saat 

mempelai diboyong ke pihak pria. Pengantin Jawa tidak memiliki tradisi kunjungan pihak pria 

ke pihak wanita setelah boyong pengantin. Jika ada kunjungan pun, itu bukan acara adat, namun 

sekedar silaturahmi. Hal ini berbeda dengan pengantin Batak yang mengadatkan kunjungan 

pihak pria ke pihak wanita untuk menunjukkan kerukunan pengantin. 

 

2. Akulturasi Penguat Integrasi 

Berdasarkan komparasi upacara pengantin Jawa dan Batak dapat ditemukan akulturasi 

sebagai berikut. 

Tabel 2. Akulturasi Pengantin Jawa dan Batak 

Hal Akulturasi 
Teknik kolaborasi 

Partisi 
Wujud Acara 

tata rias 
busana 
 bahasa 

makanan 
entertaintment 

 dekorasi 
Dasar 

Penentuan 
Orang tua mempelai wanita 

Penyelenggara upacara pengantin 

 

a. Akulturasi Berdasar Teknik 

Kolaborasi yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan upacara pengantin saling melebur. 

Salah satu pihak mengikuti pihak lain, misalnya calon mempelai pria Batak mengikuti acara 

pihak wanita seperti siraman, midodareni, upacara panggih. Keluarganya pun demikian, 

mengikuti segala acara yang diselenggarakan oleh pihak pengantin wanita Jawa. Sebaliknya, 

jika pengantin wanita dari Batak, maka pihak pria Jawa pun mengikuti tradisi Batak. 

Partisi artinya salah satu pihak menyelenggarakan upacara adatnya di pihak besan ketika 

sedang upacara perkawinan berlangsung. Misalnya mempelai wanita yang tinggal di Batak 

menyelenggarakan siraman sendiri, sementara   calon mempelai pria tidak 
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menyelenggarakan acara itu. Sebaliknya pengantin Batak di Jawa, menyisipkan tradisi ulos 

(mangulosi) pada upacara pengantin Jawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti sedang persiapan mangulosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetua sedang memberikan wejangan pada acara mangulosi 
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b. Akulturasi Berdasar Wujud 

Acara upacara pengantin Jawa-Batak atau Batak-Jawa dapat saling mengisi, baik 

dikolaborasikan maupun dipartisipan. Jika ditata dengan apik, terjadi akulturasi budaya 

yang indah. Akulturasi ini memberikan penguat integrasi antara Jawa-Batak. Acara 

pengantin Batak dapat disisipi dikolaborasi dengan pengantin Jawa atau sebaliknya. 

Tatarias juga dapat saling berkolaborasi. Tata rias ini sekaligus busana. Artinya orang 

Jawa dirias Batak dan pakaian Batak atau orang Batak dirias Jawa, semuanya tetap 

indah, menarik, dan bersatu. Orang Batak memakai busana Jawa lebur kebatakannya, 

sudah persis orang Jawa. Kebatakannya tidak akan tampak jika  tanpa dicermati dari 

dekat. Begitu pula sebaliknya, orang Jawa mengenakan pakain Batak, menjadi orang 

Batak. Di sinilah terjadi akulturasi yang dapat memperkokoh itegrasi bangsa. 

Bahasa yang digunakan pada pernikahan campuran adalah bahasa Indonesia, Jawa, dan 

Batak (terumata pada istilah-istilah tertentu seperti horas, ulos, pisang sanggan, 

panggih, anak polah bapak kepadhah, dan sebagainya). Juru bicara dapat menggunakan 

istilah-istilah lokal (local wisdom). 

Makanan pun dapat diakulturasikan, yakni makanan Jawa dan Batak yang disajikan 

bersama seperti rawon, soto, urap,  jajan pasar Jawa, Dengke Arsik Simudur-mudur  yakni 

ikan mas yang dipepes. Arsik simudur-mudur ini disajikan dalam jumlah ganjil. Hal ini  

sebagai lambang kasih sayang kepada mempelai pria. Ada juga makanan khas itak pohul-

pohul. Makanan ini berupa kue yang terbuat dari tepung beras, gula merah, dan santan. 

Makanan laiinya seperti  trites. Trites menggunakan bahan dasar lambung sapi/kerbau. 

Lambung dicampur dengan rempah-rempah, baunya tajam dan dapat dinikmati. 

 Entertainment antara pengantin Jawa-Batak juga dapat dipartisikan. Misalnya upacara 

pengantin Jawa Batak menggunakan gending-gending ketika panggih, dan menggunakan 

musik diatonio organ, band, atau akustik untuk acara syukuran selanjutnya. Musik ini 

juga digunakan untuk mengiringi tarian tor-tor khas orang Batak. 

Dekorasi pengantn Jawa-Batak dapat berupa dekorasi etnis Jawa atau dekorasi Batak, 

baik pengantin Batak di Jawa atau Jawa di Batak. Namun yang demikian harus selalu 

komunikasi dengan pemangku hajat atau dekorator. 

c. Berdasar Penentuan 

Menurut tradisi Jawa orang tua wanita lah yang menyelenggarakan upacara pengantin. 

Pihak Batak pun demikian. Namun dapat pula terjadi karena alasan tertentu tertentu, 

terpaksa nikahnya di tempat pihak pria. Bahkan bisa terjadi segala sesuatu disiapkan 

oleh pihak pria, hanya karena yang putri (Batak) jauh, upacara pengantin 

diselenggarakan pihak pria, tetapi diupayakan seperti di pihak estri. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa akulturasi upacara pengantin Jawa-Batak 

sebagai penguat integrasi nasional dapat dipilah berdasarkan teknik, wujud, dan dasar 

penentuan. Berdasarkan tekniknya, upacara pengantin Jawa-Batak dipilah menjadi kolaborasi 

dan partisi. Berdasarkan wujudnya, ada tujuh akulturasi, yakni akulturasi acara, tata rias, 
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busana, bahasa, makanan, entertaintment, dan dekorasi. Berdasarkan penentunya, ada dua 

akulturasi Jawa-Batak, yakni orang tua mempelai wanita dan penyelenggara upacara pengantin. 

Disarankan, jangan mencari perbedaannya, tetapi carilah persamaan antara etnis Jawa 

dan Batak. Persamaan ini dapat mendukung persatuan (integrasi). Anggaplah perbedaan 

sebagai kekayaan budaya. Kekayaan budaya ini dapat menjadi aset pariwisata dan  showbiz 

(bisnis upacara pengantin). 
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ABSTRAK  

Cerita rakyat berbasis budaya lokal memiliki nilai-nilai luhur untuk membentuk 
karakter anak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terkait dengan pengenalan 
karakter untuk anak usia dini melalui cerita rakyat budaya lokal. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengamati kemampuan anak dalam mengenal karakter yang 
ditanamkan melalui cerita rakyat budaya lokal dan bagaimana proses pembelajaran 
tersebut dapat terlaksana pada anak usia dini.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian preeksperimen atau 
eksperimen semu. Penelitian ini dilaksanakan di TK Pedagogia.Teknik 
pengumpulan data dengan observasi untuk mengamati perilaku yang terkait 
dengan pengenalan anak terhadap karakter yang sudah ditanamkan melalui cerita 
rakyat. Adapun beberapa cerita rakyat dari Yogyakarta yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu Kali Gajah Wong, Karangwaru, Desa Kembang, Terjadinya 
Kedung Bolong, Mbok Randa Bintara dan Lurah Cakrajaya, Kisah Rusa Menjadi 
Bertanduk, Kijang dan Lintah, Kunang-kunang Kelip dan Impiannya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan indikator pengenalan 
karakter rata-rata anak sejumlah 26 persen. Adapun langkah yang harus dilakukan 
pendidik dalam mengembangkan cerita rakyat dalam pembelajaran anak usia dini 
untuk mengenalkan karakter adalah dengan; 1) melakukan identifikasi terhadap 
karakter yang harus dikenalkan sesuai dengan kebutuhan anak, 2) merancang 
instrumen untuk mengukur karakter, 3) memilah cerita rakyat yang sesuai dengan 
karakter yang ingin dikembangkan, 4) melakukan modifikasi terhadap cerita rakyat 
agar sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak, 5) membuat visualisasi 
(ilustrasi) cerita agar lebih menarik dan mudah untuk dipahami, dan 6) 
melaksanakan kegiatan bercerita dengan berbagai kegiatan eksplorasi sebagai 
bentuk peneguhan terhadap nilai-nilai karakter tersebut.  

 

Kata kunci: pendidikan karakter, cerita rakyat, anak usia dini 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia mengalami krisis dalam berbagai bidang seperti dalam bidang pendidikan, 

ekonomi, sosial dan budaya. Kecintaan dan pengabdian terhadap bangsa terkikis karena 

pengaruh dari gaya hidup luar. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci 

untuk mengantisipasi masalah ini. Karakter bangsa dapat dibentuk melalui peningkatan sumber 

daya manusia. Kemajuan bangsa terletak pada karakter bangsa tersebut. Karakter perlu 

dibentuk dan dibina sedini mungkin agar menghasilkan kualitas bangsa yang lebih baik. Erikson 

dalam Papalia, dkk (2008: 370) dan Brewer (2007: 20) mengatakan bahwa kesuksesan anak 

mailto:marthachristianti@yahoo.com
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mengatasi konflik pada usia dini menentukan kesuksesan anak dalam kehidupan sosial dimasa 

dewasa kelak. Dengan demikian, pendidikan karakter berpotensi untuk dibentuk sejak usia dini.  

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan awal pembentukan manusia. Pada usia 

ini otak berkembang 80 persen sampai usia 8 tahun. Penelitian menunjukkan bahwa anak lahir 

dengan 100 milyar sel otak. Ketika memasuki usia dini, koneksi tersebut berkembang sampai 

beberapa kali lipat dari koneksi awal yaitu sekitar 20.000 koneksi (Jalongo: 2007: 77). Hal ini 

yang menyebabkan anak mampu menyerap segala sesuatu dari lingkungannya dengan sangat 

luar biasa. Lingkungan yang diserap dapat positif atau negatif. Jika anak berada dalam 

lingkungan yang positif maka anak terbentuk positif demikian pula sebaliknya. Untuk itu anak 

harus dibiasakan untuk berada dalam lingkungan yang positif sehingga menghasilkan kebiasaan 

yang positif.  

Lingkungan disekitar anak mencakup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Budaya menjadi 

bagian dalam lingkungan tersebut. Pendidikan dalam keluarga mewarisi nilai budaya yang 

didapat secara turun temurun. Orang tua akan mendidik anak sesuai dengan bagaimana orang 

tua mendapat didikan dari orang tuanya terdahulu. Lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat yang berbudaya memberi peluang bagi pendidikan karakter untuk 

mengembangkan nilai-nilai luhur budaya yang positif dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, 

perlu dikembangkan pendidikan berbasis budaya lokal untuk melestarikan budaya lokal yang 

positif. Salah satu cara untuk melestarikan budaya tersebut adalah dengan mengenalkan dan 

membiasakan anak untuk mendengar, dan membaca cerita-cerita rakyat yang ada di daerahnya.  

Begitu banyak cerita-cerita rakyat yang diwariskan memiliki nilai-nilai luhur untuk 

membentuk karakter anak yang sudah semakin hilang dan tidak dikenal. Fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa pendidik lebih memilih cerita-cerita yang diterjemahkan dari luar negeri 

untuk bercerita. Hal ini terjadi karena kurang tersedia media baca dari budaya lokal itu sendiri. 

Salah satu penerbit buku sangat produktif untuk menerjemahkan buku anak dari Barat dalam 

bahasa Indonesia dengan pandangan untuk membentuk budaya gemar membaca. Buku-buku 

tersebut misalnya wanita berkerudung merah, cinderela, putri aurora, si cantik dan monster 

(beauty and the beast), goldilock dan tiga beruang, pinokio, dan lain sebagainya yang 

mengandung sangat sedikit nilai moral yang dapat membentuk karakter bangsa.  

Beberapa penelitian yang mendukung pentingnya cerita rakyat ini untuk anak usia dini 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Chasanah dkk (2008: 45). Penelitian pragmatik sastra ini 

mengkaji satu cerita rakyat yang mengandung pesan moral cukup banyak dan dapat 

dikembangkan untuk anak usia dini. Peneliti menyarankan untuk melakukan telaah lebih dalam 

pada cerita-cerita rakyat yang masih ada secara lisan sebagai bentuk pelestarian terhadap cerita 

rakyat, mengingat kandungan nilai-nilai budaya yang ada didalamnya dapat diturunkan pada 

generasi seterusnya.  

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Piaget, Kohlberg dalam Musfiroh 

(2008: 66) juga menunjukkan bahwa cerita berperan dalam pembentukan moral. Piaget pada 

tahun 1965 mengukur perkembangan moral anak dengan menggunakan cerita. Cara yang 

dilakukan adalah dengan menyimak pertimbangan moral anak setelah mendengar cerita. 

Kohlberg juga demikian, yaitu mengukur moral dengan cara yang sama yaitu menggunakan 

cerita. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada waktu itu adalah dengan moral 

judgement interview.  
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Penelitian ini dibatasi pada anak usia 4-6 tahun yaitu anak yang berada pada jenjang 

pendidikan prasekolah jalur formal yaitu Taman Kanak-kanak. Sampel penelitian mengambil 

sekolah dengan kriteria sekolah yang menggunakan model pembelajaran berbasis budaya lokal 

yaitu TK Pedagogia, Yogyakarta. Cerita rakyat budaya lokal adalah cerita-cerita rakyat yang ada 

di Yogyakarta. Pengenalan karakter mengacu pada 15 pengembangan karakter sesuai dengan 

suplemen kurikulum berdasarkan PP No. 58 dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

pengenalan karakter di sekolah tersebut. 

TK Pedagogia telah merintis penerapan model pembelajaran berbasis budaya lokal. TK 

tersebut mengangkat kearifan budaya lokal Yogyakarta sebagai cara untuk belajar. Pengenalan 

karakter melalui cerita rakyat budaya lokal kemudian berpeluang untuk dikembang di TK 

tersebut. Pada saat itu cerita rakyat belum pernah digunakan di TK sebagai strategi 

pembelajaran untuk menanamkan nilai karakter. Adapun beberapa alasannya adalah 1) guru 

belum memiliki pengetahuan terkait pentingnya pemberian kegiatan bercerita untuk anak usia 

dini, 2) terbatasnya buku cerita anak yang dapat digunakan sebagai media bercerita di kelas, 3) 

pada umumnya, cerita rakyat memiliki durasi waktu yang panjang dan sulit untuk dipahami 

anak usia dini, hal ini menyebabkan kebosanan pada anak. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengamati kemampuan anak dalam mengenal karakter yang ditanamkan pada 

anak melalui cerita-cerita rakyat budaya lokal dan bagaimana proses pembelajaran tersebut 

dapat terlaksana pada anak usia dini. 

Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark”. Istilah ini fokus pada 

tindakan atau tingkah laku. Menurut Muslich (2011: 71) karakter memiliki dua pengertian yaitu 

menunjukkan bagaimana orang bertingkah laku dan berkaitan dengan personaliti. Berkaitan 

dengan seorang yang bertingkah laku, jika seseorang bertingkah laku baik seperti suka 

menolong, jujur, menunjukkan karakter mulia dan ini berlaku pula sebaliknya. Karakter 

berkaitan dengan personaliti maksudnya adalah seseorang yang disebut berkarakter jika 

tingkah lakunya sesuai kaidah moral. Menurut kamus besar bahasa Indonesia karakter  terkait 

dengan watak. Watak diartikan sebagai sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap 

pikiran dan tingkah laku; budi pekerti; dan tabiat. Dengan demikian, karakter adalah bentuk 

tingkah laku yang ditunjukkan sesuai dengan kaidah moral dan budi pekerti.  

Likona dalam Muslich (2011: 75) menekankan tiga komponen karakter yang baik dan 

harus ditanamkan sejak dini yaitu moral knowing (pengetahuan tentang moral), moral feeling 

(perasaan tentang moral), dan moral action (perbuatan moral). Tiga komponen ini sangat 

diperlukan untuk dapat memahami, merasakan, dan mengerjakan nilai-nilai kebijakan. Hal ini 

menjawab kebutuhan bahwa pendidikan moral dalam pembelajaran tidak hanya diberikan 

dalam bentuk hafalan (kognitif), namun lebih pada pengembangan moral tersebut yang 

terinternalisasi dalam diri manusia. Hal ini sesuai pula dengan pengertian pendidikan karakter 

dalam PP No.58 yaitu pendidikan yang melibatkan penanaman pengetahuan, kecintaan dan 

penanaman perilaku kebaikan yang menjadi sebuah pola/kebiasaan. Berdasarkan pengertian 

tersebut maka pendidikan karakter adalah pendidikan yang membentuk tingkah laku seseorang 

agar sesuai dengan kaidah moral baik dalam segi kognitif, afektif dan psikomotor. 

Pembentukan karakter pada anak usia dini dilakukan melalui pembiasaan. Adapun 

tujuannya adalah agar anak mempraktekkan langsung nilai-nilai tersebut dan terbiasa untuk 

melakukan hal-hal yang baik dengan harapan nilai tersebut dapat terinternalisasi dalam 
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kehidupan anak. Penanaman nilai pendidikan karakter pada anak usia dini sesuai PP No.58 

suplemen kurikulum mencakup empat aspek yaitu aspek spiritual, aspek personal, aspek sosial 

dan aspek lingkungan. Nilai-nilai yang dianggap baik dan penting untuk dikenalkan dan 

diinternalisasikan untuk anak usia dini sesuai suplemen PP No.58 yaitu mencakup; kecintaan 

terhadap Tuhan YME, kejujuran, disiplin, toleransi dan cinta damai, percaya diri, mandiri, tolong 

menolong, kerjasama dan gotong royong, hormat dan sopan santun, tanggung jawab, kerja 

keras, kepemimpinan dan keadilan, kreatif, rendah hati, peduli lingkungan, cinta bangsa dan 

tanah air. Berikut ini penjabaran dari masing-masing nilai tersebut dan implikasinya. 

Kecintaan terhadap Tuhan YME dapat diartikan sebagai nilai yang didasarkan pada 

perilaku yang menunjukkan kepatuhan kepada perintah dan larangan Tuhan YME yang 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh dari penanaman nilai ini yaitu 

menunjukkan rasa sayang dan cinta kasih kepada ciptaan Tuhan melalui belaian dan rangkulan, 

menolong teman, menghargai teman, dan lain sebagainya. Toleransi dan cinta damai dapat 

diartikan sebagai penanaman kebiasaan bersabar, tenggang rasa, dan menahan emosi dan 

keinginan. Adapun contoh perilaku yang dapat ditanamkan yaitu sabar menunggu giliran, saling 

berbagi, bekerja sama, menunjukkan ekspresi yang wajar ketika sedang marah, sedih, atau 

gembira. 

Disiplin adalah nilai yang berkaitan dengan ketertiban dan keteraturan. Contoh dari 

penanaman sikap disiplin yaitu membantu anak untuk mengatur waktu bermain, datang tepat 

waktu. Kejujuran adalah keadaan yang terkait dengan ketulusan dan kelurusan hati untuk 

berbuat benar. Adapun contoh penanaman nilai ini yaitu dapat ditanamkan pendidik pada anak 

dengan cara memberi fasilitas kotak khusus untuk temuan. Setiap anak yang menemukan 

sesuatu yang bukan miliknya dapat meletakkan barang tersebut dalam kotak temuan sehingga 

setiap teman yang merasa kehilangan dapat mencari barang yang hilang tersebut dalam kotak 

temuan. Jika di rumah nilai kejujuran dapat ditanamkan dengan meluangkan waktu untuk 

mendengarkan cerita anak dan mempercayai cerita tersebut sebagai sebuah kebenaran sambil 

meyakinkan anak bahwa cerita tersebut memang benar. 

Percaya diri adalah sikap yang menunjukkan bahwa anak mampu memahami diri dan 

nilai harga diri. Adapun contoh penanaman nilai ini yaitu dengan cara memberikan pujian atau 

penguatan tentang semua apa yang dimiliki oleh anak sehingga anak mampu menerima diri 

secara positif, misalnya, mengatakan kamu pasti bisa, kamu pintar sekali, coba lagi, wow…hasil 

karyamu luar biasa. Mandiri adalah perilaku yang tidak bergantung pada orang lain. Penanaman 

ini bertujuan untuk membiasakan anak menentukan, melakukan, memenuhi kebutuhan sendiri 

tanpa bantuan atau dengan bantuan yang seperlunya. Adapun contoh penanaman nilai ini yaitu 

memberi anak kesempatan untuk mencoba mengerjakan sesuatu sendiri, misalnya memakai 

pakaian sendiri, makan sendiri, memakai sepatu sendiri, mengerjakan tugas sendiri. 

Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa 

gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal 

yang sudah ada, yang belum pernah ada sebelumnya dengan menekankan kemampuan yang 

berkaitan dengan kemampuan untuk mengkombinasikan, memecahkan atau menjawab 

masalah, dan cerminan kemampuan operasional anak kreatif. Adapun contoh penanaman nilai 

ini adalah pendidik harus bersikap terbuka, memiliki toleransi yang tinggi dan memaparkan 
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ide-ide kreatif lain sehingga anak mampu menciptakan kreatifitas sendiri, misalnya, mengajak 

anak melihat pameran, berkarya wisata, menyediakan berbagai buku bacaan. 

Kerja keras adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku pantang menyerah yaitu 

mengerjakan sesuatu hingga selesai dengan gembira. Adapun contoh perilaku ini yaitu anak 

dapat mencoba dan terus mencoba, mengerjakan tugas sampai selesai, berusaha mencari atau 

menyelesaikan tugas sendiri dengan berbagai cara. Tanggung jawab adalah nilai yang terkait 

dengan kesadaran untuk melakukan dan menanggung segala sesuatunya. Adapun contoh 

penanaman nilai ini misalnya, membereskan mainan sendiri sehabis bermain, menyelesaikan 

tugas yang diberikan, mengembalikan buku atau peralatan lain pada tempatnya.  

Rendah hati adalah mencerminkan kebesaran jiwa seseorang dan sikap tidak sombong 

dan bersedia untuk mengalami kehebatan orang lain. Contoh perilaku ini meminta maaf jika 

salah, memuji karya teman dengan kata-kata, menghargai hasil karya teman dan lain-lain. 

Hormat dan santun adalah nilai yang terkait dengan tata krama penghormatan pada orang lain 

yang sesuai dengan norma budaya. Contoh perilaku ini adalah berbicara bergantian, meminta 

dengan sopan, mengucapkan terima kasih, mengucapkan tolong jika membutuhkan bantuan. 

Tolong menolong, kerjasama dan gotong royong adalah merupakan bentuk kemampuan 

sosialisasi dan kematangan emosi. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah 

membuat strategi pembelajaran yang dilakukan berkelompok, menggunakan metode proyek, 

mengatur pembagian tugas. Kepemimpinan dan keadilan dapat ditunjukkan dengan mau 

menjadi pemimpin, mengajak teman untuk melakukan hal yang baik, menjadi penengah, mau 

menerima berbagai keadaan orang lain, mampu memecahkan masalah dengan memperhatikan 

kepentingan orang lain. 

Peduli lingkungan merupakan sikap merawat, menjaga dan respon terhadap lingkungan. 

Nilai ini dapat dikembangkan dengan membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman 

dan binatang, membersihkan pekarangan dan kelas, merapikan tempat mainan, memanfaatkan 

barang bekas sebagai media pembelajaran/ alat untuk bermain. Cinta tanah air dan bangsa 

merupakan sikap rela berkerban dan menghargai hasil buatan bangsa. Penanaman nilai ini 

dengan mengenalkan produk-produk Indonesia dalam berbagai bidang, mengenalkan cerita-

cerita kepahlawanan, cerita rakyat, dan berbagai hasil seni dan budaya yang dimiliki bangsa, 

berkunjung ke beberapa tempat wisata bersejarah dan lain sebagainya.   

Cerita rakyat menurut Kiefer (2010: 227) dalam kutipannya yaitu : “folktales have been 

defined as all forms of narrative, written or oral, which have come to be handed down through the 

years”. Termasuk didalamnya epik, balada, legenda, mitos dan fabel. Sesuai pula dengan 

pengertian cerita rakyat menurut Mustakim (2005: 53) yaitu cerita yang disampaikan secara 

lisan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi lainnya yang tidak diketahui nama 

pengarangnya.  

Kiefer (2010: 233-239) membuat beberapa ciri cerita rakyat yang dapat dibedakan 

dengan cerita lain yaitu struktur alur, karakter, tema, motif, dan jenis. Struktur alur dalam cerita 

rakyat sederhana dan mengarah, terdiri dari pengulangan-pengulangan baik tanggapan, 

nyanyian dan puisi, waktu dan tempat dalam cerita tidak spesifik namun menceritakan sesuatu 

yang indah, biasanya pembukaan cerita menampilkan konflik, karakter dan tempat, kesimpulan 

cerita mengikuti klimaks yang sangat cepat dan detail. Struktur dalam cerita rakyat, dikenalkan 
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dengan sangat cepat. Karakter cerita untuk anak lebih tegas menunjukkan kebaikan atau 

bahkan sebaliknya berprilaku kejam dan jahat. Tema-tema yang sering diminati anak-anak 

berisi konflik dan diakhiri dengan penyelesaian yang indah.  

Karakteristik cerita untuk anak yang sudah disesuaikan untuk anak Indonesia oleh 

Musfiroh (2008: 33-45) dijelaskan dalam tujuh karakeristik. Karakteristik tersebut yaitu tema, 

amanat, plot, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, dan sarana kebahasaan. Tema untuk 

anak TK sebaiknya tungga bertema sosial maupun ketuhanan, bersifat tradisional 

(bertentangan baik dan buruk, kebenaran dan kejahatan). Amanat dapat diartikan sebagai 

pesan moral. Untuk anak usia dini amanat harus ada baik eksplisit maupun implisit. Guru 

berperan dalam memilih cerita yang mengandung amanat kepada anak. Hal ini mempengaruhi 

ketertarikan anak terhadap cerita. Guru disarankan untuk memilih cerita yang mengandung 

amanat tidak terlalu dekat dengan permasalahan anak karena anak merasa sebagai objek 

sindiran dalam cerita tersebut.  

Plot atau alur dalam cerita untuk anak usia dini harus sederhana, tidak terlalu rumit 

untuk dipahami, berurut, berulang dan mudah untuk ditebak, durasi waktu cerita tidak terlalu 

lama, mengingat anak memiliki rentang perhatian yang cukup pendek. Tokoh dan penokohan 

untuk anak bersifat rekaan, memiliki kemiripan dengan individu dalam kehidupan yang 

sesungguhnya, jelas dan sederhana (memiliki sifat baik saja atau buruk saja), jumlah terbatas, 

mudah diingat, dan dikenal anak. Sudut pandang dipilih yang memudahkan anak untuk 

mengidentifikasi, menginterpretasi, dan memahami cerita dengan bantuan pencerita yang 

menyampaikan tentang tokoh, peristiwa, tindakan, dan motivasi dari cerita tersebut. Latar 

cerita untuk anak bebas dalam latar apapun, sesuai dengan perkembangan kognitif dan moral 

anak, latar yang tepat dapat digunakan besok dan sekarang, menghindari rincian waktu agar 

anak tidak terbebani mengingat detail waktu tersebut, dan tidak dijelaskan secara detail.  

Sarana kebahasaan cerita untuk anak harus disesuaikan dengan tahap perkembangan 

bahasa anak dalam hal kosakata, dan struktur kalimat sesuai dengan tingkat perolehan anak. 

Kosakata untuk anak berisi kata-kata yang mudah, berisi beberapa konsep numerik dasar, 

beberapa kata sifat, kata adverb, kata rujukan orang preposisi, kata sambung. Kosakata 

sebaiknya tidak bermakna ganda dan tidak konotatif, kata sering diulang-ulang, terutama kata 

yang penting, sederhana, tepat, mudah dicerna dan diingat anak. Struktur kalimat dalam cerita 

untuk anak berisi 4 kata satu kalimat untuk anak usia 4 tahun, 5 kata untuk 5 tahun, 6 kata 

untuk 6 tahun. Kalimat pendek, kadang-kadang berisi kalimat negatif, kalimat lebih banyak 

kalimat aktif daripada kalimat pasif, berisi sedikit kalimat majemuk bertingkat, berisi kalimat 

langsung dan literal.   

Pendidikan anak usia dini menurut UU no. 20 tahun 2003 adalah suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pengertian 

ini mengandung arti bahwa pendidikan merupakan bentuk kegiatan yang direncanakan dan 

diprogram dengan sedemikian rupa agar mampu mengembangkan semua aspek perkembangan 

anak. Hal ini mengacu pada dasar penelitian neorologis yang memaparkan potensi saraf untuk 

berkembang pada usia tersebut. Dengan demikian pendidikan karakter sejak dini merupakan 

salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi anak.  
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Dalam kaitannya dengan perkembangan anak, untuk merancang sebuah program, 

pendidik harus memahami terlebih dahulu potensi rata-rata yang dimiliki anak pada setiap 

aspek. Hal ini bertujuan untuk membuat program yang tepat sasaran dan sesuai dengan 

kebutuhan anak. Dalam penelitian ini, pendidik mencoba merancang kegiatan bercerita dengan 

cerita-cerita rakyat untuk mengenalkan karakter pada anak usia dini.  

Perkembangan kognitif anak usia 4-6 tahun menurut Piaget (Jamaris: 2011: 37-38) masuk 

dalam tahap berpikir praoperasional konkrit. Pada usia ini anak masuk dalam tahap berpikir 

intuitif yaitu fase dimana anak memiliki banyak pengetahuan namun tidak tahu bagaimana anak 

mengetahui hal tersebut. Tahap ini mencirikan rasa ingin tahu anak sangat besar terhadap 

sesuatu, banyak mengajukan pertanyaan, mampu untuk mengetahui alasan-alasan logis yang 

primitif, belum dapat memahami prinsip konservasi, dan anak belajar melalui contoh-contoh 

yang dilihat ketika bermain.  

Perkembangan sosial anak usia taman kanak-kanak dalam Sujiono (2005: 81) yaitu 

kemampuan anak untuk bebas bicara pada diri sendiri, orang lain dan mainannya; berbicara 

lancar; bermain dalam kelompok; mulai menyenangi kisah seseorang/tokoh dalam film atau 

cerita. Penanaman nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat pada anak dilalui dalam 

proses sebagai berikut yaitu; 1) tahap imitasi, tahap peniruan anak terhadap tingkah laku atau 

sikap dan cara pandang orang dewasa (model); 2) tahap identifikasi, tahap menyamakan 

tingkah laku sosial orang yang berada di sekitarnya sesuai perannya kelak di masyarakat; 3) 

tahap internalisasi, tahap penanaman dan penyerapan nilai-nilai yang relatif menetap sehingga 

menjadi nilai yang tertanam dan menjadi milik orang tersebut.   

Perkembangan bahasa anak meliputi empat aspek pengembangan yaitu aspek 

mendengarkan/menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Keempat aspek ini berkembang 

berkelanjutan dengan pengertian bahwa aspek membaca dan menulis terbentuk dari 

kemampuan aspek menyimak dan berbicara lebih dahulu (bahasa oral). Adapun beberapa 

kriteria buku bacaan yang dapat menarik minat anak dalam membaca menurut Jalongo (2007: 

162, 187) yaitu dibagi atas tiga tahap yaitu tahap membaca pemula, tahap berkembang, dan 

tahap mandiri. Bacaan tahap pemula atau awal memiliki ciri yaitu pendek dan dapat  

diperkirakan, berulang-ulang, menggunakan bahasa yang sederhana, menggunakan irama, 

teksnya sederhana, mudah diingat, gambar dan teks sesuai, gambar sangat dominan. 

Karakteristik bacaan untuk tahap berkembang memiliki ciri yaitu lebih panjang, lebih kompleks, 

kosa kata lebih banyak, banyak tulisan dan gambar seimbang. Karakteristik bacaan untuk tahap 

mandiri yaitu ilustrasi gambar sedikit, kosakata lebih banyak dan menantang, lebih banyak 

karakter yang dikenalkan pada anak, unsur cerita lebih berkembang . 

Perkembangan minat pada anak berkembang dapat dilihat dari pengamatan pada saat 

melakukan kegiatan, pertanyaan anak yang diberikan terus menerus, pokok pembicaraan yang 

mengarah pada minat anak, pilihan buku bacaan, hasil menggambar spontan, jawaban atas 

pertanyaan spontan yang diutarakan orang dewasa kepada anak, dan segala bentuk hasil karya 

anak. Berdasarkan hasil penelitiannya, Hurlock (1979: 116-143) mengidentifikasi beberapa 

minat yang umum pada anak-anak yaitu minat terhadap tubuh manusia, penampilan, pakaian, 

nama, lambang status, agama, jenis kelamin, dan pekerjaan dimasa mendatang.  

Perkembangan moral anak oleh Kohlberg (Crain: 2007: 231-239) dibagi atas tiga 

tingkatan yaitu moralitas prakonvensional, konvensional, dan pascakonvensional. Moralitas 
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prakonvensional terbagi atas 2 tahap yaitu tahap pertama, anak berorientasi pada kepatuhan 

dan hukuman. Moralitas dari suatu tindakan dinilai atas dasar akibat fisik. Tahap kedua, anak 

menyesuaikan terhadap harapan sosial untuk memperoleh penghargaan. Moralitas 

konvensional dibangun atas dasar persesuaian dengan peraturan untuk mendapatkan 

persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan orang lain. Tahap ini 

dibagi atas dua tahap yaitu tahap penyesuaian dengan peraturan untuk mendapatkan 

persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka.  

Tahap kedua, anak harus berbuat sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam 

masyarakat agar dapat diterima dan terhindar dri ketidaksetujuan sosial. Moralitas terakhir 

pascakonvensional yaitu moralitas yang sesungguhnya, tidak perlu disuruh merupakan 

kesadaran dari diri orang tersebut. Tahap ini pula terbagi atas dua tahap yaitu tahap dimana 

seseorang perlu keluwesan dan adanya modifikasi dan perubahan standar moral jika dapat 

menguntungkan kelompok secara keseluruhan. Tahap selanjutnya adalah tahap seseorang 

menyesuaikan diri dengan standar sosial dan cita-cita internal terutama untuk menghindarkan 

rasa tidak puas dengan diri sendiri. 

Acuan karakteristik perkembangan anak usia 4-6 tahun di atas adalah sebagai pedoman 

untuk merancang kegiatan bercerita agar cerita-cerita rakyat dapat disampaikan menarik dan 

tepat sasaran sebagai upaya untuk membangun karakter anak didik.   

Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana pengenalan 

karakter dapat dikembangkan melalui cerita rakyat budaya lokal khususnya dari Yogyakarta. 

Adapun cerita rakyat berbudaya Yogyakarta yang digunakan adalah Karangwaru, Desa 

Kembang, Terjadinya Kedung Bolong, Mbok Randa Bintara dan Lurah Cakrajaya, Kisah Rusa 

Menjadi Bertanduk, Kijang dan Lintah, Kunang-kunang Kelip dan Impiannya (Dhanu Priyo 

Prabowo, 2008; 1, 47, 61, 95, 113, 129, 143), dan Kali Gajah Wong (Henry Artiawan Yudhistira, 

2012; 1). Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kelimuan pendidikan anak usia dini 

dalam mengembangkan karakter dengan penggunaan cerita rakyat yang diambil dari budaya 

setempat.  

 

METODE  

Penelitian ini dilaksanakan di TK Pedagogia, Yogyakarta. Metode yang digunakan yaitu 

praeksperimen atau eksperimen lemah. Metode ini dipilih karena kelas belum pernah 

menggunakan kegiatan bercerita dengan cerita rakyat kepada anak untuk mendidik karakter. 

Sampel dalam penelitian ini adalah anak TK B2 TK Pedagogia dengan jumlah 14 orang anak. 

Prosedur pemilihan sampel adalah cluster random sampling dengan alasan semua anak dipilih 

untuk dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Instrumen 

pengamatan berisi indikator perilaku yang menunjukkan pengenalan anak terhadap nilai 

tertentu yaitu tolong menolong, bekerjasama dan gotong royong, hormat dan sopan santun, 

serta nilai tanggung jawab. Setiap nilai memiliki indikator yang terkait dengan perilaku yang 

muncul. Nilai tolong menolong, bekerjasama dan gotong royong terlihat dari mau bekerjasama 

dalam kelompok, membantu teman yang membutuhkan, mengerjakan tugas bersama-sama, 

membantu guru atau teman merapikan tempat mainan secara bersama-sama (walaupun tidak 

ikut bermain), mengarahkan teman yang kesulitan, jika diminta untuk membantu dengan 

senang hati mau melakukannya. Nilai hormat dan sopan santun terlihat dalam mengucapkan 
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salam pada guru saat bertemu tidak berteriak, mengucapkan terima kasih sehabis meminjam, 

meminjam mainan dengan tutur kata yang sopan, mengucapkan tolong jika meminta bantuan. 

Nilai tanggung jawab terlihat dalam perilaku anak dalam merapikan tempat makan sehabis 

makan, membuang sampah makanan ketika habis makan, menyelesaikan tugas sampai selesai 

sesuai dengan indikator, mengembalikan/merapikan mainan sehabis bermain, meletakkan tas 

pada tempatnya, mengembalikan peralatan belajar pada tempatnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini terlihat dalam kemajuan perilaku yang nampak sesuai dengan 

pengenalan anak tentang nilai karakter tersebut. Berikut ini disajikan hasil kemajuan anak dan 

perbandingannya dalam bentuk gambar.  

Gambar 1. Hasil Pretest dan Postest Pengenalan Karakter melalui Cerita Rakyat 

 

Berdasarkan data yang telah dianalisis maka terlihat peningkatan skor pretest dan 

posttest sejumlah 26 persen dari skor awal. Hasil ini bervariasi pada setiap anak namun 90 

persen anak dalam kelas tersebut mengalami peningkatan dalam skor posttest. Keberhasilan 

penelitian ini didukung oleh berbagai faktor. Pertama, guru cakap dalam membawakan cerita. 

Untuk menarik perhatian anak terhadap cerita, guru harus berusaha untuk hafal cerita, mampu 

mencocokkan gambar dengan cerita, dan terampil mengkomunikasikannya pada pendengar 

(Tadkiroatun Musfiroh, 2008; 127). Dalam pelaksanaannya, guru diminta untuk mempelajari 

gambar yang sudah disiapkan peneliti terkait dengan ilustrasi gambar cerita rakyat yang akan 

diberikan pada anak. Setelah itu, guru diminta untuk membaca cerita dan memahami cerita 

tersebut lalu mendiskusikannya dengan peneliti tentang beberapa bagian cerita yang kurang 

sesuai untuk disampaikan pada anak, misalnya tentang kegiatan bertapa untuk mencapai 

kesempurnaan atau tentang tokoh cerita yang kurang masuk akal.  

Kedua, cerita rakyat yang diberikan pada anak telah dimodifikasi sehingga alur cerita 

lebih sederhana dan mudah dipahami oleh anak. Cerita rakyat yang tersaji panjang dan sulit 

untuk dipahami anak kemudian disederhanakan dalam penyampaiannya kepada anak. Adapun 

tujuannya agar anak tidak mengalami kesulitan dalam memahami cerita tersebut. Penelitian ini 

menggunakan sembilan cerita rakyat dari Yogyakarta. Cerita tersebut antara lain Karangwaru, 

Desa Kembang, Terjadinya Kedung Bolong, Mbok Randa Bintara dan Lurah Cakrajaya, Kisah 
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Rusa Menjadi Bertanduk, Kijang dan Lintah, Kunang-kunang Kelip dan Impiannya (Dhanu Priyo 

Prabowo, 2008; 1, 47, 61, 95, 113, 129, 143), Kali Gajah Wong (Henry Artiawan Yudhistira, 

2012; 1), dan Asal Mula Nyamuk Berdengung (Samsuni, 2012; 1) Semua cerita dalam penelitian 

ini dimodifikasi agar mudah dipahami oleh anak.  

Ketiga, kegiatan bercerita ini menggunakan gambar sebagai ilustrasi dari cerita, warnanya 

menarik dan rasio ukuran gambar seimbang dengan jumlah anak. Untuk kepentingan penelitian 

ini, peneliti berusaha untuk membuat ilustrasi gambar dari cerita rakyat yang panjang. Setiap 

judul cerita rakyat hanya disajikan dalam enam sampai tujuh ilustrasi gambar. Gambar 

diusahakan sesuai dengan imajinasi anak dan cocok dengan cerita. Peneliti dan ilustrator 

melakukan diskusi untuk mendapatkan gambar yang sesuai dengan jalan cerita. Ilustrator 

sebelumnya diminta untuk membaca naskah cerita terlebih dahulu agar dapat menggambarkan 

cerita dalam bentuk visual.  

Keempat, cerita rakyat yang dipilih disesuaikan dengan minat anak dan dekat dengan 

lingkungan anak. Anak-anak menyukai cerita bertema binatang. Hal ini terlihat dari antusiasme 

anak ketika mendengarkan cerita rakyat bertema binatang pada saat pelaksanaan penelitian. 

Indikator lain dari ketertarikan anak pada cerita ini yaitu kemampuan anak untuk mengingat 

jalan cerita dan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Terlihat berbeda ketika guru memberikan 

cerita rakyat yang bukan bertema binatang. Anak pada waktu itu mampu menjawab dan 

menceritakan kembali namun untuk menyebutkan tokoh-tokoh tersebut, anak memerlukan 

bantuan dari guru. Hal ini terjadi karena nama tokoh tersebut hampir mirip dan sulit untuk 

dibedakan.  

Kelima, cerita tidak terlalu panjang sehingga anak tidak bosan. Peneliti dan guru 

memahami bahwa rentang perhatian anak usia dini sangat pendek. Untuk itu strategi yang 

harus dilakukan untuk meningkatkan perhatian anak ketika mendengarkan cerita adalah 

dengan membuat cerita yang panjang menjadi lebih sederhana. Cerita tersebut seperti 

dikatakan sebelumnya dibuat dalam enam sampai tujuh gambar saja, hal ini bertujuan agar 

anak dapat berimajinasi terkait dengan bagian-bagian cerita yang tidak tersaji secara visual. 

Dengan demikian, diharapkan proses ini dapat mempertahankan pusat perhatian anak agar 

dapat mendengarkan cerita dengan baik. Gambar yang menarik, warna yang cerah dan jelas 

mampu pula menarik perhatian anak.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data maka hasil penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis 

bahwa cerita rakyat dapat mengembangkan karakter untuk anak usia dini.  Hal ini terjadi 

disebabkan beberapa faktor yaitu kecakapan guru ketika membawakan cerita, cerita rakyat 

sudah dimodifikasi sehingga lebih sederhana dan mudah dipahami, kegiatan ini dilengkapi 

dengan media gambar sebagai ilustrasinya, tema cerita rakyat dipilih sesuai dengan minat anak 

dan karakteristik anak, dan cerita tidak terlalu panjang sehingga anak tidak bosan. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka beberapa saran yang dapat dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru kelas, dapat menggunakan cerita rakyat sebagai alternatif untuk mengenalkan 

karakter pada anak usia dini. Namun dalam pelaksanaannya, guru harus membuat ilustrasi 
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lebih dahulu terkait dengan cerita, melakukan modifikasi terhadap cerita agar lebih 

sederhana dan dapat dipahami oleh anak. Cerita yang dipilih hendaknya disesuaikan 

dengan minat dan kebutuhan anak agar pelaksanaannya lebih efektif.  

2. Bagi orang tua, dapat menggunakan cerita rakyat untuk mengenalkan karakter pada anak.  

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian tentang antara lain: 

a. Identifikasi cerita rakyat dalam mengembangkan karakter anak usia dini secara lebih 

spesifik. 

b. Model pengembangan pendidikan karakter melalui cerita rakyat budaya lokal. 

c. Pengembangan asesmen pendidikan karakter untuk anak usia dini. 
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ABSTRAK 

Kegiatan IbW Kecamatan Dukun bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Desa 
Sewukan dan Desa Sumber pasca erupsi Merapi tahun 2010 agar tetap bertahan 
hidup meskipun erupsi Merapi selalu datang berkala. Pelaksanaan kegiatan diawali 
dengan sosialisasi, pelatihan di IKM dan pendampingan. Hasil pelaksanaan kegiatan 
tahun I adalah pemanfaatan potensi pasir banjir lahar dingin sebagai bahan baku 
kerajianan pot tanaman dan bentuk kerajinan lainnya, dengan nama kelompok 
”BUANA KARYA”.  Kelompok ini sudah memasuki pasar melalui kegiatan pameran. 
Bentuk pendampingan yang dilakukan meliputi design, pembuatan cetakan, 
pembukuan keuangan dan pemasaran. Selama tahun pertama terbentuk 3 IRT baru 
yang mengolah makanan produk pertanian. Ketiganya sudah mendapatkan 
sertifikasi P-IRT dari Dinkes dan sudah memasuki pasar.  Satu UKM yaitu ”SURYA 
MERAPI” masih dalam taraf uji coba pasar untuk produk ”TORAKUR” namun untuk 
produk minuman khas dengan bahan baku mentimun ”Mee Cool” sudah mulai 
dipasarkan meskipun masih bersifat tradisional. Pertanian  organik terintegrasi 
dirintis melalui pelatihan pembuatan pupuk organik  dengan waktu prosesing 
singkat.  Selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas pemeliharaan ternak pada 
kelompok ternak Sumber Rejeki di desa Sumber melalui penerapan teknologi pakan 
awetan berupa ”silase”.  Permasalahan limbah organik  di STA dikaitkan dengan 
pertanian terpadu melalui pengolahan limbah organik sekaligus membuat 
lingkungan bersih. Berdasarkan  kegiatan yang sudah berjalan dan antusiasme 
warga serta dukungan PEMKAB disimpulkan bahwa terapan teknologi melalui 
kegiatan IbW sangat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kalau 
dilaksanakan secara tepat guna dan tepat budaya.  

Kata kunci : pertanian terpadu, erupsi merapi, deversifikasi usaha 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang letaknya diapit 

oleh beberapa kabupaten dan kota antara lain Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, 

Kabupaten Boyolali,  Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang serta 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Secara administratif, Kabupaten Magelang dibagi menjadi 21 kecamatan terdiri dari 372 

desa/kelurahan, termasuk 2 desa persiapan. Luas wilayah Kabupaten Magelang tercatat sekitar 

mailto:nurrasminati@yahoo.co.id
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108.573 Ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Jarak dari Kota Magelang 

ke Yogyakarta 43 km, sedangkan ke ibukota propinsi (Semarang) 78 km. 

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten penghasil pangan di Propinsi Jawa 

Tengah, sehingga produktivitas tanaman pangan khususnya tanaman padi terus dipacu. Rata-

rata produksi padi sawah berhasil mencapai 54,64 kwintal per hektar. Hal ini masih lebih tinggi 

daripada rata-rata produksi tahun sebelumnya. Luas areal produksi (panen) : 53,698 Ha. Jumlah 

produksi gabah 282,659 ton, produksi beras  192,28 ton dengan jumlah konsumsi beras  

106.711,4 ton.   

Kabupaten Magelang merupakan daerah prospektif yang cukup terbuka bagi 

pengembangan investasi pada bidang pertanian, UMKM dan pariwisata. Adanya potensi UMKM 

ini didukung oleh produksi hasil pertanian yang dihasilkan serta keberadaan pariwisata. Hasil 

produksi pertanian sebagai bahan baku UMKM dan sektor pariwisata mendukung untuk 

pemasarannya. Potensi UMKM ini, dapat dilihat dari jumlah industri kecil menengah dengan 

komoditi industri kimia, agro dan hasil hutan di Kabupaten Magelang sebanyak 27.097 unit di 

tahun 2006 dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,17%. Sektor industri kecil dan menengah 

ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 63.986 orang pada tahun 2006 dan mengalami 

pertumbuhan sebesar 5,19%. Nilai investasi yang dihasilkan pada sektor industri kecil dan 

menengah dari komoditi industri kimia, agro dan hasil hutan mencapai Rp. 163.722.965.000,00 

pada tahun 2006 atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,17%. 

Kecamatan Dukun merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Magelang yang 

menjadi wilayah IbW dengan luas 3.984,490 km2, jumlah penduduk 42.220 jiwa. Kecamatan 

Dukun terdiri atas 15 desa, yaitu desa Banyubiru, Banyudono, Dukun, Kalibening, Keningar, 

Ketunggeng, Krinjing, Mangunsuko, Ngadipuro, Ngargomulyo, Paten, Sengi, Sewukan, Sumber 

dan Wates. Batas wilayah kecamatan Dukun sebelah utara dengan kecamatan Sawangan, 

sebelah timur kecamatan Selo, Boyolali dan gunung Merapi, sebelah selatan Kecamatan 

Srumbung dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Muntilan. Jarak kecamatan Dukun 

ke kantor Bupati Magelang 18 km.  

Wilayah kecamatan Dukun pada tahun 2010 terkena dampak erupsi gunung Merapi 

maupun banjir lahar dingin pada tahun 2011. Berdasarkan data, jumlah penduduk yang 

terdampak erupsi Merapi di kecamatan Dukun 8.885 KK dengan jumlah jiwa 36.768 jiwa dari 

total 15.758 KK terdampak erupsi Merapi di kabupaten Magelang. 

Akibat yang sangat dirasakan oleh masyarakat di kecamatan Dukun pasca erupsi Merapi 

adalah terjadinya banjir lahar dingin yang sampai sekarang masih terus mengancam 

masyarakat, terutama yang berada di bantaran sungai berhulu Merapi. Pasca erupsi Merapi 

tahun 2010 telah merusak lahan pertanian dan juga menghancurkan tanaman pertanian yang 

siap panen, serta menghancurkan ternak-ternak yang dipelihara oleh sebagian besar 

masyarakat di kecamatan Dukun. Seluruh wilayah di kecamatan Dukun mengalami gagal panen, 

sementara modal petani juga sudah diinvestasikan di bidang pertanian.  

Desa Sewukan, kecamatan Dukun, terdapat pasar Sub Terminal Agribisnis (STA) Sewukan 

yang merupakan pusat pemasaran sayuran dataran tinggi di Kabupaten Magelang. Sayur mayur 

yang diperjualbelikan bukan hanya berasal dari kaki Gunung Merapi, melainkan daerah lain. 

Pengelola STA mengundang para pedagang sayur – mayur  dari daerah lain. Misalnya, pedagang 
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tomat dari Jawa Barat, kentang (Dieng Wonosobo), wortel (Karanganyar), cabe (Temanggung), 

loncang dan sledri (Kaliangkrik), serta kubis (Pakis dan Ngablak).  

Pasca erupsi Merapi, aktivitas di STA Sewukan mengalami penurunan drastis bahkan 

berhenti selama beberapa minggu. Penurunan aktivitas di STA Sewukan ini selain karena erupsi 

Merapi, juga akibat terputusnya jembatan Tlatar yang merupakan jalan penghubung antara 

kecamatan Dukun dengan kecamatan lain pensuplai sayur-mayur. Untuk memulihkan situasi 

STA seperti sedia kala diperlukan waktu sedikitnya enam bulan. Karena infrastruktur pertanian 

seperti saluran irigasi juga banyak yang rusak.  

Lumpuhnya aktivitas di STA Sewukan juga mengakibatkan sebanyak 15 orang pengrajin 

anyaman keranjang sayur yang ada di desa Sewukan mengalami penurunan omset. Sebelum 

erupsi Merapi, kebutuhan keranjang mencapai 500 buah per hari. Namun saat ini omset mereka 

turun hampir 50% seiring dengan penurunan omset STA Sewukan dari Rp. 3 M per bulan 

sebelum erupsi Merapi menjadi Rp. 900 juta per bulan pasca erupsi Merapi. 

Proses pengolahan tanah juga butuh waktu lama untuk mencampur abu vulkanik Merapi 

dengan tanah dan dari seluruh proses ini, petani baru mulai bisa panen kembali sekitar enam 

bulan kedepan. Untuk pengolahan tanah pasca erupsi, petani mengalami kendala dengan 

kelangkaan pupuk kimia, dilain pihak petani belum optimal dalam menggunakan pupuk 

organik. Petani juga belum mengolah kotoran ternaknya menjadi pupuk organik yang 

berkualitas.  

 Populasi ternak ruminansia di desa Sewukan; sapi 319 ekor, kerbau 33 ekor, 

kambing/domba 432 ekor. Jumlah ternak ruminansia yang cukup banyak ini, akan 

menghasilkan kotoran ternak yang cukup besar. Apabila seekor ternak sapi menghasilkan kira-

kira 15 kg kotoran/hari, maka akan dihasilkan kotoran ternak sejumlah 5280 kg per hari. 

Permasalahan Wilayah 

Banyaknya potensi sumber daya alam di kecamatan Dukun yang masih belum tergarap 

optimal khususnya di desa Sewukan dan Sumber.  Areal desa Sewukan dan Sumber sangat 

subur dan tersedia air yang melimpah.  Banyak hasil-hasil pertanian, peternakan dan perikanan 

belum memberikan penghasilan yang optimal disebabkan oleh rendahnya motivasi usaha dan 

kemampuan SDM yang rata-rata masih rendah.  Perubahan pola pikir dari pola pikir tradisional 

ke pola pikir bisnis sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha yang berbasis 

potensi lokal. 

Kemampuan SDM yang rata-rata masih rendah terutama dalam mengelola SDA.  Banyak 

SDA yang belum optimal dimanfaatkan salah satunya adalah masih rendahnya kemampuan 

SDM.  Disamping itu motivasi usaha juga masih terkungkung dengan pola lama dan tradisional.  

Keberanian mengambil resiko untuk membuka usaha baru masih sangat rendah. 

Kurang sinkronnya program-program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.  

Kecenderungan banyaknya pembangunan fisik yang mengandalkan padat karya, akan sedikit 

mematikan kreatifitas usaha dan curahan waktu usaha, kebiasaan mengandalkan bantuan 

pemerintah maupun pihak asing sebagai daerah bencana menyebabkan efek psikologis yang 

kurang baik terutama berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan. 
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Banyaknya masyarakat/ ibu-ibu yang bekerja di sawah, menjadi kendala terhadap 

peningkatan kualitas SDM, pengambilan resiko usaha dan kecenderungan kerja instan segera 

dapat uang cash. 

Umumnya pemasaran produk khas masih di tataran pasar tradisional, yang dianggapnya 

mudah dan tidak banyak kendala.  Peluang yang besar ke pasar modern masih perlu motivasi 

lebih keras lagi dengan peningkatan kualitas sdm terutama melalui kegiatan pelatihan strategi 

menembus pasar modern. 

Lambatnya perkembangan lembaga kelompok petani organik, meskipun potensi ke arah 

pertanian organik sangat besar.  Anggapan masyarakat, masih memandang remeh terhadap 

pertanian organik, terutama dalam menembus pasar, resiko produksi rendah, anggapan tanpa 

organik juga sudah laku.  Mereka tidak memiliki motivasi yang kuat untuk maju dan berubah, 

padahal potensi pertanian organik di wilayah ini sangat terbuka lebar. 

Permasalahan mendesak yang harus segera ditangani berkaitan dengan pemulihan pasca 

erupsi Merapi di wilayah desa Sewukan dan desa Sumber yang merupakan wilayah Kawasan 

Rawan Bencana (KRB) III kecamatan Dukun,  adalah : 

1. Pemulihan sarana prasarana yang rusak akibat erupsi maupun banjir lahar dingin, baik 

yang berkaitan dengan irigasi maupun sarana penghubung lainnya. 

2. Pemulihan lahan pertanian pasca erupsi Merapi untuk pemulihan usaha di bidang 

pertanian maupun peternakan. 

3. Penyediaan bibit tanaman pertanian terutama hortikultura. 

4. Pemulihan produksi tanaman hortikultura melalui pemanfaatan lahan pekarangan baik 

menggunakan model tabulampot maupun system vertikulture. 

5. Belum optimalnya produksi tanaman organik disertai belum optimalnya penggunan 

pupuk organik 

6. Masyarakat terdampak erupsi memiliki motivasi dan kemandirian usaha selain sector 

pertanian yang masih rendah. 

7. Rendahnya cabang / diversifikasi usaha yang dimiliki masyarakat selain usaha 

pertanian untuk menanggulangi erupsi Merapi yang sifatnya berkala (4 tahunan), 

sehingga tidak/kurang memiliki kemampuan untuk tetap bertahan hidup.  

8. Masih rendahnya pengembangan Industri Rumah Tangga yang mengolah produk-

produk pertanian local seperti ketela rambat, ubi kayu, kacang-kacangan, buah-buahan 

menjadi produk unggulan untuk meningkatkan perekonomian melalui fasilitas STA 

Sewukan.  

9. Belum adanya kelembagaan petani organik, kelompok ternak, kelompok industri 

maupun realisasi lembaga keuangan mikro yang mendukung usaha di wilayah 

Sewukan. 

10. Potensi pasir banjir lahar dingin sebagai bahan baku kerajinan belum termanfaatkan 

dengan baik. 
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Tujuan dan Manfaat  

Kegiatan Ipteks bagi wilayah Kecamatan Dukun bertujuan memberdayakan masyarakat 

Desa Sewukan dan Desa Sumber pasca erupsi Merapi tahun 2010 agar tetap bertahan hidup 

meskipun erupsi Merapi selalu datang berkala melalui optimasi lahan pertanian dan 

deversifikasi usaha.  

Adapun manfaat dari kegiatan IbW adalah : 

1. Peningkatan aktivitas STA Sewukan melalui produk2 unggulan yang dihasilkan oleh 

masyarakat Sewukan baik pertanian, olahan hasil pertanian (melalui berkembangnya IRT), 

kerajinan maupun produk spesifik lain seperti produk pertanian organik.  

2. Terbentuknya  kemandirian usaha bagi pengrajin makanan khas Sewukan dan desa Sumber 

sehingga terjadi peningkatan omzet penjualan dengan memunculkan pangan tradisional 

sesuai dengan potensinya menjadi unggulan yang khas/spesifik wilayah.  

3. Terbentuk kelompok pengrajin pasir batu (sirtu) “Buana Karya” yang sementara ini 

memproduksi pot  tanaman dengan aneka design dan telah mendapat pesanan untuk 

produk tempat cuci tangan serta alas tiang bendera. Untuk tahap berikutnya akan 

memproduksi batako, conblok dan genting berbahan pasir semen dengan design menarik.  

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah :  

a. Sosialisasi kegiatan kepada masyarakat sasaran di desa Sewukan dan desa Sumber  

tentang program IbW. Dalam sosialisasi ini  juga diuraikan latar belakang kegiatan, 

maksud dan target yang akan dicapai.  

b. Kemudian dilakukan penyuluhan dan pelatihan teknis/diklat sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi masyarakat, kemudian dilakukan dialog interaktif dengan 

peserta. Diklat/pelatihan telah dilaksanakan di kelompok IRT olahan makanan,  

pengrajin keranjang bambu dan pengrajin pasir batu serta kelompok tani dan kelompok 

ternak. 

Warga yang terlibat adalah anggota kelompok IRT makanan olahan (5 orang/IRT), 

perwakilan  RT meliputi masing-masing pengurus RT (sekitar 5 orang) kemudian 10 wakil 

anggota kelompok ternak, kepala dukuh dan tokoh masyarakat di tingkat dukuh (5 orang).   

 

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN I (2012) 

1. Bidang Industri 

Banjir lahar dingin yang terjadi tahun 2011 menyisakan banyaknya kerugian masyarakat 

yang diakibatkan melimpahnya pasir hingga meluap ke tanah-tanah pekarangan warga.  Luapan 

pasir ini jelas mengganggu aktivitas pertanian, perkebunan, dan tempat tinggal mereka. 
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Melimpahnya pasir di wilayah desa Sewukan yang terkena langsung dampak luapan 

sungai Pabelan disisi lain menjadi potensi pengembangan kerajinan berbahan baku pasir.  

Ketika ditetapkan bersama dengan masyarakat mengenai program pembuatan pot tanaman dan 

perkakas lainnya yang berbahan baku pasir, permasalahan paling mendasar adalah mengenai 

kemampuan sumber daya manusianya. 

Sebagai tahap awal dilakukan kegiatan pelatihan pembuatan pot tanaman dengan 

mendatangkan narasumber yang langsung sebagai praktisi dan pengusaha eksport pot tanaman 

yang berasal dari wilayah Kabupaten Sleman.  Pelatihan dilaksanakan selama 1 minggu untuk 

pembuatan cetakan dan pembuatan langsung pot tanaman.  Setelah kegiatan pelatihan, oleh 

karena antusiasnya masyarakat, mereka datang langsung ke Rumah produksi Mas Budi yang 

dari Sleman selama satu hari khusus untuk mendalami pembuatan aneka bentuk/design 

cetakan.  Oleh karena rata-rata peserta adalah bekerja dalam pertukangan batu, maka adopsi 

teknologinya berjalan cepat, khususnya dalam pembuatan langsung pot tanaman. 

Dari hasil kegiatan pelatihan-pelatihan tersebut, pada awal kegiatan terdapat 10 pemuda 

terlibat langsung dalam praktek pembuatan pot.  Hasilnya sangat bagus, dari hasil latihan dan 

dicoba dijual kepasar (Pameran di UMB Yogya), dari  sejumlah 9 buah terjual 8 buah (88,89%).  

Sedangkan di rumah produksinya juga terjadi peningkatan jumlah pesanan yang cukup 

signifikan. Permasalahan pada  akhirnya ada pada permodalan, bahan cetakan, dan design.  

Sampai dengan akhir tahun I, pengrajin pot yang diberi nama kelompok “BUANA KARYA” sudah 

secara rutin meskipun masih disela-sela aktifitas harian mereka, produksi tetap berjalan 

meskipun dengan berbagai keterbatasan.  Rata-rata penjualan per bulan 6 buah, macam atau 

jenis cetakan yang banyak diminati adalah pot besar warna abu-abu.  Hingga saat ini jumlah 

pesanan ada 32 unit yaitu berupa sandaran tiang bendera sebanyak 17 unit,  alat cuci tangan 

anak-anak SD sebanyak 15 unit. 

Unit usaha kerajinan pot tanaman menggunakan bahan baku lokal sirtu (pasir batu), 

dirintis dari awal, mulai dari kegiatan pelatihan teknis hingga sekarang sudah mampu 

menangani pesanan dengan bentuk yang cukup variatif.  Kendala ada pada SDM anggota 

kelompok yang lebih mementingkan pendapatan cash.  Sehingga pemenuhan pesanan 

memanfaatkan waktu-waktu luang saja.  Berdasarkan survey pasar, kerajinan sirtu memiliki 

peluang pasar yang sangat bagus, oleh karena tidak adanya pesaing dan tersedianya bahan baku 

pasir hasil erupsi yang melimpah.  Pengadaan cetakan secara kualitas dan kuantitas juga 

menjadi masalah, serta peralatan yang masih mengandalkan alat manual.  Pada tahun ke II 

(2013) permasalahan tersebut akan diatasi melalui peningkatan sinergitas dengan Perinkop 

Kabupaten Magelang. 

Terdapat empat  kelompok IRT yang mulai berkembang semenjak pelaksanaan kegiatan 

IbW di desa Sewukan dan Sumber, yaitu kelompok UKM IRT “Putri Ella” di dusun Sewukan 1,  

Kelompok pengolahan aneka snack “Shelle” juga di dusun Sewukan 1, dan kelompok UKM 

“Tiara”  dengan produk utama tape ketan yang berada di dusun Wuni  serta satu IRT olahan 

makanan khas desa Sumber dari kelompok Ibu-Ibu “Surya Merapi” dengan produk khas Mee 

Cool (minuman dari mentimun dan wortel) serta pemanfaatan produk tomat yang dikenal 

dengan nama “Torakur”.  Hingga saat ini tiga IRT sudah mendapatkan Sertifikat Penyuluhan – 

IRT dari Dinkes, untuk IRT “Surya  Merapi” sedang dalam proses P-IRT. 
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Kegiatan yang mengawali terbentuknya  IRT makanan olahan adalah kegiatan pelatihan 

pengolahan produk pertanian berupa keripik aneka sayur seperti keripik daun ketela pohon 

(belut hijau), bayam,  sledri, daun sirih. Pelatihan juga terhadap pengolahan nila yang dibuat 

krispi namun belum berproduksi.  Hingga saat ini dari aneka keripik tersebut yang sudah rutin 

berproduksi diantaranya adalah keripik bayam, belut hijau dan sirih.  Produk tersebut sudah 

memasuki pasar tradisional “Talun” dalam bentuk curah.  Untuk memasuki segmen pasar yang 

lebih tinggi produk-produk tersebut sudah berproses dari semenjak pengurusan P-IRT, packing 

dan labeling.    Hingga saat  ini untuk produk di desa Sumber, untuk minuman khas mee-cool 

sudah memasuki pasar namun masih dalam proses P-IRT dan packing serta labeling.  Untuk 

produk TORAKUR masih dalam uji coba pasar dan daya simpan. 

IRT makanan olahan yang berbasis bahan baku lokal sekaligus peningkatan ekonomisnya 

akan mempunyai daya saing yang kuat dan lebih berkesinambungan dalam usaha.  Minuman 

khas Sumber berupa mee cool, terbuat dari mentimun dan wortel, laku di pasaran meskipun 

masih dikalangan lokal dan anak-anak SD – SMP. TORAKUR, tomat rasa kurma menjadi aneka 

olahan memanfaatkan tomat murah, teknis pembuatan masih taraf penyempurnaan, packing 

dan labeling juga dalam proses, tahun ke II akan segera di launching ke dua produk tersebut.  

Olahan kering berupa keripik daun sirih, keripik daun ketela pohon (keripik belut hijau) sangat 

perspektif memasuki segmen pasar yang lebih tinggi, dan aneka olahan seperti keripik bayam, 

slondok, unthuk cacing semua sudah masuk ke pasar tradisional.  Dengan adanya labeling pada 

kemasannya, pesanan produk mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

Peningkatan nilai ekonomis bahan baku lokal seperti tomat dan produk sayuran 

mendukung pemberdayaan ekonomi baik untuk penjualan produk maupun wisata edukasi. 

Industri Rumah Tangga (IRT) untuk kripik aneka sayur sudah mulai memasuki pasar 

tradisional, namun kendala teknis masih menjadikan faktor pembatas dalam pengembangan 

pemasaran seperti proses pengeringan minyak yang belum sempurna, dan teknis pengemasan 

yang masih perlu juga disempurnakan.  Kesempurnaan pengemasan atau packing untuk 

membidik pasar modern diperlukan terutama produk khas seprti keripik sirih, belut hijau yang 

berasal dari daun ketela pohon dan kripik sledri.  Semua produk sudah berhasil mendapatkan 

izin DEPKES (ber No. P-IRT). 

Komoditas ikan nila jika dijual segar harganya relatif murah, sehingga masyarakat sudah 

dilatih untuk membuat nila krispi sebagai produk unggulan. Potensi yang mendukung adalah 

terdapatnya kelompok perikanan Agro Mina dusun Wuni, Sewukan.  Kemampuan tersebut 

belum diwujudkan sebagai hasil olahan makanan yang dijual.  Untuk tim masih dalam taraf 

pemberian motivasi, namun diharapkan pada tahun II akan terwujud makanan olahan nila 

krispi, oleh karena sudah ber P-IRT.   

Kendala ada pada kesibukan anggota kelompok di sektor pertanian. Terdapat 4 IRT 

olahan makanan yang mulai berkembang dengan indikator tingginya jumlah pesanan dan omzet 

harian.  Dari 4 kelompok IRT 50-60% masih mengandalkan pasar tradisional (lokal pasar Soko 

dan pasar Talun) dan 30-40% melalui pembinaan packing dan labeling serta P-IRT sudah 

memasuki pasar dengan segmen yang lebih tinggi.  Ke  4  kelompok IRT tersebut, satu IRT 

pengembangan dari usaha tradisional dan 3 kelompok IRT benar-benar dimulai dari kegiatan 

pelatihan teknis, packing, labeling hingga pendampingan pasar.  Untuk kelompok IRT 

pengembangan, pendampingan dilakukan terhadap perolehan P-IRT dari Depkes, pelatihan 
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kemasan untuk UKM di Kabupaten Magelang oleh Perinkop, design dan pengadaan awal 

packing dan labeling, motivasi pengembangan usaha dan strategi menembus pasar modern 

serta analisa usaha.  Tingginya aktivitas pertanian menjadi penyebab utama rendahnya angka 

partisipasi warga untuk berwirausaha. 

2. Bidang Peternakan 

Permasalahan utama yang dihadapi oleh kelompok Ternak “Sumber Rejeki” di wilayah 

pedukuhan Diwak, desa Sumber adalah ketersediaan pakan berkualitas sepanjang tahun tidak 

kontunyu, serta pemanfaatan limbah ternak yang masih belum ada pengolahan pupuk secara 

intensif 

Telah diadakan kegiatan pelatihan untuk pembuatan pakan ternak silase dan pembuatan 

pupuk organik berbahan bahan baku kotoran ternak dan sisa pakan dengan fermentasi EM4.  

Pelatihan diadakan selama 1 hari yang diikuti oleh 25 peserta yang berasal dari anggota 

kelompok.  Kegiatan juga didukung oleh mahasiswa praktek dari jurusan peternakan sebanyak 

25 orang yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan silase maupun 

pembuatan pupuk organik. 

Setelah 10 hari masa fermentasi silase dan pupuk, hasil silase masuk dalam kategori baik 

ditinjau dari struktur, tekstur, warna dan bau hijauan yang terawetkan. Serta ditinjau dari 

tingkat palatabilitas ternak terhadap silase terlihat cukup tinggi (Sofyan A. dan Febrisiantosa, 

2007).  Pupuk  organik yang dihasilkan cukup baik dengan tekstur remah dan kering 

(http://epetani.deptan.go.id/budidaya/teknologi-pembuatan-pupuk-organik-padat-bokashi-

7758).  Tingkat partisipasi anggota dalam pelaksanaan kegiatan sekitar 60% dari 25 orang.  

Hingga saat ini pendampingan di tujukan untuk meningkatkan partisipasi anggota dan 

kesadaran peternakan sebagai suatu usaha bisnis yang menguntungkan.   

Produksi pupuk cairnya sudah memasuki pasar, pupuk cair berasal dari urin kambing, 

pendampingan berupa packing dan labeling pada I urin tahun ke-II.  Demikian juga untuk 

kegiatan pembuatan silase, yang tingkat antusiasnya sampai 90% menghendaki pengolahan 

hijauan, direncanakan pada tahun ke –II akan dibangun silo. 

Demplot pengawetan hijauan pakan ternak, angka partisipasi kegiatan tinggi 15 orang 

dari 20 orang yang mempraktekan pembuatan silase dan hasilnya mereka membuktikan cukup 

baik serta sangat disukai ternak (domba).  Awetan hijauan pakan ini sangat membantu peternak 

terutama pada saat erupsi Merapi tiba, agar ternak-ternaknya tetap survive.  Belum adanya 

tempat khusus untuk membuat silase (silo) menjadi kendala tersendiri secara teknis, sehingga 

tahun II akan direalisasikan pengadaan silo permanen. 

Demplot pengolahan limbah peternakan,  angka partisipasi anggota 100% oleh karena 

permintaan pupuk padat dan cair sangat tinggi.  Kendala ada pada prosesing yang belum 

menggunakan sentuhan teknologi.  Melalui kegiatan pelatihan pembuatan pupuk padat dan cair 

bisa dipersingkat yaitu menjadi 10 hari dari kondisi biasanya 2 – 3 bulan.  Kendala di lapangan, 

belum adanya tempat khusus untuk prosesing pupuk organik padat maupun cair. 

Indikator keberhasilan untuk bidang peternakan adalah mulai dilaksanakannya hasil 

praktek pembuatan awetan hijauan segar berupa silase di kelompok ternak “Sumber Rejeki” di 

http://epetani.deptan.go.id/budidaya/teknologi-pembuatan-pupuk-organik-padat-bokashi-7758
http://epetani.deptan.go.id/budidaya/teknologi-pembuatan-pupuk-organik-padat-bokashi-7758
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dusun Diwak, desa Sumber.  Kegiatan ini akan dapat membantu kontinyuitas pakan di musim 

kemarau, sehingga pemenuhan gizi ternak akan terjamin dan produksi ternak dapat diandalkan.  

Hasil pembuatan silase cukup disukai oleh ternak domba, dan anggota kelompok menyaksikan 

secara langsung.  Secara teknis pembuatan silase hijauan pakan sudah dikuasai dengan baik 

oleh anggota, terbukti mereka membuatnya kembali dengan hasil yang lebih baik.  Pada tahun 

berikunya perlu dipikirkan mengenai tempat pembuatan awetan (Silo) yang representatif. 

Pengolahan limbah ternak berupa urin domba menjadi pupuk cair sudah dilaksanakan 

dan dijual, pendampingan IbW ada pada starter pupuk cair yang perlu ditambahkan sehingga 

terjadi peningkatan kualitas hara dan waktu proses menjadi lebih cepat.  Petani dan peternak 

sudah mempraktekkannya untuk produk pupuk cair tersebut.  Pembuatan pupuk organik 

padatan kotoran domba juga sudah dikuasai dengan baik, dan mereka sudah membuktikan 

efektifitas penggunaan starter mikrobia yang ternyata lebih cepat dari segi waktu pembuatan 

pupuk organik.  Kandang ternak yang berada di dalam rumah yang tidak terpakai, dan pola 

pemberian pakan tradisional akan digarap melalui pelatihan atau sekolah lapang budidaya 

ternak domba dan kiat usaha agribisnis domba serta aplikasi teknologi pakan (complete feed) 

direncanakan pada tahun II program ini. 

3. Bidang kesehatan Lingkungan 

Meningkatnya aktifitas pasar STA Sewukan yang semula 40% hingga pada tahun ini sudah 

mendekati normal (80%) disebabkan oleh mulai berfungsinya jembatan darurat “Tlatar” yang 

menghubungkan Sawangan dengan Kecamatan Dukun.  Peningkatan ini akan berefek dengan 

produksi sampah pasar yang semakin melimpah, sehingga menjadi masalah tersendiri.  Untuk 

permasalahan ini, program IbW telah mengajak masyarakat desa Sewukan dan sekitar pasar 

studi banding ke dusun pemenang “Green and clean” di dusun Sukunan, desa Banyuraden, 

Gamping, Sleman.  Pada saat kunjungan tersebut sekaligus dilaksanakan pelatihan pembuatan 

pupuk organik berbahan baku limbah organik pasar, limbah rumah tangga dan limbah 

lingkungan seperti daun-daunan.  Disamping melihat kondisi dusun yang benar-benar bersih, 

warga juga diajarkan cara membuat kerajinan berbahan baku sampah anorganik seperti plastik, 

perca, kertas, aluminium foil pembungkus menjadi produk-produk seperti tas, baju, payung, 

dompet dan sebagainya.  Masih dibutuhkan peningkatan kesadaran pengelolaan limbah lebih 

intensif lagi dan perlunya pembuatan demplot penanganan limbah secara intensif. 

Izin kesehatan produk makanan olahan melalui pemberian sertifikat kesehatan dalam 

bentuk P-IRT sudah dapat direalisasikan. Dari jumlah UKM sebanyak 3 UKM, sudah 

mendapatkan sertifikat P-IRT. 

4. Bidang Pertanian 

Pada bidang pertanian diarahkan ke lembaga pertanian organik.  Lembaga ini memang 

bisa dibilang mati suri ditinggalkan anggotanya.  Namun melalui interview tim IbW, masih 

mungkin untuk dibangkitkan kembali melalui kegiatan nyata dan motivasi yang lebih intens 

lagi.  Kegiatan memang sudah dimulai dari pembuatan pupuk organik, namun keterpaduannya 

dengan tanaman baru akan digarap pada tahun ke II.  Potensi limbah organik kotoran sapi 

sangat tersedia banyak, umumnya hanya digunakan sebagai pupuk dasar saja, selanjutnya 

menggunakan pupuk-pupuk pabrikan meskipun dibeli dengan biaya mahal, yang penting bagi 

mereka usaha taninya bisa panen dan laku dijual. Orientasi pertanian organik bisa dibilang 
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masih sangat rendah, mereka beranggapan, pasar produk organik susah, pada akhirnya 

harganya sama, tidak perlu organik juga sudah laku.  Pada tahun ke II direncanakan melalui 

model demplot terhadap kelompok sasaran yang benar-benar berminat ke pertanian organik,  

akan dilaksanakan mini integrated farming di tingkat desa. 

 

KESIMPULAN 

Pelaksanaan  IbW Kecamatan Dukun tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pelaksanaan IbW th I menghasilkan 1 IRT makanan dengan pasar lebih luas, pengembangan 

IRT baru : IRT Shella, Tiara dan Surya Merapi sekaligus perolehan nomor PIRT dan 1 unit 

usaha pemuda pengrajin pot. 

2. Pengembangan  lebih intensif dikerjakan pada tahun ke 2 untuk industri kerajinan berbahan 

baku pasir, bahan baku pangan lokal, gabungan Gapoktan tingkat desa dan poktan di dusun 

melalui berbagai terapan teknologi dalam rangka pemantapan lembaga, manajemen 

organisasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

3. Terapan  teknologi melalui kegiatan IbW sangat mendukung pemberdayaan ekonomi 

masyarakat kalau dilaksanakan secara tepat guna dan tepat budaya. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan latar belakang, dinamika politik 
yang terjadi dan implikasi politik yang ditimbulkan dalam pengambilan kebijakan 
pembentukan dua Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul.  

Penelitian ini tergolong sebagai analisis kebijakan yang menggunakan pendekatan 
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui interview dan studi dokumen. 
Subjek penelitian ini terdiri atas pejabat-pejabat eksekutif di pemerintah daerah 
Kabupaten Bantul, pimpinan dan anggota DPRD Bantul dan kelompok-kelompok 
kepentingan di Kabupaten Bantul. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. 
Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman 
melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pengambilan kebijakan pembentukan dua 
Dinas pendidikan di Kabupaten Bantul memiliki latarbelakang politis untuk 
memberikan perimbangan kekuasaan bidang pendidikan untuk ormas Islam 
Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, secara normatif adanya kewenangan 
bagi bupati pasca otonomi daerah untuk mengelola bidang pendidikan sesuai 
karakteristik, kebutuhan dan kemampuan daerah dan secara fungsional rendahnya 
kinerja Dinas Pendidikan; (2) Dinamika politik dalam proses pembentukan dua 
Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa kekuatan politik 
informal lebih dominan daripada kekuatan politik formal dalam memberikan 
pengaruh terhadap pengambilan kebijakan pembentukan dua Dinas Pendidikan; (3) 
Pembentukan dua Dinas Pendidikan menyebabkan berkembangnya budaya spoil 
sistem atau patronage system yang berimplikasi pengangkatan pejabat struktural di 
dua Dinas Pendidikan lebih karena pertimbangan faktor kesamaan golongan.  

Kata Kunci:  Kebijakan Pembentukan Dinas Pendidikan, Dinamika Politik, 
Dinas Pendidikan 

 

PENDAHULUAN 

Desentralisasi pendidikan adalah sebuah proses yang kompleks dan dapat membawa 

perubahan-perubahan penting tentang cara sistem pendidikan menciptakan kebijakan (Didi 

Supriyadi, 2009:37). Desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan penuh bagi 

pemerintah daerah untuk mengatur sistem pengelolaaan pendidikan di daerahnya sesuai 

dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan perekonomian, kondisi sosial, politik, budaya, 

dan kemampuan daerahnya. Pada akhirnya desentralisasi pendidikan berimplikasi pada 
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lokalisasi pembuatan kebijakan pendidikan karena setiap daerah berwenang membuat 

kebijakanya sendiri.  

Desentralisasi pendidikan dalam bentuk pelimpahan kewenangan pengelolaan bidang 

pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada dasarnya diterapkan untuk 

peningkatan mutu pendidikan. Salah satu daerah yang berhasil meningkatkan mutu 

pendidikanya pasca berlakunya kebijakan desentralisasi adalah kabupaten Bantul. Keberhasilan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pengelolaan bidang pendidikan dan ditopang 

adanya kewenangan yuridis pasca otonomi daerah untuk mengelola pendidikan di daerah, 

membuat Pemda Bantul semakin terpacu untuk terus melakukan inovasi demi meningkatkan 

mutu pendidikan daerah. Salah satu terobosan yang diambil yakni inovasi struktur 

kelembagaan pendidikan dengan membentuk dua lembaga/dinas yang mengelola bidang 

pendidikan. Pembentukan dua Dinas Pendidikan di kabupaten Bantul merupakan satu-satunya 

model kelembagaan pendidikan di Indonesia. 

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang membentuk dua Dinas Pendidikan 

patut untuk dicermati mengingat sebelumnya belum ada daerah lain di Indonesia yang 

mengambil kebijakan serupa. Selain itu menurut Agus Effendi, selama ini belum ada landasan 

yuridis yang secara jelas mengatur dan menjelaskan bahwa dalam satu bidang pemerintahan 

daerah boleh dikelola oleh dua Dinas/SKPD (anggota fraksi PKS DPRD Bantul, Interview pra 

research, 10 Maret 2010). Oleh karena itu pembentukan dua lembaga Dinas Pendidikan 

dikhawatirkan akan menimbulkan improvisasi terhadap Undang-Undang/dasar hukum yang 

lebih tinggi.  

Permasalahan lainya seperti dinyatakan Tri Wuryani bahwa sebenarnya dari segi 

penganggaran Pemda Bantul masih belum mampu untuk membiayai dua Dinas Pendidikan 

karena alokasi pendanaan dari pemerintah pusat hanya untuk satu lembaga Dinas Pendidikan 

(mantan anggota DPRD Bantul dan sekretaris fraksi Kesatuan Baru DPRD Bantul, Interview pra 

research, 30 Maret 2010). Bahkan lembaga resmi pemerintah yang mengelola bidang 

pendidikan dan memiliki kedudukan struktural lebih tinggi dibanding Dinas Pendidikan Bantul 

yakni Depdiknas (pusat) dan Dinas Pendidikan Propinsi DIY juga hanya terdiri dari satu 

lembaga.  

Berbagai permasalahan terkait pembentukan dua Dinas Pendidikan tidak menyurutkan 

niat Pemda Bantul untuk tetap mengambil kebijakan membentuk dua Dinas Pendidikan. 

Keberanian pemerintah daerah kabupaten Bantul untuk mengambil langkah politik tersebut 

menimbulkan pertanyaan besar. Apakah pengambilan kebijakan yang “tidak umum” tersebut 

adalah sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan atau sekadar 

langkah politik yang diambil karena adanya motif-motif politik atau tujuan politik tertentu dari 

pengambil kebijakan. 

Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana peran faktor-faktor politik dalam 

pengambilan kebijakan pembentukan dua Dinas Pendidikan maka perlu dilakukan analisis 

kebijakan khususnya analisis tentang proses kebijakan. Secara akademik urgensi kajian politik 

dalam studi analisis kebijakan dinyatakan Subarsono (2009:23), bahwa bagian dari analisis 

kebijakan yang selama ini kurang mendapat perhatian tetapi justru sangat krusial adalah proses 

politik pengambilan kebijakan yang meliputi tahap penyusunan agenda kebijakan dan formulasi 

kebijakan (perumusan masalah). Pentingnya penelitian tentang proses politik dalam studi 
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analisis kebijakan juga dinyatakan oleh Ace Suryadi dan HAR Tilaar (1993:48), yang 

menyatakan bahwa proses politik dari analisis kebijakan merupakan subyek yang seharusnya 

diteliti di dalam studi analisis kebijakan.  

Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi peneliti bahwa perlu dilakukan analisis kebijakan 

tentang dinamika politik yang terjadi dalam proses pengambilan kebijakan pembentukan dua 

Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul. Harapanya dengan memahami dinamika politik kita 

akan memperoleh informasi tentang bagaimana kebijakan tersebut dirancang, siapa saja yang 

merancang, untuk apa dan siapa rancangan tersebut dirancang, pada situasi apa rancangan 

tersebut dibuat, dan bagaimana konflik kepentingan yang terjadi dalam pembuatan kebijakan 

tersebut. Memahami kepentingan-kepentingan politik diperlukan guna mencegah dan 

mengatasi konflik kepentingan dan konflik politik yang acapkali terjadi pada pembuatan dan 

pelaksanaan kebijakan publik. 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti dipaparkan di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah 1) Apa yang melatarbelakangi pembentukan dua Dinas Pendidikan 

di Kabupaten Bantul? 2) Bagaimana dinamika politik dalam proses pembentukan dua Dinas 

Pendidikan di Kabupaten Bantul? 3) Bagaimana implikasi politik pembentukan dua Dinas 

Pendidikan di Kabupaten Bantul? 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan memahami latar belakang 

pembentukan dua Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul, 2) Untuk mengetahui dan memahami 

dinamika politik dalam proses pembentukan dua Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul, 3) 

Untuk mengetahui dan memahami implikasi politik pembentukan dua Dinas Pendidikan di 

Kabupaten Bantul. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini untuk: 1) bagi Pemerintah Daerah (Pemda) 

Tingkat II Kabupaten Bantul, memperoleh Informasi yang dapat dipergunakan untuk mencegah 

dan mengatasi konflik kepentingan dan konflik politik yang acapkali terjadi pada pembuatan 

dan pelaksanaan kebijakan public; 2) bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Bantul, memperoleh Informasi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan 

institusi dan organisasi dalam hal pengelolaan dan pengawasan terhadap Dinas yang mengelola 

pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan Dasar serta Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal; 

3) bagi masyarakat luas, memperoleh Informasi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan 

lembaga legislatif di daerah. 

Terkait dengan sistem politik, Robert Dahl menjelaskan sistem politik sebagai pola yang 

tetap dari hubungan manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan-aturan 

dan kewenanganya (Toni Andrianus Pito dkk, 2006:45). Sistem politik mempunyai fungsi-fungsi 

tertentu untuk masyarakat, yakni membuat keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions) 

yang mengikat mengenai alokasi-alokasi dari nilai-nilai (baik yang bersifat materiil maupun 

non-materiil). Keputusan-keputusan kebijakan yang dihasilkan merupakan output yang sifatnya 

mengikat dan diarahkan kepada tercapainya tujuan masyarakat (Miriam Budiardjo, 2008:58).  

Sistem politik adalah sistem terbuka karena pengaruh-pengaruh dari luar (sistem lain) 

bisa masuk, berinteraksi dan berproses didalamnya. Proses dalam sistem politik secara umum 

dapat dijelaskan sebagai input dan output, yang diwarnai suatu pola interaksi antara sistem 
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politik dan lingkungan. Input (yang berasal dari lingkungan) adalah tuntutan serta aspirasi dari 

masyarakat dan dukungan masyarakat. Input tersebut kemudian diolah dan diubah (conversion) 

menjadi output yang berupa keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang mengikat dari 

pemerintah.  

Terkait variabel dinamika politik dapat diketahui bahwa pada era pemerintahan 

desentralistis yang ditandai dengan adanya otonomi daerah banyak aktor, institusi, dan budaya 

lokal bermunculan kembali dan mulai memainkan peran di dalam politik lokal. Aktor-aktor 

lokal yang teroganisir dan memiliki simbol kultural lokal kembali berada di panggung politik. 

Bahkan di beberapa daerah efeknya cukup sigifikan, yaitu pelaku politik seperti pemda, politisi 

lokal, organisasi non pemerintah, dan elite lokal sering jadi immune terhadap intervensi dari 

pusat. 

Terkait variabel konflik politik, Ramlan Surbakti, (1993:153) menjelaskan bahwa konflik 

politik yang terjadi antar kelompok dalam proses pengambilan sebuah kebijakan pada dasarnya 

karena masing-masing kelompok berupaya keras untuk mendapatkan dan/atau 

mempertahankan sumber yang sama dan jumlahnya terbatas, misalnya jabatan politis, 

kekuasaan, pengaruh ataupun legitimasi dan pengakuan dari masyarakat. Konflik politik 

berakhir manakala telah tercapai suatu consensus bersama antar actor politik dalam suatu 

pengambilan kebijakan. 

Terkait kebijakan, Budi Winarno (2005: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai 

kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat 

pemerintah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor bukan pemerintah. Oleh karena itu kebijakan 

pendidikan pada dasarnya merupakan kebijakan publik dalam bidang pendidikan.  

Dalam penyusunan agenda kebijakan pendidikan, proses masuknya suatu isu menjadi 

agenda kebijakan merupakan suatu proses yang memiliki dosis politik sangat tinggi, yang 

berlangsung dalam lingkungan pemerintahan. Pemerintah yang sedang berkuasa kadangkala 

menggunakan kekuatanya untuk menggagalkan sebuah issue yang sedang muncul ke 

permukaan masuk kedalam kebijakan. Setelah suatu isu berhasil masuk menjadi agenda 

kebijakan maka tahap berikutnya adalah formulasi kebijakan pendidikan.  

Menurut Soenarko, formulasi kebijakan merupakan kegiatan perencanaan dengan 

meletakan keputusan-keputusan hasil analisis masalah dalam rancangan kebijakan pemerintah 

(Soenarko, 2000:132). dalam proses formulasi kebijakan tidak semua aktor pasti terlibat dalam 

perumusan kebijakan. 

Terkait dengan Birokrasi pendidikan di pemerintah daerah,  beberapa hal yang perlu 

disadari bahwa penyelenggaran sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan sangat 

besar kepada Kepala Daerah menyebabkan pola perilaku birokrasi pendidikan di daerah 

semakin bersifat patrimordialisme (patron-client). Pola ini menunjukan bahwa perilaku dan 

mentalitas sebagai penguasa yang harus dilayani daripada aparat yang harus melayani publik. 

Pola hubungan yang terjadi masih bersifat personal, dimana faktor kedekatan dan loyalitas 

lebih dikedepankan daripada aturan-aturan legal formal. Oleh karena itu yang terjadi adalah 

hubungan yang bersifat personal, berdasarkan pertemanan, dan like and dislike dalam promosi 

jabatan ataupun rekrutmen pejabat daerah (Lili Romli, 2007:81). 
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METODE PENELITIAN 

Dari disiplin ilmu kebijakan publik, penelitian ini merupakan bagian dari analisis 

kebijakan, yakni analisis tentang kebijakan (Analysis of Policy), khususnya analisis tentang 

proses kebijakan. Penelitain ini penggunaan  pendekatan kualitatif. Setting yang diambil dalam 

penelitian ini adalah birokrasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dan DPRD 

Kabupaten Bantul. Subyek penelitian diambil dengan purposive sampling, adapun Adapun 

subyek penelitian ini yaitu Bupati selaku pengambil kebijakan di lingkungan pemerintah daerah 

kabupaten Bantul dan jajaran birokrasi terkait, (2) pimpinan dan anggota DPRD, (3) kelompok-

kelompok non pemerintahan yang dapat mempengaruhi pengambilan suatu kebijakan. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (in-

depth interview). Untuk mendukung sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara 

mendalam tersebut, dalam penelitian ini juga dilakukan pengumpulan data dengan teknik studi 

dokumentasi untuk memperoleh sumber data sekunder. Uji keabsahan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini hanya meliputi uji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik 

triangulasi, yaitu teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu (Sugiyono, 2009:273. Adapuna nalisis data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan metode non statistic dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan 

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Latar Belakang Pembentukan Dua Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul 

Pembentukan dua Dinas Pendidikan merupakan salah satu kebijakan strategis di bidang 

pendidikan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Kebijakan tersebut secara formal 

ditetapkan dalam Perda No. 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pasal 3 poin 1 dan 2 dalam Perda tersebut 

menyebutkan bahwa Dinas yang mengelola bidang pendidikan akan menjadi dua Dinas yakni 

Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal. 

Pembentukan dua Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul sarat dengan berbagai macam 

kepentingan politis. Pola interaksi dan wacana politik yang berkembang pada tingkat lokal 

menunjukkan bahwa kebijakan tersebut muncul sebagai respon sistem politik terhadap adanya 

dinamika politik antara dua kelompok kepentingan yang dalam hal ini ormas Islam Nahdatul 

Ulama (NU) dan ormas Islam Muhammadiyah. Hal ini seperti dinyatakan oleh salah seorang 

pimpinan DPRD Bantul: 

Secara politis pembentukan dua dinas pendidikan itu ada unsur pembagian 

“kekuasaan” bagi Muhammadiyah dan bagi NU karena mereka dulu sama-sama 

mendukung pak Bupati (HK/3 Maret 2010). 

 

Kuatnya aspek politis juga dinyatakan oleh sekretaris fraksi Kesatuan Baru DPRD 

Bantul: 

Kalau boleh jujur sebenarnya pembentukan dua Dinas Pendidikan menimbulkan 

banyak pro dan kontra, terutama masalah anggaran karena sebenarnya Bantul masih 
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kekurangan anggaran untuk itu. Tapi Bupati selaku pengambil kebijakan mungkin 

punya pertimbangan siapa saja orang yang dianggap berjasa “untuk Bantul” sehingga 

memutuskan hal tersebut. Jadi nuansa politis bermain di dalamnya. Tapi meskipun 

begitu, kami sebagai pengusung pak Bupati tetap mendukung kebijakan beliau sebagai 

konsekuensi politik yang kami pilih (TW/5 September 2010). 

 

Kedua kelompok ormas Islam tersebut mengajukan keinginan yang sama kepada Bupati 

yakni agar jabatan kepala di Dinas Pendidikan diberikan kepada kadernya yang potensial dan 

telah berkarier di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tersebut. Hal ini seperti diutarakan 

oleh ketua umum Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bantul: 

Kami menginginkan kader NU menjabat sebagai kepala Dinas Pendidikan (HJ/6 

Oktober 2010).  

 

Hal senada diungkapkan oleh ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Bantul:  

 

Sudah seharusnya jabatan kepala Dinas Pendidikan diserahkan kepada 

Muhammadiyah karena kepemilikan audience dan publik pendukung paling banyak 

dari Muhammadiyah (AM/9 Oktober 2010). 

 

Kuatnya bargaining position yang dimiliki NU dan Muhammadiyah membuat keinginan 

kedua ormas Islam tersebut mendapat respon positif dari Bupati selaku pengambil kebijakan. 

Hal ini karena keduanya memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung Bupati 

menjalankan pemerintahan dan sama-sama memiliki hubungan kedekatan dengan Bupati baik 

dalam posisi selaku kepala daerah atau selaku pribadi. Faktor inilah yang kemudian membuat 

Bupati mewacanakan ide pembentukan dua Dinas Pendidikan. 

Pembentukan dua Dinas Pendidikan dilatarbelakangi motif politik Bupati untuk 

memberikan perimbangan “kekuasaan” dalam bidang pendidikan bagi NU dan Muhammadiyah. 

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh ketua umum Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) 

Kabupaten Bantul:  

Pemisahan Dinas Pendidikan menjadi dua adalah strategi pak Bupati. Pak Bupati 

mengambil sikap, biar tidak timbul “kegegeran”, biar tidak kehilangan dukunganya 

dari NU dan Muhammadiyah maka Dinas Pendidikan dipisah saja. Dinas Pendidikan 

Bantul dipisah jadi Dikdas dan Dikmenof agar suasana kondusif. Jadi biar ada 

keseimbangan, untuk mengakomodir kepentinganya maka Dikdas untuk 

Muhammadiyah dan Dikmenof untuk NU (HJ/6 Oktober 2010). 

 

Pengakuan senada juga diungkapkan oleh ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah 

(PDM) Bantul: 

Pemda mempertimbangkan agar berimbang; “masak Muhammadiyah dikasih kok NU 

tidak”. Jadi ini lebih kearah perimbangan saja (AM/9 Oktober 2010). 
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Tindakan tersebut merupakan upaya politis Bupati dalam rangka mengakomodir suara 

dari kedua ormas Islam tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat 

mempertahankan dukungan politis dari kedua ormas tersebut dan mencegah terjadinya 

pertentangan (konflik) dan kecemburuan antara keduanya yang dikhawatirkan akan merugikan 

posisi politik Bupati. Maka langkah yang dianggap sebagai win-win solution dan bisa diterima 

oleh kedua kelompok adalah memecah dan membentuk Dinas Pendidikan menjadi dua dan 

jabatan kepala Dinas diberikan kepada staff dinas yang merupakan kader dari masing-masing 

ormas. Harapannya dengan solusi tersebut kedua ormas bisa terus memperkuat dukungan dan 

legitimasi politik Bupati. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Bupati memiliki kepentingan dan misi politik 

dibalik idenya untuk membentuk dua Dinas Pendidikan. Pembentukan dua Dinas Pendidikan 

mencerminkan terjadinya kebijakan birokratisasi yang menganut paham Parkinsonisasi yakni 

pemekaran struktur Dinas Pendidikan bukan karena kebutuhan yang senyatanya tetapi karena 

tujuan politik. Pembentukan dua Dinas Pendidikan dipergunakan sebagai instrument untuk 

memperoleh dan mempertahankan dukungan politik. Pembentukan dua Dinas Pendidikan pada 

dasarnya merupakan wujud akumulasi kekuasaan melalui birokrasi yang dilakukan pemegang 

status quo untuk mempertahankan kekuasaan. 

Pembentukan dua Dinas Pendidikan selain mencerminkan strategi Parkinsonisasi 

birokrasi juga diikuti secara sistematis dengan gejala Orwelisasi. Penguasa menjadikan 

birokrasi Dinas Pendidikan sebagai instrument politik dan alat kontrol politik atau dengan kata 

lain menjadikan birokrasi Dinas Pendidikan hanya sebagai perpanjangan tangan (extention) 

penguasa untuk mengontrol masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah konstituen Nahdatul 

Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keputusan Bupati 

untuk mengakomodasi keinginan ormas NU dan Muhammadiyah pada dasarnya 

mengindikasikan  ketidakberanian Bupati dalam menghadapi resiko negatif berupa 

melemahnya dukungan politik dari kedua ormas tersebut. 

Selain itu langkah Bupati mengakomodasi kepentingan dua kelompok ormas Islam 

dengan jalan memberikan jabatan kepala Dinas Pendidikan bagi kader-kader dari kedua ormas 

tersebut merupakan wujud “balas jasa” atas besarnya dukungan kedua ormas tersebut dalam 

suksesi pemenangan dan pemerintahan Bupati. Hal ini menunjukkan kebijakan pembentukan 

dua Dinas Pendidikan juga dilatarbelakangi oleh adanya politik utang budi dari penguasa 

kepada pihak yang berjasa yang dalam hal ini ormas Islam NU dan Muhammadiyah. Hal ini 

sesuai dengan penjelasan Jawahir Thontowi (2009:87) bahwa politik utang budi adalah 

hubungan timbal balik yang melahirkan kemenangan secara sosial, ekonomi, dan politik dalam 

suatu kekuasaan. 

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa jabatan struktural kepala Dinas pada dua Dinas 

Pendidikan di Kabupaten Bantul merupakan jabatan yang dipolitisasi. Adanya jabatan itu adalah 

untuk memberi ruang bagi aspirasi tokoh-tokoh atau lembaga kegamaan. Jabatan itu bukan 

semata karena kebutuhan tapi untuk meredam agar tidak terjadi pergolakan politik yang bisa 

merongrong kekuasaan pemegang status quo. Jadi Bupati berusaha memegang kendali atas dua 

basis masa yang sama-sama kuat di Bantul. 

Motif-motif politis yang melatarbelakangi pembentukan dua Dinas Pendidikan tidak 

memungkinkan untuk diangkat ke permukaan sebagai isu kebijakan dan dijadikan sebagai 
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dasar pertimbangan kebijakan pembentukan Dinas Pendidikan. Oleh karena itu pengambil 

keputusan mencoba membuat, mengkaji dan memunculkan pertimbangan-pertimbangan yang 

sifatnya normatif dan fungsional untuk meligitimasi wacana tersebut. Dengan pertimbangan 

yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maka lebih memungkinkan ide 

tersebut dapat terangkat menjadi isu dan agenda kebijakan sehingga dapat dilanjutkan untuk 

dibahas di DPRD. 

Adapun pertimbangan normatif yang digunakan Pemda Bantul ketika mengajukan 

pembentukan dua SKPD Dinas Pendidikan adalah kewenangan yuridis formal yang tertuang 

dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang secara eksplisit memberikan 

otonomi yang luas kepada Pemda untuk mengatur, mengurus dan mengelola daerahnya sesuai 

karakteristik, kemampuan dan kebutuhan daerah. Dalam peraturan perundangan tersebut 

ditetapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang dari kesebelas bidang yang 

didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Peraturan perundang-

undangan tersebut yang kemudian dijadikan dasar bahwa Pemda Bantul dengan persetujuan 

DPRD berhak mengatur daerahnya sendiri dalam merencanakan kelembagaan SKPD (Dinas) 

Dinas Pendidikan. 

Pertimbangan nomatif lainnya adalah bahwa pembentukan dua Dinas Pendidikan 

merupakan bentuk komitmen Pemda Bantul dalam memajukan pendidikan daerah sesuai 

amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berupaya 

mendudukkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Selain 

itu kebijakan tersebut juga dilakukan untuk mendukung dan menyukseskan kebijakan nasional 

program wajib belajar 9 tahun dan kebijakan wajar daerah 12 tahun. Jadi pembentukan dua 

Dinas Pendidikan dianggap sebagai salah satu strategi kelembagaan yang diambil pemerintah 

daerah untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Bantul. Secara normatif pengambilan 

kebijakan tersebut juga menunjukkan keberanian bupati Bantul untuk melakukan hal yang 

berbeda dari kelaziman dibandingkan daerah lain di era otonomi daerah dalam rangka 

memajukan pendidikan. 

Sementara pertimbangan fungsional yang disampaikan Pemda Bantul adalah rendahnya 

kinerja Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan dianggap belum mampu menjalankan tugas pokok 

dan fungsinya (tupoksi) dengan baik sehingga tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan. 

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bupati Bantul: 

Saya mencermati secara intensif selama 6 tahun terakhir, semua SKPD (Dinas) yang 

paling memprihatinkan adalah Dinas Pendidikan. Saya maklum, waktu mereka 

mengajukan anggaran, sangat memprihatinkan sekali, hanya sekadar membatalkan 

tugas kewajiban saja, bahkan ketika saya kejar-kejar pun sangat sulit. Tapi saya  

memahami karena sangat besarnya organisasinya, waktu masih jadi satu dispen hanya 

dengan satu kadin (eselon 2), eselon 3 enam orang, 100-an eselon empat, mereka 

harus mengurusi tugas yang sangat banyak, sehingga ketika mengurusi anggaran 

sangat banyak, akibatnya ketika mem-breakdown anggaran jadi “sak-sak’e” (sekedar 

jadi tanpa melihat kualitas) dan Dinas Pendidikan sangat kacau balau managemen-nya, 

dll. Saya cari apa penyebabnya, ternyata karena beban kerja yang berlebihan. 

Rendahnya kinerja yang disebabkan beban kerja berlebih tersebut akan dapat diatasi 

dengan cara memisah Dinas Pendidikan menjadi 2 (dua) SKPD (IS/4 September 2010). 
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Penyebab dari rendahnya kinerja Dinas Pendidikan tersebut adalah karena volume 

pekerjaan yang ada terlalu besar, beban tugas dan kerja terlalu berat, rentang kendali terlalu 

panjang, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kurang proporsional dibanding banyaknya 

pekerjaan, dan badan organisasi terlalu besar. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka 

pemerintah daerah mengajukan secara resmi rencana pembentukan dua SKPD Dinas 

Pendidikan. Kebijakan pembentukan dua Dinas Pendidikan diambil sebagai bentuk inovasi 

kelembagaan dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Dinas Pendidikan. 

 

2. Dinamika Politik Proses Pembentukan Dua Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul  

Dinamika pembentukan dua Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul tidak dapat 

dilepaskan dari keberadaan kelompok-kelompok non pemerintah yang memiliki andil besar 

dalam melatarbelakangi pengambilan kebijakan tersebut. Proses pengambilan kebijakan 

dipengaruhi dinamika politik yang melibatkan dua ormas Islam yakni Nahdatul Ulama (NU) dan 

Muhammadiyah. Kedua ormas tersebut memiliki keinginan untuk mendudukkan kadernya 

menjadi kepala Dinas Pendidikan. Hal ini tercermin dari pernyataan ketua PCNU Bantul: 

Kami menginginkan dinas pendidikan untuk mengakomodir konstituen NU Bantul dan 

agar memiliki “lahan” untuk pengembangan dakwah (HJ/6 Oktober 2010). 

  

Hal senada juga diungkapkan oleh ketua PDM Bantul: 

 

Muhammadiyah menghendaki dan senang kalau kadernya menduduki posisi strategis 

di lembaga pemerintahan, termasuk bidang pendidikan, karena bisa menjadi sarana 

dakwah (AM/9 Oktober 2010). 

 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diketahui bahwa kedua ormas tersebut 

ingin mendudukkan kadernya sebagai kepala di Dinas Pendidikan dengan tujuan untuk 

mempermudah “penggunaan” Dinas Pendidikan sebagai “kendaraan” dakwah. Hal tersebut 

sangat beralasan mengingat Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di 

bidang Pendidikan sehingga memiliki kewenangan resmi (legal-formal) untuk memberikan 

pendidikan formal kepada masyarakat Bantul. Dengan menduduki posisi strategis tersebut 

maka akan memudahkan bagi kedua ormas Islam tersebut untuk berdakwah meskipun secara 

tersirat dalam menyebarkan ideologi keagamaan yang mereka anut. Tujuan itu akan mudah 

direalisasikan manakala orang nomor satu di Dinas Pendidikan dijabat oleh kader dari salah 

satu ormas tersebut. 

Untuk mewujudkan keinginan itu maka kedua ormas tersebut menggunakan cara-cara 

yang berbeda. Nahdatul Ulama (NU) menyadari bahwa selama ini kedudukan atau posisi 

mereka dalam percaturan politik pendidikan (formal) di Bantul masih tergolong kecil. Hal 

tersebut dapat diketahui dari sedikitnya jumlah pejabat struktural di Dinas Pendidikan yang 

berasal dari NU. Selain itu masih ditambah adanya kenyataan bahwa peran NU dalam 

penyelenggaraan pendidikan formal di Bantul juga masih tergolong rendah yang ditandai 

dengan sedikitnya sekolah-sekolah dibawah yayasan Ma’arif NU yang mampu eksis di Bantul.  
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Hal ini disadari betul oleh NU sehingga mereka berkeyakinan bahwa untuk dapat 

mendudukkan kadernya sebagai kepala Dinas Pendidikan maka diperlukan langkah-langkah 

politik yang dapat mendongkrak bargaining position mereka dimata Bupati selaku pengambil 

keputusan. Nahdatul Ulama (NU) melakukan manuver politik dengan banyak melakukan lobi-

lobi politik kepada Bupati. NU berani melakukan lobi-loi politik dengan membawa modal 

adanya kedekatan Bupati dengan tokoh-tokoh NU Bantul. Tokoh-tokoh NU Bantul khususnya 

para kyai selama ini sangat concern mendukung Bupati baik saat pencalonan sebagai Bupati 

ataupun dukungan secara sosial dan kultural selama berjalannya roda pemerintahan. Dengan 

mengandalkan modal tersebut NU memiliki bargaining position yang tinggi di hadapan Bupati.  

Selain itu untuk mempermudah perwujudan rencana tersebut pengurus NU juga 

melakukan “sowan” politik kepada Gubernur DIY. Manuver politik ini sebagai mana dinyatakan 

oleh salah satu pengurus PCNU Bantul: 

Dalam mempejuangkan agar pak HG jadi kepala Dinas Pendidikan, saya ikut menemui 

dan melobi pak Bupati. Bahkan kami sowan ke pak Gubernur. Tujuan kami sowan ke 

Ngerso Dalem untuk untuk secara serius memperjuangkan pak HG agar jadi kadispen 

(HJ/6 Oktober 2010). 

 

 Langkah ini dilakukan oleh pengurus PCNU dengan pertimbangan bahwa jabatan kepala 

Dinas Pendidikan adalah tergolong sebagai jabatan eselon II yang fit and proper test-nya 

dilakukan oleh Gubernur. Oleh karena itu apabila kelak keinginan mereka diterima Bupati dan 

diajukan ke Gubernur untuk dilakukan fit and proper test maka diharapkan calon yang mereka 

ajukan akan lebih mudah lolos karena telah “disowankan” atau dikenalkan terlebih dahulu. 

Muhammadiyah mengambil  langkah berbeda dengan NU. Secara tersirat ormas tersebut 

telah memegang status quo di Dinas Pendidikan dengan adanya kenyataan bahwa jabatan-

jabatan struktural di Dinas Pendidikan Bantul selama beberapa dekade dijabat oleh kader 

mereka. Mereka berkeyakinan bahwa Bupati selaku pengambil keputusan tentu 

mempertimbangkan faktor tersebut dalam pengambilan keputusan. 

Keyakinan pengurus PDM bahwa Muhammadiyah telah memiliki status quo di Dinas 

Pendidikan dilatarbelakangi fakta bahwa ormas tersebut memiliki peran yang besar dalam 

penyelenggaraan pendidikan formal di Bantul. Besarnya peran salah satunya diketahui dengan 

banyaknya lembaga pendidikan formal di bawah yayasan Muhammadiyah yang bisa eksis di 

Bantul. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh ketua PDM Muhammadiyah Bantul.  

Sudah selayaknya bupati mengakomodasi pejabat di Dinas Pendidikan karena 

Muhammadiyah paling banyak menyelenggarakan lembaga pendidikan jenjang dasar 

(AM/9 Oktober 2010). 

 

Kondisi inilah yang kemudian menumbuhkan keyakinan kuat bagi pengurus 

Muhammadiyah bahwa posisi kepala Dinas Pendidikan akan diberikan kepada kader dari 

Muhammadiyah sehingga mereka tidak perlu melakukan manuver-manuver politik 

sebagaimana yang dilakukan NU. Selain itu, pengurus meyakini selama ini Muhammadiyah juga 

berjasa dalam memberikan dukungan secara politis bagi kepemimpinan Bupati. 
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Kuatnya bargaining position dua ormas Islam tersebut menjadi pertimbangan utama bagi 

Bupati dalam mengambil keputusan. Kedua ormas tersebut memiliki basis masa yang sangat 

besar di Kabupaten Bantul. Besarnya basis masa tersebut secara politis sangat menguntungkan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempertahankan legitimasi politik di mata 

masyarakat. Akan sangat berbahaya bagi Bupati manakala memutuskan untuk memberikan 

jabatan kepala Dinas Pendidikan kepada salah satu kader dari ormas tersebut karena 

dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan salah satu ormas.  

Apabila sampai terjadi kondisi tersebut maka sangat berbahaya bagi Bupati karena 

dikhawatirkan salah satu ormas akan menarik dukungan politisnya. Kondisi seperti itu 

dikhawatirkan akan menimbulkan instabilitas politis khususnya di intern Dinas Pendidikan. 

Oleh karena Bupati berkepentingan untuk mendapatkan dukungan politis dari kedua ormas 

tersebut untuk mempertahankan kekuasaan dan menjalankan pemerintahan maka perlu 

diambil wi-win solution. Keputusan yang diambil Bupati yakni memisah Dinas Pendidikan 

menjadi dua dan masing-masing dikepalai oleh kader dari NU dan Muhammadiyah.  

Diakomodasinya aspirasi dari ormas Islam NU dan Muhammadiyah oleh pengambil 

keputusan juga menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuannya secara efektif, maka kelompok-

kelompok kepentingan harus memiliki hubungan-hubungan langsung dengan pembuat 

keputusan. Secara kasat mata seolah-olah mereka hanya ingin menyampaikan permasalahan 

dan keluhan-keluhan, tapi secara prinsip mereka pasti akan mempengaruhi struktur pembuatan 

keputusan-keputusan itu bila ia diperkenankan untuk bertemu dengan pengambil keputusan. 

Hal ini berarti dalam menyuarakan kepentingannya itu dapatlah dipahami bahwa mereka tidak 

saja ingin menyampaikan informasi-infromasi tetapi juga berkeinginan agar pandangan mereka 

dapat dipahami dan dimengerti oleh pembuat keputusan yang relevan dengan kepentinganya.  

Langkah politik pengambil keputusan yang mengakomodasi aspirasi kedua kelompok 

kepentingan juga mengindikasikan bahwa berkaitan dengan usulan kebijakan pembentukan 

dua Dinas Pendidikan keberadaan ormas Islam yakni Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah 

merupakan faktor yang lebih berpengaruh daripada partai politik. Partai politik tidak menjadi 

variabel utama yang di pertimbangan pemerintah meskipun parpol dalam bentuk fraksi-fraksi 

di DPRD merupakan pihak yang memiliki hak prerogatif untuk memberikan persetujuan 

(legalisasi) terhadap usulan kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut. Hal itu karena 

kekuatan politik di DPRD Bantul sudah mengerucut pada satu kekuatan koalisi pendukung 

pemerintah yang sudah menguasai lima puluh persen lebih kursi di parlemen sehingga secara 

otomatis eksekutif sudah mendapatkan legitimasi politik yang kuat di parlemen. 

Pengajuan usulan kebijakan pembentukan dua Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa 

keinginan untuk membuat kebijakan pendidikan tidak semata-mata didominasi oleh 

kepentingan pemerintah dan dinamika kekuatan politik formal tetapi kadangkala justru dari 

sebuah tuntutan sederhana berupa kontrol politik bidang pendidikan oleh ormas-ormas yang 

ada di masyarakat. Jadi stakeholder yang mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan tidak 

semata-mata kelompok formal saja tetapi juga kelompok non-formal (non pemerintah/non-

struktural, tidak resmi). Kelompok non-formal yang mempunyai pengaruh besar terhadap 

lahirnya kebijakan pembentukan dua Dinas Pendidikan adalah ormas keagamaan NU dan 

Muhammadiyah. 
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Proses politik pengajuan draft Raperda tentang pembentukan dua Dinas Pendidikan 

menuai pro dan kontra baik sebelum memasuki sistem politik formal atau setelah memasuki 

sistem politik formal. Sebelum memasuki sistem politik formal pihak yang pro adalah intern 

Dinas Pendidikan. Hal ini karena dengan usulan pembentukan dua SKPD tersebut berarti 

semakin memberi peluang staff untuk dapat menduduki jabatan struktural mengingat terbuka 

jabatan-jabatan struktural baru di Dinas Pendidikan. Sementara pihak yang kontra adalah Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menilai kebijakan tersebut sebagai pemborosan 

anggaran dan tidak efisien. Meski ada resistensi dari intern eksekutif draf Raperda tersebut 

tetap berhasil masuk ke dalam sistem politik formal dan menjadi agenda kebijakan karena 

kuatnya pengusung ide dalam meyakinkan dan memberikan argumen yang logis dan rasional 

mengenai pentingnya kebijakan tersebut. 

Proses politik yang terjadi dalam sistem politik formal di DPRD berlangsung secara 

dinamis. Pola interaksi politik antara legislatif dengan eksekutif ataupun antar sesama aktor 

politik di legislatif menunjukkan adanya dinamika politik yang terbuka dan selalu berubah 

mengikuti arus dan wacana politik yang berkembang. Proses politik di DPRD dengan agenda 

pembahasan draft Raperda pembentukan Dinas-Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bantul termasuk rencana pembentukan dua SKPD Dinas Pendidikan berlangsung 

selama 4 (empat) kali sidang paripurna.  

Dalam sidang paripurna yang pertama praktis tidak terjadi suasana politik yang “panas” 

karena agendanya baru sebatas penyampaian nota pengantar dari eksekutif terkait Raperda 

tersebut. Dalam sidang paripurna yang kedua dengan agenda penyampaian pemandangan 

umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda yang diajukan, dinamika politik mulai berjalan 

yang ditandai dengan adanya perbedaan pandangan antar fraksi terhadap Raperda yang 

diajukan.  

Fraksi PDI Perjuangan memilih sikap hati-hati yang ditunjukan dengan tidak memberikan 

pandangan (no comment) terhadap rencana pembentukan dua Dinas Pendidikan. Hal ini 

dilakukan mengingat mereka adalah fraksi pendukung pemerintah sehingga harus hati-hati 

dalam mengambil sikap dengan terlebih dahulu mencermati peta politik yang berkembang agar 

tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan posisi mereka ataupun posisi politik 

pemerintah. Sikap yang sama juga dilakukan fraksi partai Golkar yang juga merupakan fraksi 

pendukung pemerintah yakni memilih sikap no comment terhadap usulan pembentukan dua 

Dinas Pendidikan. 

Sikap berbeda ditunjukan oleh fraksi PKS, fraksi PAN, dan fraksi PKB yang meminta 

eksekutif untuk menjelaskan alasan-alasan dan pertimbangan yang dipergunakan mengapa 

Dinas Pendidikan harus dipecah menjadi dua SKPD. Fraksi PKS dan fraksi PAN cenderung lebih 

berani menyatakan perbedaan sikap politik terhadap pemerintah mengingat mereka 

merupakan partai oposisi pemerintah. Sementara fraksi PKB meskipun fraksi pendukung 

pemerintah tetapi mereka mencoba untuk tetap kritis dalam menilai usulan-usulan kebijakan 

yang akan diambil oleh pemerintah. Dalam sidang paripurna kedua juga menetapkan 

pembentukan Pansus untuk mengkaji Raperda yang diajukan pemerintah, karena setiap 

Raperda usulan eksekutif yang sudah diterima secara resmi oleh DPRD harus dikaji terlebih 

dahulu sebelum sidang paripurna untuk mengambil keputusan akhir.  
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Sidang paripurna ketiga dilaksanakan dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif 

terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD dan penyampaian hasil kajian Pansus 

terhadap Raperda yang diajukan oleh eksekutif. Dalam sidang tersebut eksekutif hanya 

menyampaikan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya normatif dan fungsional. Hal ini 

mengingat tidak mungkin alasan-alasan politis dapat dijadikan dan diterima sebagai 

pertimbangan dalam mengajukan usulan kebijakan pembentukan dua Dinas Pendidikan.  

Sementara itu Pansus menyampaikan hasil kajiannya bahwa dalam internal anggota 

Pansus juga tidak dicapai kesepakatan mengenai dasar hukum pembentukan dua Dinas 

Pendidikan. Hal ini merepresentasikan bahwa di DPRD terjadi perbedaan penafsiran mengenai 

dasar hukum yang dapat dipergunakan bahwa dalam satu bidang yang sama dapat dikelola oleh 

lebih dari satu SKPD (Dinas). 

Sidang paripurna yang keempat dilaksanakan dengan agenda panyampaian pendapat 

akhir fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Bantul dan pengambilan keputusan terhadap Raperda 

yang diajukan. Dalam sidang tersebut fraksi PDIP dan fraksi KB menyatakan mendukung usulan 

kebijakan pembentukan dua Dinas Pendidikan. Fraksi PDIP mendukung dengan pertimbangan 

normatif bahwa pembentukan dua Dinas Pendidikan tidak bertentangan dengan dasar hukum 

diatasnya dan pertimbangan fungsional yakni beban kerja Dinas Pendidikan yang terlalu berat. 

Sementara itu fraksi KB hanya mendukung berdasarkan pertimbangan normatif untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Dukungan dari kedua fraksi tersebut tidak dapat dilepaskan 

dari faktor politis mengingat keduanya merupakan fraksi pendukung pemerintah.  

Sikap bertolak belakang ditunjukkan oleh fraksi PKS dan fraksi Partai Golkar yang 

bersikap menolak usulan kebijakan pembentukan dua Dinas Pendidikan. Fraksi PKS menolak 

usulan tersebut dengan pertimbangan normatif yakni ketidaksinkronan dengan peraturan 

perundang-undangan di atasnya dan pertimbangan fungsional yakni efektivitas dan efisiensi. 

Sikap fraksi PKS tersebut bisa dipahami mengingat posisi mereka adalah oposisi pemerintah 

sehingga wajar kalau mereka mencoba meng-counter usulan-usulan kebijakan yang diajukan 

pemerintah. Sementara fraksi golkar hanya melihat pada efisiensi dan efektivitas secara 

kelembagaan. Sementara sikap berhati-hati dan tidak berani berkonflik ditunjukkan oleh fraksi 

PAN dan fraksi PKB mengambil sikap untuk tidak memberikan statement setuju atau tidak 

setuju (no comment). 

Konstelasi politik tersebut mengalami perubahan yakni sikap fraksi Golkar yang 

menyatakan mendukung usulan kebijakan pembentukan dua Dinas Pendidikan. Perubahan 

tersebut terjadi setelah adanya mekanisme politik yang berjalan berupa lobi-lobi dan tawar 

menawar politik antar aktor politik. Akan tetapi kemufakatan bersama seluruh fraksi tetap 

tidak dapat tercapai karena fraksi PKS tetap pada pendirian awal untuk menolak usulan 

tersebut. Oleh karena itu mekanisme voting dilaksanakan untuk mewujudkan konsensus politik 

terkait usulan kebijakan pembentukan dua Dinas Pendidikan. Hasil voting akhirnya 

memenangkan opsi menerima usulan pemerintah untuk membentuk dua Dinas Pendidikan.  

 

3. Implikasi Politik Pembentukan Dua Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul  

Proses politik di DPRD yang menghasilkan keputusan untuk membentuk dua Dinas 

Pendidikan membuat daya penekan (pressure) dan bargaining position fraksi PKS di parlemen 
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menjadi semakin kuat dalam mengkritisi bidang pendidikan di Kabupaten Bantul. Hal tersebut 

mengingat posisi fraksi PKS sejak awal adalah sebagai pihak yang menolak rencana 

pembentukan dua Dinas Pendidikan. Oleh karena itu apabila setelah dibentuk dua Dinas 

Pendidikan ternyata masih banyak problem-problem pendidikan di Kabupaten Bantul yang 

tidak dapat terseleseikan maka fraksi PKS memiliki “hak politis” untuk mengkritik pihak-pihak 

yang dulu mendukung kebijakan tersebut. 

 Selain itu penetapan kebijakan pembentukan dua Dinas Pendidikan dan penentuan 

pemegang jabatan kepala Dinas berpengaruh pada pola birokratisasi di kedua lembaga tersebut. 

Pengangkatan pejabat kepala Dinas yang masing-masing merupakan kader dari NU dan 

Muhammadiyah pada akhirnya berdampak sistemic dalam pola penempatan pejabat struktural 

pada birokrasi di kedua lembaga tersebut. Kepala Dinas terpilih pada akhirnya mengangkat 

para pejabat struktural di lembaga yang dia pimpin salah satunya dengan pertimbangan faktor 

kesamaan golongan yang dalam bahasa politiknya dikenal dengan istilah spoil system atau 

patronage system.  

Kondisi tersebut berakibat pada terjadinya gejala Jacsonisasi birokrasi”. Adanya gejala 

Jacsonisasi dalam penempatan pejabat struktural di dua Dinas Pendidikan ditunjukan dengan 

kenyataan bahwa setelah Dinas Pendidikan Dasar dikepalai kader Muhammadiyah maka 

banyak kader Muhammadiyah yang menduduki jabatan struktural di Dikdas dan setelah Dinas 

Pendidikan Menengah dan Non Formal dikepalai kader NU maka banyak kader NU yang 

menduduki jabatan struktural di Dikemenof. 

Pola penempatan pejabat-pejabat struktural di dua Dinas Pendidikan juga 

mengindikasikan masih adanya model birokrasi patrimonial. Pola hubungan yang terjadi lebih 

bersifat personal, dimana faktor kedekatan dan loyalitas pribadi lebih mengedepan daripada 

aturan-aturan legal formal. Oleh karenanya yang terjadi lalu muncul hubungan bersifat 

personal, berdasarkan pertemanan, dan like and dislike dalam promosi jabatan. Dengan 

demikian model birokrasi ala Weberian yang menekankan profesionalisme, impersonal, dan 

legal formal masih belum eksis dalam tubuh birokrasi pada dua Dinas Pendidikan di Kabupaten 

Bantul.  

Penetapan kebijakan pembentukan dua Dinas Pendidikan juga berimplikasi pada besaran 

anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah. Pembentukan lembaga baru akan diikuti dengan 

penambahan sarana dan prasanana baru (gedung, mobil Dinas, dll) yang berdampak pada 

penambahan biaya operasional yang harus dikeluarkan (perawatan, listrik, air, BBM, dll). Selain 

itu terbentuknya lembaga baru diikuti munculnya bidang atau sub bidang yang baru pada 

masing-masing Dinas sehingga jumlah staff (pegawai) dan pejabat struktural (eselon) 

mengalami penambahan karena jumlah yang ada sebelumnya tidak mampu mencukupi 

kebutuhan. Hal tersebut membuat semakin besarnya beban pembiayaan yang harus 

dikeluarkan pemerintah.  

Sementara itu pada saat yang bersamaan penetapan kebijakan pembentukan dua Dinas 

Pendidikan kurang diimbangi dengan kesiapan pemerintah daerah dalam hal sosialisasi 

kebijakan. Hal tersebut berdampak pada sering terjadinya miss komunikasi antara dua Dinas 

Pendidikan dengan masyarakat ataupun dengan lembaga-lembaga lain. Masyarakat masih 

belum memahami kalau pengelolaan bidang pendidikan di Bantul dilakukan oleh dua SKPD 

(Dinas). Keberadaan dua lembaga Dinas Pendidikan membuat masyarakat kebingungan apabila 
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ingin mengurus sesuatu hal apakah harus berhubungan dengan Dinas Pendidikan Dasar atau 

Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal. Akibatnya sebagian masyarakat yang datang dan 

ingin mengurus sesuatu hal yang sebenarnya berhubungan dengan Dikdas tetapi justru “salah 

tempat” datang ke Dikemenof atau sebaliknya.  

Kendala serupa masih sering dialami lembaga-lembaga eksternal di luar Kabupaten 

Bantul manakala akan berhubungan dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Bantul. 

Undangan rapat-rapat dan koordinasi dari lembaga tingkat propinsi ataupun tingkat pusat 

jumlahnya hanya satu dan hanya ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. 

Akibatnya undangan sering “nyasar” ditempat yang kurang tepat, misalnya undangan yang 

seharusnya lebih tepat ditujukan ke Dikdas ternyata keliru masuk ke Dikmenof dan juga 

sebaliknya. Undangan yang jumlahnya hanya satu tersebut kadangkala menimbulkan 

permasalahan terkait pihak mana yang harus menerima undangan dan berangkat atas nama 

SKPD pengelola bidang pendidikan di Kabupaten Bantul.  

Meskipun terjadi beberapa permasalahan sebagai dampak pembentukan dua SKPD Dinas 

Pendidikan, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang ada tidak sampai membuat 

terjadinya konflik-konflik atau menyebabkan munculnya gejala ego sektoral dari masing-masing 

Dinas Pendidikan. Hal ini karena stakeholders dari masing-masing lembaga menyadari kuatnya 

kedekatan historis dan kultural antara kedua lembaga sehingga membuat komunikasi dan 

koordinasi antara kedua lembaga dapat berjalan baik dan lancar.  

Pembentukan dua Dinas Pendidikan juga memiliki dampak positif dalam upaya pecapaian 

prestasi pendidikan di Kabupaten Bantul. Adanya dua Dinas Pendidikan memberi peran 

signifikan dalam pencapaian prestasi ujian nasional (UN) di Bantul yang dalam 3 (tiga) tahun 

terakhir menunjukkan grafik meningkat dan selalu menjadi yang tertinggi di Provinsi DIY. 

Selain memberi peran signifikan dalam peningkatan nilai UN, adanya dua Dinas Pendidikan juga 

membuat tugas-tugas lain yang terkait pendidikan bisa lebih cepat ditangani. Hal-hal yang 

terkait peningkatan mutu guru, sertifikasi guru, bahkan upaya peningkatan kualifikasi akademik 

guru bisa lebih terkontrol dan terkoordinasi dengan baik. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan kajian terhadap temuan penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Latar belakang pembentukan dua Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari 3 

(tiga) perspektif yaitu: 

a. Perspektif politik: Pembentukan dua Dinas Pendidikan dilatarbelakangi adanya motif 

politik Bupati untuk memberikan perimbangan kekuasaan dalam bidang pendidikan bagi 

dua kelompok kepentingan yakni Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. 

b. Perspektif normatif: Pembentukan dua Dinas Pendidikan dilatarbelakangi adanya 

kewenangan yuridis formal bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur, mengurus dan 

mengelola bidang pendidikan sesuai karakterisrik, kemampuan dan kebutuhan serta 

merupakan bentuk komitmen Pemda Bantul dalam memajukan pendidikan daerah sesuai 

amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD. 
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c. Perspektif fungsional: Pembentukan dua Dinas Pendidikan dilatarbelakangi rendahnya 

kinerja Dinas Pendidikan ketika masih menjadi satu lembaga yang dianggap tidak mampu 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dengan baik. 

2. Dinamika politik dalam proses pembentukan dua Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul 

menunjukkan bahwa kekuatan politik informal dan kekuatan politik formal memiliki peran 

yang sama kuat dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pembentukan dua 

Dinas Pendidikan.  

3. Pembentukan dua Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul secara politis berimplikasi pada 

semakin besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah daerah, membuat semakin 

berkembangnya gejala Jacsonisasi birokrasi dan  birokrasi patrimonial, dan membuat 

semakin kuatnya daya penekan (pressure) dan posisi tawar (bargaining position) fraksi yang 

dulu menolak rencana pembentukan dua Dinas Pendidikan dalam mengkritisi bidang 

pendidikan di Kabupaten Bantul. Akan tetapi pembentukan dua Dinas Pendidikan juga 

memberi peran cukup signifikan dalam meningkatkan prestasi pendidikan di Kabupaten 

Bantul.  

SARAN 

1. DPRD Kabupaten Bantul hendaknya aktif mendorong Pemerintah Daerah (eksekutif) untuk 

melakukan evaluasi secara intensif terhadap kinerja dua Dinas Pendidikan sehingga dapat 

segera diketahui efisiensi dan efektivitas kebijakan tersebut. 

2. Stakeholder pendidikan di luar pemerintah Kabupaten Bantul hendaknya lebih aktif 

berkomunikasi dan melakukan lobi-lobi kepada pemerintah sehingga dapat menjadi 

kelompok penekan (pressure group) yang kritis terhadap kinerja dua Dinas Pendidikan. 

3. Pemda Bantul hendaknya melakukan peninjauan ulang terkait masih perlu tidaknya bidang 

pendidikan di Bantul dikelola oleh dua SKPD Dinas Pendidikan. 
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ANALISIS  PERUBAHAN KARAKTER SISWA  SEKOLAH SOSIAL 
OLAHRAGA REAL MADRID  UNY YOGYAKARTA 

 

Sulistiyono, Nawan Primasoni 
FIK UNY, sulistiyono@uny.ac.id, hp:081325688359 

 

ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan karakter siswa Sekolah Sosial 
Olahraga (SSO) Real Madrid UNY. Penelitian ini merupakan penelitian  diskriptif 
kualitatif. Sampel yang dipilih adalah siswa yang dipilih dengan teknik purposi ve 
sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuisoner, lembar observasi, dan 
wawancara yang disusun peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi 
perubahan karakter pada siswa Sekolah Sosial Olahraga Real Madrid UNY 
berdasarkan data kuisoner, siswa yang karakter awalnya memiliki kriteria kurang, 
dan sedang berubah kearah sedang, dan baik, dengan perubahan rata-rata 25%, 
sedangkan berdasarkan pengamatan dan wawancara kualitatif siswa yang awalnya 
memiliki karakter sangat baik, dan sangat kurang relatif stabil atau tidak banyak 
mengalami perubahan, perubahan terjadi pada siswa dengan karakter awal pada 
kriteria sedang.  

 

Kata Kunci :  karakter, sekolah sosial olahraga, Real Madrid, UNY 

 

PENDAHULUAN 

 Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang sangat populer dan 

digemari oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Perkembangan sepakbola di Indonesia 

semakin pesat, sehingga tidak hanya laki-laki yang bermain sepakbola tetapi sepakbola juga 

sudah dimainkan oleh kaum wanita. Industri sepakbola di Indonesia juga mulai tumbuh seiring 

kondisi ekonomi Indonesia yang semakin baik, ditandai kompetisi Liga Super Indonesia yang 

dikelola secara profesional oleh Badan Liga Indonesia dan Liga Primier Indonesia yang dikelola 

PT. LPIS. Informasi dari media tentang kehidupan para bintang sepakbola secara tidak langsung 

memotivasi anak-anak dan remaja untuk menekuni pemain sepakbola sebagai sebuah profesi. 

Sekolah sepakbola (SSB) sebagai sebuah organisasi resmi di bawah Persatuan Sepakbola 

Seluruh Indonesia (PSSI) adalah  tempat yang paling tepat bagi anak-anak untuk berlatih 

meningkatkan skill bermain sepakbola agar menjadi pemain profesional.  

 Sistem pembinaan pemain muda melalui sekolah sepakbola yang selama ini dilakukan 

PSSI teryata belum mampu mengangkat prestasi persepakbolaan di Indonesia. Dalam bebagai 

kejuaraan yang diikuti tim nasional senior Indonesia dari tingkat Asia Tenggara sampai tingkat 

Dunia belum menghasilkan gelar juara. Hasil terbaru tim nasional senior Indonesia 

dipermalukan timnas Bahrain dengan skor 10-0 pada kejuaraan Pra Piala Dunia 2014. Prestasi 

timnas senior memang bukan ukuran satu-satunya kegagalan pembinaan sepakbola Indonesia 

secara menyeluruh. Berbagai kejadian dapat dijadikan indikator bahwa pembinaan usia muda 

di Indonesia masih sangat perlu mendapat perhatian.  

mailto:sulistiyono@uny.ac.id
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 Kejadian-kejadian dalam pertandingan sepakbola yang menunjukkan belum berhasilnya 

proses pembinaan selain dari sisi prestasi diantaranya adalah 1) sering terjadi tawuran 

(perkelahian massal) antar pemain dalam kompetisi sepakbola di Indonesia, 2) perilaku pemain 

mencederai lawan dengan sengaja, 3) perilaku menipu wasit untuk memperoleh keuntungan. 

Perkelahian antara pemain PERSIS Solo, Nova Zaenal dengan Mamadou pemain Gresik United 

sehingga kasusnya diproses di Kepolisian adalah kejadian yang menunjukkan karakter negatip 

para pemain sepakbola nasional Indonesia (Rahayu, 2009).  

 Keprihatinan adalah kata yang tepat terhadap prestasi persepakbolaan Indonesia, baik 

dari sisi pestasi dalam mengikuti kejuaraan, dan karakter para pemain sepakbola Indonesia 

secara umum. Berbagai kasus yang bersumber dari perilaku, atau karakter, kepribadian pemain, 

memunculkan suatu ide bagaimana model latihan pada pemain usia muda dimana selain 

mampu mengembangkan fisik, skill dan taktik dalam bermain sepakbola, tetapi juga mampu 

menanamkan karakter dan kepribadian yang positip sejak usia muda.  

 Berbagai usaha telah dilakukan oleh PSSI dari tingkat Pusat sampai tingkat Pengcab 

(Pengurus Cabang), tetapi yang dilakukan selama ini masih terfokus bagaimana mencetak 

prestasi optimal dari sisi psikomotor (prestasi gerak), belum menyentuh pada sisi kognitif 

bahkan afektif (karakter) para pemain. Dalam berbagai kursus pada pelatih sepakbola, 

bagaimana mendidik atau melatih anak tentang karakter  yang baik atau mengajarkan pada 

pemain sepakbola bagaimana berperilaku baik dilapangan maupun diluar lapangan belum 

diajarkan.  

 PSSI melaui sebuah Yayasan yang peduli pada pembinaan sepakbola berupaya menjalin 

kerjasama dengan Spanyol yang merupakan negara Juara Dunia 2010. Wujud dari kerjasama 

antara Spanyol dan Indonesia adalah dengan berdirinya Sekolah Sosial Olahraga Real Madrid 

Foundation, yang salah satunya berada di UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) Yogyakarta 

Provinsi DIY dan enam kota lainnya di Indonesia. Sekolah Sosial Olahraga, suatu istilah yang 

masih asing dalam pembinaan olahraga di Indonesia. Sekolah Sosial Olahraga Real Madrid 

didirikan oleh Yayasan Real Madrid dengan salah satu tujuannya memberikan bekal 

keterampilan hidup (mengembangkan karakter) melalui sepakbola, selain mengembangkan 

fisik, teknik dan taktik bermain sepakbola. Peneliti memiliki asumsi, model pembinaan pemain 

usia muda seperti inilah yang cocok untuk situasi dan kondisi Indonesia, karena yang terjadi 

pembinaan usia muda di Indonesia lebih berorientasi pada kemenangan bagaimanapun 

caranya. Suatu keadaan yang seharusnya dilakukan perubahan.  

 Berdasarkan uraian diatas masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh 

PSSI, pemerintah, dan masyarakat pembina sepakbola. Dari berbagai permasalahan yang ada di 

atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana perubahan karakter siswa pada Sekolah 

Sosial Olahraga Real Madrid UNY Yogyakarta setelah 5 Bulan mengikuti program latihan?  

 

PENGERTIAN KARAKTER 

Karakter adalah suatu istilah yang saat ini menarik menjadi kajian dan  perbincangan 

diberbagai forum, lebih khusus di dunia pendidikan. Karakter dianggap sebagai akar dari 

berbagai permasalahan bangsa pada berbagai aspek kehidupan. Demikian pula yang terjadi 

pada dunia olahraga, masih hangat dalam ingatan bagaimana bangsa Indonesia dibuat malu 
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oleh sikap pebulutangkis Indonesia di event Olimpiade 2012. Dengan melakukan tindakan 

mengalah pada suatu pertandingan, tim olimpiade bulu tangkis Indonesia berharap dapat 

melaju sampai final, tetapi perilaku atau startegi mengalah dalam suatu pertandingan adalah 

sikap yang bertentangan dengan karakter sportif dalam olahraga.  

 Karakter adalah seperangkat k e y a k i na n yang menentukan seseorang sebagai 

individu, Kurtus, dalam Mardapi (2011). Karakter merupakan sifat atau watak seseorang yang 

bisa baik dan tidak baik berdasarkan penilaian lingkungannya. Pendidikan formal di sekolah 

dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas sudah dilaksanakan pendidikan 

karakter, tetapi persoalan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah formal saja, 

lingkungan, masyarakat, dan keluarga juga wajib berperan serta agar karakter positip dapat 

tumbuh berkembang di berbagai sektor kehidupan. Lembaga olahraga memilki tanggung jawab 

yang sama besarnya dengan pendidikan formal. Pada cabang sepakbola misalnya jutaan anak-

anak berlatih sepakbola sejak usia dini sampai remaja. Para calon pemain tersebut berlatih di 

sekolah sepakbola atau klub-klub olahraga ditangani para pelatih atau guru yang menurut 

peneliti dapat mengambil peran dalam pengembangan karakter siswa melalui aktifitas bermain 

sepakbola. 

KARAKTER DALAM AKTIFITAS BEROLAHRAGA  

Istilah karakter pada dunia pendidikan lebih dikenal dengan istilah afektif, dimana ranah 

afektif menjadi salah satu kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran. Secara umum 

nilai-nilai karakter dalam kehidupan berwarga negara juga sangat ditekankan pada 

olahragawan. Delapan belas nilai yang bersumber dari nilai agama, Pancasila, budaya, dan 

tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja 

keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, 

(11) cinta tanah air,(12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, 

(15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, (18) tanggung jawab 

(Depdikbud, 2011: 8). 

Permainan sepakbola sangat membutuhkan pemain berkarakter kerja keras, hormat pada 

orang lain, disiplin, kerjasama, peduli pada orang lain, dan jujur agar prestasi sepakbola 

Indonesia semakin maju. Sebenarnya tidak hanya karakter positif seperti disebut diatas yang 

dibutuhkan, karakter-karakter positip lainnya juga mendukung, tetapi pada penelitian ini enam 

karakter tersebut yang akan menjadi perhatian peneliti.  

PROSES PENGEMBANGAN KARAKTER 

Mengembangkan karakter pada manusia memang bukan pekerjaan yang mudah, 

menanamkan karakter pada para calon pemain sejak usia muda adalah salah  satu alternatif 

yang dapat dipilih agar ketika dewasa sikap atau perilaku positip dan menjadi kebiasaan. 

Weinberg dan Goud yang dikutip Sukadiyanto (2011) menyatakan beberapa karakter dapat 

ditanamkan melalui aktifitas  olahraga yaitu: fairness, sportif, compassion, integrity. Proses 

menanamkan karakter yang positip pada manausia merupakan  proses terintegrasi tidak dapat 

berdiri sendiri pada seluruh potensi manusia. Karakter dipengaruhi oleh keluarga, satuan 

pendidikan, dan masyarakat. Totalitas psikologis dan sosiokultural dapat dikelompokkan 

sebagaimana yang digambarkan dalam bagan berikut: 
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Gambar 1.  Bagan Proses Pendidikan Karakter (Sumber: Depdikbud: 2011) 

 Konfigurasi karakter dalam kontek totalitas proses psikologis dan sosial-kultural dapat 

dikelompokkan dalam: (1) olah hati; (2) olah pikir; (3) olah raga atau kinestetik; dan (4) olah 

rasa  dan karsa.  Proses saling keterkaitan dan saling melengkapi, secara konseptual 

merupakan nilai luhur yang di dalamnya terkandung sejumlah nilai sebagaimana dapat dilihat 

pada gambar 1 di atas (Sumber: Depdikbud, 2011: 10). 

Karakter lebih mudah dibentuk ketika calon pemain sepakbola masih berada diusia dini 

sampai remaja. Pada orang dewasa biasanya karakter sudah matang dan relatif sulit dirubah. 

Kemendiknas melalui majalah BRIEF POLICY, pengembangan karakter dapat dilakukan dengan 

enam tahapan dari mengetahui nilai sampai mempertahankannya, selengkapnya dapat dilihat 

pada gambar 2 halaman 6.  
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Gambar 2. Tahapan Membangun Karakter (Dirjen Dikdas Kemendiknas). 

 

SEKOLAH SOSIAL OLAHRAGA REALMADRID UNY  YOGYAKARTA 

 SSO Real Madrid  UNY Yogyakarta merupakan organisasi non-profit yang bergerak 

dibidang pembinaan olahraga, khususnya cabang sepakbola. SSO Real Madrid UNY Yogyakarta 

merupakan lembaga yang terbentuk dari hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan 

Kerajaan Spanyol. Klub sepakbola Real Madrid melalui Yayasan Real Madrid akan memberikan 

bantuan berupa Ilmu dan teknologi dalam bidang pembinaan pemain usia muda.   

 SSO Real Madrid  UNY Yogyakarta mewajibkan setiap aktiffitas latihan berisi lima 

content blocks yaitu social, education, physical motor, technik-tacktics, rules (SSS RMF, 2012: 33-

34). Konsep sekolah sosial olahraga Real Madrid sebernarnya hampir sama dengan konsep SSB 

konvensional yang saat ini sudah banyak berdiri di Indonesia. Konsep yang membedakan 

adalah dalam setiap sesi latihan pelatih diharuskan untuk menyampaikan pesan sosial dan 

pendidikan.  

 Pesan sosial dapat diartikan adalah penanaman nilai-nilai karakter pada anak-anak 

melalui berlatih sepakbola, dan filosofi berlatih sepakbola pada anak yang paling utama adalah 

menyenangkan. Slogan SSO Real Madrid UNY  Yogyakarta adalah  They Play, We Teach dapat  

diartikan pada saat anak-anak berlatih atau bermain guru harus dapat menanamkan berbagai 

nilai-nilai karakter sehingga menjadi perilaku  yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-

hari.  

 

METODE  

 Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa SSO 

Real Madrid UNY Yogyakarta yang berjumlah 87 siswa. Kuisoner diberikan pada seluruh siswa, 

pengamatan dilakukan pada enam subjek yang dipilih dari seluruh siswa SSO  Realmadrid UNY, 

dan enam subjek dipilih dengan pertimbangan dua siswa pada kategori memiliki karakter awal 
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sangat kurang, dua siswa kategori sedang, dua siswa kategori sangat baik, dengan demikian 

dianggap subjek sudah mewakili semua kategori karakter. Teknik wawancara digunakan pada 

pelatih, pelatih yang menjadi informan adalah pelatih yang setiap latihan menangani keenam 

siswa yang menjadi subjek penelitian. Wawancara juga dilakukan pada dua teman subjek yang 

diamati. Subjek dinalisis perubahan karakternya. Instrumen dalam penelitian ini adalah 

menggunakan lembar kuisoner, panduan wawancara, dan lembar observasi.   

         Teknik analisis data kuantitatif dilakukan dilakukan dengan sistem penskoran dari 

jawaban subjek yang mengisi kuisoner. Untuk menghitung prosentase responden yang 

termasuk pada kategori tertentu menggunakan rumus sebagai berikut menurut Sugiyono 

(1997: 21). 

P= F/N x 100% 

Keterangan: 

               P : Presentase, F: Frekuensi, N : Jumlah sampel 

Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan model Miles and 

Huberman. Aktivitas analisis data model ini adalah reduksi data, display data, dan membuat 

kesimpulan data.  

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Dengan membandingkan setiap karakter pada siswa SSO Real Madrid UNY, sebelum 

mengikuti program latihan (karakter awal) dengan karakter setelah mengikuti program latihan, 

dilakukan analisis perubahan yang terjadi pada perilaku atau karakter siswa SSO Real Madrid 

UNY.  

 

 

Deskripsi Data Perubahan Karakter Siswa SSO Real Madrid  UNY Sebelum dan Setelah 

Mengikuti Program latihan 5 Bulan 

 

Tabel 1. Jumlah Siswa yang Memiliki Karakter Kerja keras Sebelum dan Setelah Mengikuti 

Program Latihan Selama 5 Bulan 

Kategori Karakter Sebelum Berlatih Setelah Berlatih  
5 Bulan 

Keterangan 
 

A (Sangat Baik) 4 1 Berkurang 3,44% 
B (Baik) 15 32 Naik 19,54% 

C (Sedang) 37 40 Naik 3,44% 
D (Kurang) 24 13 Berkurang 12,64% 

E(Sangat Kurang) 7 1 Berkurang 6,89% 

  

 Setelah mengikuti program latihan 5 bulan di SSO Real Madrid UNY terjadi perubahan 

jumlah siswa pada siswa yang memiliki karakter kerja keras berkategori baik, dimana sebelum 

berlatih berjumlah 15 siswa, setelah berlatih di menjadi 32 siswa, terjadi peningkatan 19,54%.  
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Tabel 2.  Jumlah Siswa yang Memiliki Karakter Hormat Pada Orang Lain                  sebelum 

dan Setelah Mengikuti Program Latihan selama 5 Bulan 

 

Kategori Karakter Sebelum Berlatih Setelah Berlatih  
5 Bulan 

Keterangan 
 

A (Sangat Baik) 4 7 Naik 3,44% 
B (Baik) 15 27 Naik 13,79% 

C (Sedang) 51 41 Berkurang 11,49% 
D (Kurang) 14 9 Berkurang 5,74% 

E(Sangat Kurang) 3 3 Tetap 

 

Setelah mengikuti program latihan 5 bulan di SSO Real Madrid UNY terjadi perubahan 

jumlah siswa pada karakter hormat pada orang lain kategori baik, dimana sebelum berlatih 15 

siswa, setelah berlatih di SSOReal Madrid UNY menjadi 27 siswa, terjadi peningkatan 13,79%. 

Penurunan jumlah siswa pada kategori kurang, dan sedang.  

Tabel 3.    Jumlah Siswa yang Memiliki Karakter  Disiplin Sebelum dan Setelah Mengikuti 

Program Latihan selama 5 Bulan 

 

Kategori Karakter Sebelum Berlatih Setelah Berlatih  
5 Bulan 

Keterangan 
 

A (Sangat Baik) 4 4 Tetap 
B (Baik) 31 54 Naik  26,43% 

C (Sedang) 33 21 Berkurang 13,79% 
D (Kurang) 15 5 Berkurang 11,49% 

E(Sangat Kurang) 4 3 Berkurang 1,14% 

 

 Setelah mengikuti program latihan 5 bulan di SSO Real Madrid UNY terjadi perubahan 

jumlah siswa pada karakter disiplin berkategori baik, dimana sebelum berlatih  31 siswa, 

setelah berlatih di SSO Real Madrid UNY menjadi 54 siswa, terjadi peningkatan 26,43%. Siswa 

yang pada awalnya berkarakter disiplin sangat baik (A) teryata tetap atau stabil setelah berlatih 

lima bulan, dan yang menarik adalah jumlah siswa yang berkarakter sejak awal sangat kurang 

(E) teryata jumlahnya hanya berkurang 1,14%.  

Tabel 4. Jumlah Siswa yang Memiliki Karakter Kerjasama Sebelum dan Setelah  

              Mengikuti Program Latihan selama 5 Bulan 

 

Kategori Karakter Sebelum Berlatih Setelah Berlatih  
5 Bulan 

Keterangan 
 

A (Sangat Baik) 5 5 Tetap 
B (Baik) 20 54 Naik 39,08% 

C (Sedang) 25 8 Berkurang 19,54% 
D (Kurang) 34 17 Berkurang 19,54% 

E(Sangat Kurang) 3 3 Tetap 
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 Setelah mengikuti program latihan 5 bulan di SSO Real Madrid UNY terjadi perubahan 

jumlah siswa pada karakter kerjasama berkategori baik, dimana sebelum berlatih 20  siswa, 

setelah berlatih di SSO Real Madrid UNY menjadi 54 siswa, terjadi peningkatan 39,08%. 

Perubahan pada karakter kerjasama merupakkan perubahan yang paling tinggi prosentasenya, 

dibanding perubahan yang terjadi pada  karakkter  yang lain. 

Tabel 5.  Jumlah Siswa yang Memiliki Karakter Peduli Pada Orang Lain Sebelum  

               dan Setelah Mengikuti Program Latihan 5 Bulan 

Kategori Karakter Sebelum Berlatih Setelah Berlatih  
5 Bulan 

Keterangan 
 

A (Sangat Baik) 5 8 Naik 3,44% 
B (Baik) 19 36 Naik 19,54% 

C (Sedang) 47 33 Berkurang16,09% 
D (Kurang) 11 8 Berkurang 3,44% 

E(Sangat Kurang) 5 2 Berkurang 3,44% 

 

  Setelah mengikuti program latihan 5 bulan di SSO Real Madrid UNY terjadi perubahan 

jumlah siswa pada siswa berkarakter peduli pada orang lain kategori baik, dimana sebelum 

berlatih 19 siswa, setelah berlatih di SSO Real Madrid UNY menjadi 36 siswa, terjadi 

peningkatan 19,54%. 

 

Tabel 6.  Jumlah Siswa yang Memiliki Karakter  Kejujuran Sebelum dan Setelah Mengikuti 

Program Latihan 5 Bulan 

Kategori Karakter Sebelum Berlatih Setelah Berlatih  
5 Bulan 

Keterangan 
 

A (Sangat Baik) 7 10 Naik 3,44% 
B (Baik) 7 37 Naik 34,48% 

C (Sedang) 50 33 Berkurang 19,54% 

D (Kurang) 18 7 Berkurang 12,64% 
E(Sangat Kurang) 5 0 Berkurang 5,74% 

 

 Setelah mengikuti program latihan 5 bulan di SSO Real Madrid UNY terjadi perubahan 

jumlah siswa pada siswa berkarakter jujur kategori baik, dimana sebelum berlatih 7 siswa, 

setelah berlatih di SSO Real Madrid UNY menjadi 37 siswa, terjadi peningkatan 34,48%.  

Data Hasil Wawancara dan Observasi 

Upaya untuk memperoleh data yang dapat mendiskripsikan perubahan karakter siswa 

SSO Real Madrid UNY tidak hanya dilakukan dengan menggunakan kuisoner yang hasilnya 

dapat dilihat pada tabel 1-6, tetapi juga dilakukan pengamatan pada subjek atau siswa yang 

dipilih sebagai sampel ketika berlatih, bertanding, dan dilakukan wawancara terhadap orang-

orang disekitar subjek yaitu pelatih dan teman subjek. Subjek (siswa) dipilih dengan 

pertimbangan tertentu, karena keterbatasan tenaga dan waktu. Subjek ditetapkan sejumlah 

enam (6) siswa dengan kriteria awal sebelum mengikuti latihan adalah 2 siswa memiliki nilai 

karakter kategori sangat  kurang, 2 siswa kategori sedang, dan 2 siswa kategori sangat baik.  
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Siswa yang dijadikan subjek pengamatan yaitu: MT, dan AP sebagai siswa dengan 

karakter secara umum sangat kurang, siswa DF, YP, sebagai siswa dengan karakter awal sedang, 

dan TW, WA, sebagai siswa dengan karakter awal sangat baik.  Siswa dengan inisial AP dan MT 

berada dikelas B2 dan C, di SSO Real Madrid UNY dengan pelatih kelas B2  Bapak Wawan 

Darmawan, dan kelas C diasuh oleh Bapak Anang D. 

 Peran pelatih dan model pelatihan yang diterapkan pada SSO Real Madrid UNY 

memberikan kontribusi pada pengembangan karakter siswa. Karakter, kepribadian atau 

perilaku yang sudah menjadi ciri atau kebiasaan manusia pada anak-anak adalah suatu karakter 

yang masih sangat dimungkinkan berubah, dan sangat banyak faktor yang mempengaruhinya. 

Data hasil pengamatan dan wawancara dilakukan akan menambah kuat kesimpulan pada 

penelitian ini.  

 Perkembangan karakater pada siswa yang memiliki karakater sangat kurang, yang 

terjadi pada siswa MT dan AP menunjukkan bahwa masih sangat dibutuhkan kerjasama antara 

pelatih, orangtua, dan guru di sekolah formal agar kedua siswa ini lebih baik dalam berperilaku. 

Perkembangan setelah berlatih 5 bulan menurut hasil wawancara dengan pelatih mereka Bapak 

Wawan Darmawan dan Anang D di kelas B2 dan C, diperoleh diskripsi sebagai berikut: 

” MT sering  terlambat kedatangannya ketika berlatih, MT  ketika bermain juga tidak 

patuh pada instruksi saya....., misalnya saya kasih tugas sebagai gelandang malah 

berpindah posisi semau dia.  

 

Karakter kerjasama MT yang  diawal berada pada kategori sangat kurang teryata belum 

dapat berubah kearah yang lebih baik. Demikian juga yang terjadi pada AP  berdasarkan 

wawancara pada Bapak Anang D yang sekaligus pelatih  AP menyatakan: 

“kalau Farel sering datang terlambat tapi karena ada urusan dari sekolah tapi bisa di 

maklumi, tapi kalau yang AP mungkin sering terlambat.  ,,,, ketiga itu kecuali si AP sering 

gak patuh sama instruksi. ,,,,, mungkin kecuali si AP yang gak bisa untuk eee..apa ya! 

eee..membantu ke..kesusahan temen tu agak susah. kecuali yang keduanya ya..kalau si 

farel sama adnan eee...saling suka membantu.  ,,,, ee yang seringkali melakukan gerakan 

pura-pura jatuh agar tim memperoleh keuntungan : si AP itu”  

 

 Dari informan pelatih AP dapat disimpulkan bahwa AP belum banyak berubah 

karakternya sejak mengikuti program latihan hingga berjalan setelah 5 bulan, AP dari beberapa 

indikator yang peneliti munculkan masih dilakukan oleh AP. AP  masih sering datang terlambat, 

mau melakukan gerakan menipu untuk  keuntungan  timnya, kurang  patuh  pada instruksi  

pelatih, dan kepedulian  pada  orang lain juga rendah terbukti pelatihnya menyatakan AP 

kurang suka  membantu  temannnya.  

 Siswa dengan karakter awal sedang yaitu pada siswa dengan inisial DF, dan YP. Siswa 

inisial DF dan YP berada dikelas B1 dengan pelatih kelas B1  Bapak Hermawan. Perkembangan 

karakter kedua pemain atau siswa dengan inisial DF dan YP menurut pengamatan dan 
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wawancara yang dilakukan mengalami perkembangan yang berarti pada karakter kejujuran, 

dan kerjakeras. Hasil wawancara dengan pelatihnya dapat disajikan sebagai berikut:  

“kalau DF dan YP  menurut pengamatan saya bukan pemain yang bertipe egois, bukan 

tipe egois dia mau bekerja sama, he`e jadi dalam kontek bermain bola wajarlah (uhuk). 

,,,,, selanjutnya ni pak tentang kejujuran ? ke dua anak ini mau menipu wasit untuk 

meraih kemenangan pernah tidak ? atau deffing terus dan sebagainya ? pernah tidak 

pak?  Bapak Hermawan: kalau seingat saya tidak pernah.,,,, kalau saya tadi habis 

pertandingan persahabatan menurut saya dia sudah melakukan berjabat tangan dengan 

lawan, mau melakukannya. 

Merubah karakter pada siswa dengan usia 12-17 tahun adalah sesuatu pekerjaan yang 

tidak mudah, nilai-nilai tentang kejujuran, kerjasama walaupun sudah diajarkan, dalam 

kenyataannya siswa masih sulit mengimplementasikan. Kasus yang sederhana bagaimana 

menyembunyikan perasaan sedih dan mengucapkan selamat pada lawan selesai pertandingan 

dalam situasi kalah adalah sesuatu yang tidak mudah.  

 Pada siswa dengan karakter awal sangat baik yaitu siswa dengan inisial TW, WA 

menurut hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan siswa tersebut tetap konsisten 

dengan karakternya. Siswa TW, dan WA adalah siswa SSO  Real Madrid  UNY  yang dilatih  Coach 

Wawan Darmawan dikelas B2.  

“Peneliti: kalau TW selalu melakukan tugas sesuai..... WD: sesuai posisi, TW   tertib   ,,, 

WA   tertib juga dia,,,, yaa mungkin dari kepribadian TW  pun sudah saya lihat baik dari 

pada dua orang yang MT sama si WA tadi, jadi saya instruksikan apa jadi TW itu 

langsung nurut gak kayak yang lainnya, yg lainnya pun kalo misalnya saya suruh bola 

stop yang lainnya masih tendang-tendang bola kalo TW ini ya mungkin dari awalnya dia 

anaknya udah baik ya jadinya  TW lebih mudah diaturlah dari pada yang dua 

maksudnya. 

Pada siswa yang memiliki karakter awal baik teryata tidak ada perubahan yang berarti, 

karakter dua siswa yang menjadi pengamatan tetap  berkarakter baik.  

 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan asumsi bahwa karakter adalah sikap, perilaku yang menjadi kebiasaan, dan 

karakter dapat dirubah maka penelitian ini menunjukkan bahwa karakter siswa SSO Real 

Madrid UNY setelah berinteraksi selama berlatih mengalami perubahan. Perubahan yang paling 

signifikan terjadi pada siswa yang awalnya memiliki karakter berkategori sedang atau bernilai 

(C). Perubahan karakter dengan prosentase terbesar terjadi pada karakter  kerjasama sebesar  

39,04%. Hasil penelitian yang paling menarik adalah berdasarkan data kuisoner, pengamatan, 

dan wawancara ditemukan bahwa siswa yang memiliki karakter awal sangat baik, dan sangat 

kurang teryata tidak mengalami perubahan.  

Sesuai dengan teori bahwa upaya untuk mengembangkan karakter dapat dilakukan 

dengan pembiasaan untuk berperilaku positif dan menjauhi perilaku negatif. The Character 

Education Partnership menyusun 11 prinsip mendidik  karakter yang efektif yaitu: (1) 
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mempromosikan nilai-nilai kode etik berdasarkan karakter positif; (2) mendefinisikan karakter 

secara komprehensip untuk berpikir, berperasaan dan berperilaku; (3) menggunakan 

pendekatan yang efektif, komprehensif, intensif dan proaktif; (4) menciptakan komunitas 

sekolah yang penuh kepedulian; (5) menyediakan kesempatan kepada siswa untuk me-lakukan 

dan mengembangkan tindakan bermoral; (6) menyusun kurikulum yang menantang dan 

bermakna untuk membantu agar semua siswa dapat mencapai kesuksesan; (7) membangkitkan  

motivasi  instrinsik  siswa  untuk  belajar dan menjadi orang yang baik di lingkungannya; (8) 

menganjurkan semua guru sebagai komunitas yang profesional dan bermoral dalam proses 

pembelajaran; (9) merangsang tumbuhnya kepemimpinan yang transformasional untuk 

mengembangkan pendidikan karakter sepanjang hayat; (10) melibatkan ang-gota keluarga dan 

masyarakat sebagai mitra dalam pendidikan karakter; (11) mengevaluasi karakter warga 

sekolah untuk memperoleh informasi dan merangcang usaha- usaha pendidikan karakter 

selanjutnya (Lickona, Schaps, & Lewis: 2003). 

Penanaman karakter pada siswa SSO Real Madrid UNY dilakukan pada siswa dimulai 

dengan memberi pengertian tentang nilai-nilai yang baik. Siswa harus mengerti apa yang 

dimaksud kerjasama, mengapa para siswa atau pemain sepakbola melakukan kerjasama. 

Setelah siswa mengerti tentang mengapa harus bekerjasama, tahapan kedua yaitu memaksa 

siswa untuk mengimplementasikan nilai kejasama dalam kegiatan yang nyata ketika berlatih, 

bermain, dan bertanding. Pelatih sebagai seorang yang bertugas memberikan pengharagaan 

atau sangsi jika ditemukan siswa belum melakukan perilaku kerjasama. Contoh kegiatan yang 

nyata adalah pelatih memberikan sangsi pada siswa yang tidak mau bergotong-royong 

menyiapkan peralatan lain, pelatih memberikan sangsi pada pemain yang tidak menjalankan 

instruksi atau tugas sesuai posisi bermainnya. Dengan iklim berlatih atau pembelajaran yang 

demikian perilaku kerjasama akan menjadi kebiasaan para siswa SSO Real Madrid UNY, kalau 

perilaku kerjasama sudah menjadi kebiasaan di lapangan diharapkan menjadi kebiasaan atau 

karakter di luar lapangan.  

Karakter yang kedua mengalami perubahan kearah yang lebih baik adalah karakter jujur. 

Kejujuran pada siswa SSO Real Madrid UNY setelah berlatih pada kategori baik (B) terjadi 

peningkatan sebesar 34%. Jumlah siswa yang berkategori (B) baik pada karakter jujur sebelum 

berlatih adalah 7 siswa, dan setelah berlatih 5 bulan di SSO Real Madrid UNY menjadi sebesar 

37 siswa. Sikap, karakter atau perilaku jujur para siswa sebelum mereka berlatih di SSO Real 

Madrid UNY sebagian besar siswa memiliki nilai kejujuran yang berada pada kategori cukup, 

indikator yang mungkin adalah sikap untuk menipu wasit dianggap perilaku yang wajar dalam 

permainan sepakbola menurut pendapat siswa.  

SSO Real Madrid adalah sebuah lembaga yang memiliki visi mencetak pemain profesional, 

mandiri, berkarakter. Perubahan karakter jujur pada siswa dimungkinkan karena arahan dari 

pelatih secara terus-menerus ketika berlatih, atau arahan ketika akan pertandingan 

persahabatan. Upaya yang dilakukan SSO Real Madrid UNY selain arahan ketika berlatih agar 

karakter jujur menjadi karakter para siswanya adalah mememberikan program kegiatan 

tambahan seperti: pembinaan mental spiritual, dengan didampingi pisikolog sehingga 

penanaman karakter tidak hanya dilakukan para pelatih. Kegiatan penunjang yang dilakukan 

sperti out bound training dimungkinkan memberikan andil pada perubahan karakter siswa di 

SSO Real Madrid, situasi pembelajaran dan pelatihan  yang tidak hanya berlatih di lapangan 

teryata memberikan kontribusi pada perubahan karakter siswa.  
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Berdasarkan analisis terhadap hasil kuisoner, wawancara dan pengamatan yang 

dilakukan terhadap perkembangan karakter siswa SSO Real Madrid yang menurut peneliti perlu 

mendapat perhatian dari pengelola, pelatih, dan orang tua adalah siswa yang memiliki karakter 

awal bernilai E (sangat kurang). Karakter siswa seperti MT, dan AP yang diawal berdasarkan 

data kuisoner sebelum berlatih adalah siswa bermasalah dalam karakter, setelah 5 bulan diikuti 

perkembangannya dengan kuisoner, wawancara dengan informan, dan pengamatan peneliti 

belum menunjukkan perubahan yang lebih berarti.   

Perubahan karakter pada siswa pada siswa yang berkarakter awal bermasalah atau 

sangat kurang harus mendapat perhatian khusus. Para  pelatih SSO Real Madrid dimungkinkan 

belum memperhatikan perkembangan individu, jika evaluasi individual dilakukan hasilnya 

tentu akan lebih baik. Karakter atau perilaku yang baik dari para siswa SSO Real Madrid, lebih 

khusus karakter dilapangan ketika berlatih atau bertanding tentu bukan tanggung jawab pelatih 

semata, peran keluarga dalam hal ini orangtua siswa juga memegang peran yang penting. Hal ini 

sesuai  anjuran Kemendiknas bahwa untuk membiasakan perilaku (karakter) sebuah pihak 

mempunyai tanggung jawab dimulai dari satuan pendidikan (Pendidikan Formal), keluarga, dan 

masyarakat.  

Sebagai sebuah organisasi yang masih dalam taraf berkembang SSO Real Madrid UNY 

secara umum telah berhasil dalam sektor pengembangan karakter siswa melaui model 

pelatihan dan pembelajaran yang diciptakan. Karakter kerjakeras, hormat pada orang lain, 

disiplin, kerjasama, peduli pada orang lain, dan jujur yang sangat berpengaruh terhadap 

kualitas permainan sepakbola secara umum dapat ditanamkan pada sebagian besar siswa. 

Seluruh subkarakter diatas terjadi peningkatan jumlah siswa pada kategori baik (B) dengan 

rata-rata peningkatan 25%. Kepedulian para pengelola dan pelatih semestinya tetap 

dipertahankan dan ditingkatkan khususnya pada pengembangan karakter siswa. Hal ini 

merupakan sesuatu pembeda antara SSO Real Madrid UNY  dengan lembaga sepakbola lainya 

yang juga membina siswa usia muda.  

Slogan they play we teach yang menjadi penyemangat pada para pelatih, pengurus, siswa, 

dan orangtua agar disosialisasikan lagi, sehingga semuanya tetap berlatih dengan tujuan tidak 

hanya mengejar keterampilan bermain sepakbola atau ingin menang saja, tetapi mengajarkan 

kepada para siswa (para calon pemain sepakbola) bermain sepakbola dengan tujuan menang 

dan dengan cara sportif dengan bahasa lain bermain, bertanding dengan karakter, kepribadian 

yang positip. 

  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terjadi 

perubahan karakter pada subkarakter kerjakeras, hormat pada orang lain, disiplin, kerjasama,  

peduli pada orang lain, dan kejujuran pada siswa SSO Real Madrid UNY jika dibandingkan 

sebelum dan setelah berlatih lima bulan. Perubahan kriteria karakter terbesar pada siswa 

dengan kriteria kurang, dan sedang berubah pada karakter dengan kategori sedang, dan baik. 

Perubahan karakter seperti disebutkan diatas sebesar kurang lebih 30%.  
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 Berdasarkan hasil kuisoner sebelum dan sesudah berlatih lima bulan pada sekolah 

sosial olahraga Real Madrid UNY terjadi perubahan karakter siswa yang dimungkinkan akibat 

model pelatihan, serta kurikulum yang diterapkan pada sekolah sosial olahraga Real Madrid 

UNY, setiap sesi latihan para pelatih-guru di sekolah sosial olahraga Real Madrid UNY 

diwajibkan melaksanakan suatu program latihan yang terdiri dari lima content block. Lima 

content blocks yaitu social, education, physical motor, technik-tacktics, rules (SSS RMF, 2012: 33-

34). Content sosial adalah suatu kompetensi dari siswa yaitu mampu berperilaku dengan baik, 

dalam interaksi dilapangan maupun di luar lapangan. Pelatih diharapkan mampu membuat dan 

berkreativitas membuat sebuah program latihan dimana program latihan tersebut dijalankan 

dengan tujuan pengem-bangan karakter positip atau keterampilan bersosial.  

 Hasil analisis pada beberapa siswa yang peneliti amati, dan dilakukan wawancara 

dengan informan, baik dari pelatih atau teman siswa yang diamat, ditemukan bahwa siswa yang 

diawal sebelum latihan memiliki karakter sangat kurang, tidak terjadi perubahan yang 

signifikan.  Hasil ini dapat disimpulkan merubah karakter atau perilaku siswa tidak semudah 

dibayangkan, perlu perhatian lebih khusus pada siswa yang memiliki karakter sangat kurang.  

Pekerjaan pelatih, orangtua siswa, dan kalau perlu peran guru disekolah formal untuk saling 

bekerjasama merubah karakter siswa yang masih sangat kurang.  

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis perubahan karakter siswa SSO Real Madrid 

UNY, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:  

1. Pengelola dan para staf pelatih-guru SSO Real Madrid UNY terus bekerja lebih keras lagi 

agar cita-cita mewujudkan olahragawan yang berprestasi dan berkarkter dapat segera 

terwujud. 

2. Lembaga olahraga lain yang memiliki visi dan misi yang sama dapat belajar atau studi 

banding dengan SSO Real Madrid UNY terutama tentang bagaimana mengembangkan 

karakter para siswa.  

3. Orangtua siswa SSO Real Madrid UNY lebih memberikan  dukungan dan perhatian 

terutama pada siswa yang memiliki karakter sangat kurang.  

4. Bagi peneliti lebih baik lagi, jika karakter di lapangan ketika berlatih atau bertanding 

dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dari mulai bangun tidur, aktifitas 

sekolah, aktifitas bermain dengan teman di kampung atau rumah dapat diungkap pada 

penelitian berikutnya.  
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EVALUASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER  DI SMP NEGERI  2 
BANGUNTAPAN BANTUL 

 

Lia Yuliana, M.Pd  
FIP UNY 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan pendidikan karakter 
(2) hambatan dalam pelaksanaan pendidikan karakter (3) Upaya yang dilakukan 
untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan karakter.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sumber data penelitian adalah 
kepala sekolah, wakasek, guru, siswa dan orang tua wali di SMP Negeri 2 
Banguntapan. Metode Pengumpulan Data menggunakan metode wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu: reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan karakter di SMA 
Budi Mulia Dua Yogyakarta (1) Telah berhasil dalam melaksanakan pendidikan 
karakter, karena seluruh siswa sudah dapat menerapkan peraturan-peraturan yang 
ada. (2) Hambatan yang ditemui diantaranya, Pengayaan dilaksanakan di luar jam 
sekolah, guru baru belum mengetahui peraturan-peraturan yang diterapkan, latar 
belakang kondisi keluarga siswa, siswa kurang tepat waktu, pendampingan orang 
tua  (3) Upaya yang dilakukan di antaranya, Pengayaan menggunakan metode 
bervariasi, penghargaan dan masukan kepada guru baru, penyampaian pendidikan 
karakter kepada siswa secara terus menerus, sekolah menjalin komunikasi dengan 
orangtua. 

 

Kata Kunci : Evaluasi, Pendidikan Karakter 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan karakter telah menjadi salah satu prioritas program pembangunan nasional 

sebagaimana tertulis dalam visi Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 

2010-2014, yaitu mewujudkan insan Indonesia yang cerdas komprehensif, kompetitif, dan 

bermartabat. Cerdas komprehenship meliputi cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, 

dan kinestetis.Rencana strategis disusun berlandaskan pada Undang-undang nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Pada pasal 1 (satu) dalam undang-undang tersebut 

antara lain tertulis bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Setelah itu, pendidikan karakter juga banyak ditulis dalam visi dan misi lembaga 

pendidikan lainnya.Pada umumnya, lembaga pendidikan menyusun visi yang tidak hanya 

bermuatan untuk menjadikan lulusannya cerdas tetapi juga berakhlak mulia. 
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Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan implementasi pendidikan karakter 

dimulai pada tahun 2011. Implementasi pendidikan karakter tidak hanya dilakukan oleh 

lembaga pendidikan saja melainkan  oleh semua jajaran pendidikan di pusat dan daerah 

sehingga menjadi “gerakan nasional pendidikan karakter”. Kementerian Pendidikan 

Nasional menyanggupi untuk menjadi contoh teladan dalam memberikan pelayanan dan 

pelaksanaan pendidikan karakter.Gerakan nasional pendidikan karakter ini sudah mulai 

disosialisasikan di semua lembaga pendidikan. Perangkat pendukung implementasi pendidikan 

karakter telah disiapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementrian Pendidikan 

Nasional yang antara lain berupa “Desain Induk Pendidikan Karakter”, bahan pelatihan 

penguatan metodologi pembelajaran berdasarkan nilai-nilai budaya untuk membentuk daya 

saing dan karakter bangsa serta panduan-panduan pelaksanaan pendidikan karakter.  

Pendidikan karakter menjadi tanggung jawab bersama bagi semua pendidik, baik di 

rumah maupun di sekolah.Pendidikan karakter harus dimulai dari pendidik itu sendiri.Namun 

demikian, pada saat ini banyak ditemukan karakter negatif yang justru berasal dari pendidik itu 

sendiri. Meski tidak berbasis data penelitian yang akurat, namun pernah ditemukan 

kasus/kejadian yang mencoreng nama pendidik seperti: (1) pendidik tidak jujur dalam 

membuat karya ilmiah; (2) pendidik yang sedang studi lanjut tidak jujur dalam mengerjakan 

soal ujianyaitu cara menyalin jawaban temannya; (3) pendidik membantu siswa supaya lulus 

ujian nasional; (4) pendidik kurang disiplin; (5) pendidik berbuat curang dalam menyiapkan 

berkas kenaikan pangkat dan penilaian portofolio, dll.  

Jika kalangan pendidik saja sudah menunjukkan banyak karakter negatif terus bagaimana 

dengan karakter peserta didiknya kelak?Fenomena karakter negatif remaja yang sering menjadi 

sumber berita di media masa antara lain adalah tindak kekerasan, tawuran, kenakalan, nyontek 

pada saat ujian dsb. Mazzola (2003) melakukan survei tentang bullying (tindak kekerasan) di 

sekolah. Hasil survei memperoleh temuan sebagai berikut: (1) setiap hari sekitar 160.000 siswa 

mendapatkan tindakan bullying di sekolah, 1 dari 3 usia responden yang diteliti (siswa pada 

usia 18 tahun) pernah mendapat tindakan kekerasan, 75-80% siswa pernah mengamati tindak 

kekerasan, 15-35% siswa adalah korban kekerasan dari tindak kekerasan maya (cyber-

bullying). 

Karakter negatif pada orang dewasa sering dilakukan secara tersembunyi sehingga hanya 

kalangan tertentu saja yang mengetahuinya.Dengan kemutakhiran teknologi informasi dan 

komputer sekarang ini, banyak terjadi karakter negatif di kalangan mahasiswa, antara lain: (1) 

menulis tugas makalah hanya mengunduh dari internet; (2) mereplikasi skripsi hasil karya 

orang lain; (3) menjawab soal ujian dengan bantuan Handphone yang dapat tersambung dengan 

internet. Jika karakter negatif ini dibiarkan, mahasiswa dikhawatirkan akan menurun 

kreativitasnya.Mahasiswa yang seperti ini akan menjadi pemalas, suka menempuh jalan pintas, 

tidak suka tantangan dan senang mencari sesuatu yang instan.Padahal di sisi lain, mahasiswa 

dituntut memiliki pribadi yang tangguh karena persaingan kerja semakin ketat. 

Pembinaan karakter harus terus menerus dilakukan secara holistik dari semua 

lingkungan pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.Menurut Miftahudin(2010) 

pendidikan karakter pada usia dini di keluarga bertujuan untuk pembentukan, pada usia remaja 

di sekolah bertujuan untuk pengembangan sedangkan pada usia dewasa di bangku kuliah 
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bertujuan untuk pemantapan. Tugas-tugas pendidik adalah menyediakan lingkungan belajar 

yang baik untuk membentuk, mengembangkan dan memantapkan karakter peserta didiknya. 

Pelaksanaan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa memerlukan berbagai perubahan 

yaitu perubahan kurikulum yang berlaku dan perubahan pola pikir, sikap baru dan 

keterampilan baru dari para guru, kepala sekolah, konselor sekolah.Pola pikir, sikapdan 

keterampilan baru tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk keberhasilan 

implementasi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Kurikulum telah membuat 

panduan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa untuk  di sekolah. Supaya pendidikan 

karakter bangsa efektif dilaksanakan di sekolah dan madrasah, maka perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan karakter bangsa. 

Menurut pendapat masyarakat fenomena krisis moral yang melanda remaja di kalangan 

Sekolah Menengah Pertama yaitu kebiasaan datang terlambat saat masuk sekolah, suka 

membolos, maraknya kekerasan kalangan remaja seperti tawuran antar pelajar, adanya gank 

motor, penggunaan bahasa dan kata-kata yang tidak sopan, meningkatnya perilaku yang 

merusak diri (seperti: narkoba, free seks dan alkohol), semakin lunturnya pedoman moral baik 

dan buruk, rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, tidak peduli dengan teman dan 

lingkungan, membuang sampah sembarangan, mencontek pada saat ujian, kebiasaan pekerjaan 

rumah dikerjakan oleh orang tua, meningkatnya rasa saling curiga dan benci antar sesama, lebih 

suka memakai produk luar negeri, mengikuti trend budaya barat". 

(Http://www.riauharini.com/opini.5 April :2012) 

Kondisi tersebut disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah pendidikan. Selama ini 

pendidikan di Indonesia lebih mengedepankan potensi akademik pada penugasan materi, 

model pembelajaran yang dilaksanakan lebih dominan pada hafalan, bukan pemahaman. 

Pendidikan tersebut cenderung kurang memperhatikan karakter. Untuk memperbaiki kondisi 

pendidikan yang seperti itu, maka Kementerian Pendidikan Nasional mencanangkan pendidikan 

budaya dan karakter bangsa sebagai gerakan nasional pada tanggal 14 Januari 2010 (Menurut 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara sarasehan nasional). Berdasarkan kebijakan 

pemerintah tersebut maka seluruh jenjang pendidikan mulai melaksanakan pendidikan 

karakter dan SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul melaksanakan pendidikan karakter mulai 

tahun 2010 . Berdasarkan hasil observasi SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul adalah salah satu 

lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan karakter. Sebelum pemerintah 

mendeklarasikan pendidikan budaya dan karakter bangsa, sekolah ini telah lebih dulu 

melaksanakan pendidikan karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai toleransi, kedisiplinan 

positif, kelugasan, religius, seni dan sportivitas. Dalam model pembelajaran semacam ini, setiap 

individu siswa dibantu untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan minat yang 

dimiliki. Dari hasil sebelum penelitian untuk mewujudkan karakter yang terpuji, diperlukan 

lingkungan yang sehat dan kondusif, sehingga siswa dapat meresapi pengalaman hidup. 

Pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul tidak secara 

langsung tertuang dalam satu mata pelajaran khusus. Akan tetapi pelaksanaannya dilakukan 

dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter pada setiap mata pelajaran 

dan memberikan pengarahan mengenai etika sopan santun selama berada di lingkungan 

sekolah. 

http://www.riauharini.com/opini.5
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Meskipun pendidikan karakter sudah lama diterapkan di sekolah ini, namun masih 

terdapat hambatan dalam melaksanakannya. Hambatan yang dihadapi antara lain pendidikan 

karakter belum terlaksana secara langsung pada mata pelajaran khusus. Meskipun demikian 

SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul tetap berupaya melaksanakan pendidikan karakter dengan 

baik. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Karakter Di SMP Negeri  2 Banguntapan Bantul. Berdasarkan 

latar belakang di atas maka permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 2 

Banguntapan Bantul, (2) Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul ?, (3) Upaya-upaya yang dilakukan 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul ? 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Banguntapan, Bantul. Pertimbangan pemilihan 

SMA N 1 Bantul sebagai tempat penelitian, didasarkan pada kebijakan program Pendidikan 

Karakter yang telah diterapkan di SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul. Waktu pelaksanaan 

penelitian sudah dimulai pada Juni 2012, yaitu melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui 

pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Bantul. Selanjutnya, pada bulan Juli 2012 

sampai Oktober 2012, peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data penelitian.  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif evaluatif yaitu penelitian non hipotesis 

sehingga tidak menggunakan rumusan hipotesis tetapi hanya mengungkap gejala yang ada pada 

saat penelitian diadakan. Menurut Soenarto (2008: 1) Evaluasi adalah proses untuk 

mengidentifikasi masalah, mengumpulkan masalah, mengumpulkan data dan menganalisis data, 

menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan, 

dan menyajikan informasi/rekomendasi untuk pembuatan keputusan.Evaluasi program 

merupakan metode yang sistematis untuk mengumpulkan data dan analisis data guna 

menjawab efektivitas dan efisiensi  suatu program dan kebijakan. Dalam penelitian ini yang 

dievaluasi adalah pelaksanaan  pendidikan karakter bangsa di SMP Negeri 2 Banguntapan 

Bantul.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong 2005, sebagaimana 

dikutip oleh Haris Herdiansyah (2010:330) mendefinisikan metode kualitatif sebagai "prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilakunya yang diamati". Dalam penelitian ini, mengungkap dan 

menggambarkan tentang fenomena yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan 

karakter SMP N 2 Banguntapan Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan 

gambaran secara menyeluruh, akurat dan objektif tentang hasil Evaluasi Pelaksanaan 

Pendidikan Karakter di SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul. Dalam penelitian ini yang dipilih 

sebagai informan kunci (key informan) adalah Kepala Sekolah. Sedangkan informan pendukung 

dalam penelitian ini adalah wakasek, guru, wali murid dan siswa kelas 2 SMP N 2 Banguntapan 

Bantul. 
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Teknik Pengumpulan Data yaitu wawancara (interview), pengamatan (observasi), 

dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Hubermean (1984)  yang meliputi langkah-

langkah sebagai berikut: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) display data, dan (4) 

mengambil kesimpulan dan verifikasi. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 1 Proses analisis data kualitatif 

  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian mengenai Evaluasi Pendidikan Karakter di SMP Negeri 2 Banguntapan 

Bantul, yang berhasil dihimpun akan dipaparkan sebagai berikut. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk Evaluasi Pendidikan Karakter di SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul . Data yang diperoleh 

dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berhasil dihimpun 

dari kepala sekolah dan para guru. Secara lengkap penyajian data meliputi aspek: : (1) 

Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul, (2) Faktor-

faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 2 

Banguntapan Bantul ?, (3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan karakter 

di SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul ? 

 

1. Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

SMP N 2 Banguntaoan Bantul adalah salah satu lembaga sekolah yang melaksanakan 

pendidikan karakter yang dirancang dengan 3 (tiga) orientasi dasar yaitu: keseimbangan logika 

dan intelegensia sosial kemampuan untuk berfikir secara runtut dan mengaktualisasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu kunci sukses dan terampil dalam 

kehidupan, siswa didorong untuk memiliki kesadaran sebagai bagian dari komunitas 

Pengumpulan data 

Kesimpulan dan 

verifikasi 

Reduksi data  

Display data 
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internasional yaitu sebagai warga dunia yang sadar bahwa sekecil apapun peran yang dapat 

mereka sumbangkan akan bermakna bagi masyarakat di belahan dunia yang lain. Selain itu   

SMP N 2 Banguntapan Bantul dirancang untuk menghasilkan individu siswa yang matang secara 

akademis, psikologis, dan sosial serta menghasilkan siswa yang mampu mengembangkan 

kemampuan otak kanan dan otak kiri. Visi sekolah yaitu mewujudkan civitas sekolah yang 

berlogika kritis, berintelegensia sosial, memiliki nilai-nilai universal, dan berkesadaran sebagai 

warga dunia. Sedangkan misi sekolah yaitu mengembangkan proses pembelajaran yang 

menyeimbangkan kemampuan logika dan intelegensia sosial, menanamkan nilai-nilai universal 

sebagai bagian untuk membentuk civitas sekolah yang berkesadaran sebagai warga dunia. 

Model pembelajaran SMP N 2 Banguntapan Bantul dikembangkan melalui kurikulum yang 

dirancang untuk menyeimbangkan kemampuan otak kiri yang mengembangkan kemampuan 

logika kritis siswa dan otak kanan yang mengembangkan intelegensi sosial siswa. Dalam 

pembelajaran di SMP N 2 Banguntapan Bantul menggunakan beberapa metode yaitu: 

1) Metode ceramah yang dimaksud disini adalah ceramah dengan kombinasi metode yang 

bervariasi bertujuan sebagai pemicu terjadinya kegiatan yang partisipatif. 

2) Metode tanya jawab dilaksanakan dengan tujuan agar dapat terjalin keaktifan siswa didik, 

serta siswa mendapat timbal balik dalam pembelajaran. 

3) Metode diskusi kelompok adalah pembahasan suatu topik dengan cara tukar pikiran antara 

dua orang atau lebih, dalam kelompok-kelompok kecil, yang direncanakan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Metode ini dapat membangun suasana saling menghargai perbedaan 

pendapat dan juga meningkatkan partisipasi peserta yang masih belum banyak berbicara 

dalam diskusi yang lebih luas. Tujuan penggunaan metode ini adalah mengembangkan 

kesamaan pendapat atau kesepakatan atau mencari suatu rumusan terbaik mengenai suatu 

persoalan. Setelah diskusi kelompok, proses dilanjutkan dengan diskusi pleno. Pleno adalah 

istilah yang digunakan untuk diskusi kelas atau diskusi umum yang merupakan lanjutan dari 

diskusi kelompok yang dimulai dengan pemaparan hasil diskusi kelompok. 

4) Metode curah pendapat/brain storming adalah suatu bentuk diskusi dalam rangka 

menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman, dari semua peserta. 

Berbeda dengan diskusi, dimana gagasan dari seseorang dapat ditanggapi (didukung, 

dilengkapi, dikurangi, atau tidak disepakati) oleh peserta lain, pada penggunaan metode 

curah pendapat-pendapat orang lain tidak untuk ditanggapi. Tujuan curah pendapat adalah 

untuk membuat kompilasi (kumpulan) pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang 

sama atau berbeda. Hasilnya kemudian dijadikan peta informasi, peta pengalaman,  atau peta 

gagasan  (mind map) untuk menjadi pembelajaran bersama. 

5) Metode role play/bermain peran pada prinsipnya merupakan metode untuk menghadirkan 

peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas, 

yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta memberikan penilaian 

terhadap. Misalnya: menilai keunggulan maupun kelemahan masing-masing peran tersebut, 

dan kemudian memberikan saran/alternatif pendapat bagi pengembangan peran-peran 

tersebut. Metode ini lebih menekankan terhadap masalah yang diangkat dalam pertunjukan, 

dan bukan pada kemampuan pemain dalam melakukan permainan peran. 

6) Metode permainan (games), populer dengan berbagai sebutan antara lain pemanasan (ice-

breaker) atau penyegaran (energizer). Jadi, arti pemanasan dalam proses belajar adalah 

pemecah situasi kebekuan pikiran atau fisik peserta. Permainan juga dimaksudkan untuk 

membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat, dan antusiasme. Karakteristik 
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permainan adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta serius tapi 

santai. Permainan digunakan untuk penciptaan suasana belajar dari pasif ke aktif, dari kaku 

menjadi gerak, dan jenuh menjadi riang. Metode ini diarahkan agar tujuan belajar dapat 

dicapai secara efisien dan efektif dalam suasana gembira meskipun membahas hal-hal yang 

sulit atau berat. 

7) Metode presentasi yaitu setiap peserta memaparkan karya ilmiahnya ke depan kelas yang 

dipandu oleh guru. Metode ini bertujuan untuk melatih kemampuan bicara siswa di depan 

banyak orang dan melatih mental siswa.  

8) Metode nonton film yaitu menyampaikan pelajaran dengan pemutaran film yang sesuai 

dengan tema pelajaran yang akan disampaikan. Metode ini bertujuan untuk melatih 

kemampuan siswa untuk menyimpulkan dari cerita dalam film tersebut. 

9) Metode penugasan yaitu memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan. Metode ini 

bertujuan untuk melihat kemampuan siswa dalam menangkap materi pelajaran. 

10) Metode home stay/kemah yaitu mengenalkan siswa dengan masyarakat luar dan dapat 

berinteraksi langsung dengan alam. 

11) Metode simulasi adalah bentuk metode praktek yang sifatnya untuk mengembangkan 

keterampilan peserta belajar (keterampilan mental maupun fisik/teknis). Metode ini 

memindahkan suatu situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar karena adanya 

kesulitan untuk melakukan praktek di dalam situasi yang sesungguhnya. 

Sedangkan media yang digunakan dalam pembelajaran antara lain: power point, 

whiteboard, website, LCD. 

SMP N 2 Banguntapan Bantul menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter. Misalnya dalam proses pembelajaran di dalam kelas dibentuk 

(U) melingkar, serta lingkungan yang bersih, damai, nyaman. Serta model kelas yang dbapakat 

seperti perguruan tinggi yaitu kelas yang berpindah-pindah sesuai dengan mata pelajaran. 

SMP N 2 Banguntapan Bantul dalam pelaksanaan pendidikan karakter menerapkan 

kebijakan dengan mengacu visi, misi dan delapan basis pembelajaran dan. Dimana delapan 

basis ini menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan kegiatan di SMP N 2 Banguntapan Bantul. 

Menurut penjelasan bapak AN, mengatakan bahwa "Ada delapan basis pembelajaran" yaitu 

antara lain: 

1) Penghargaan pada prestasi 

Memberikan penghargaan kepada siswa dari tingkat prestasi yang kecil sampai prestasi yang 

besar di kelas atau pelajaran. penghargaan yang diberikan kepada siswa yang mendapat 

nilai tertinggi di setiap mata pelajaran dan setiap kelas minat dan bakat dengan nilai 

minimal 90. Pemberian penghargan diberikan sekali dalam setiap semester. 

2) Pendidikan berbasis living value 

Pendidikan berbasis living value yaitu memberikan nilai- nilai kebaikan dalam setiap mata 

pelajaran, dalam nilai-nilai kebaikan ini memiliki empat pilar pokok. Empat pilar pokok 

tersebut terdiri dari: 

a) Respect yaitu rasa hormat atau menghargai 

Siswa sudah mempunyai rasa hormat yaitu berjabat tangan pada guru pada saat bertemu 

dijalan. 
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b) Responsibility yaitu rasa tanggungjawab 

Siswa sudah dapat melaksanakan tanggungjawab yaitu tanggungjawab melaksanakan tugas 

piket pada saat jam makan siang. 

c) Honesty yaitu kejujuran 

Setiap siswa sudah dapat melakukan sikap kejujuran yang dapat diterapkan pada saat 

ujian. Karena apabila pada saat ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester 

berlangsung siswa melakukan kecurangan misalnya mencontek maka siswa tersebut akan 

mendapatkan nilai nol (0). Dan tidak berhak untuk mendapatkan kesempatan mengulang 

ujian atau mengulang tugas. 

d) Cleanliness yaitu kebersihan 

Siswa sudah dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan tidak membuang 

sampah sembarangan. Selain itu siswa juga membersihkan toilet setelah menggunakannya 

dengan cara menyiram dengan air. 

3) Orientasi pada kelugasan berpikir dan bertindak 

Memberikan pengertian atau pengarahan kepada siswa agar siswa menyampaikan hal- hal 

yang tidak disukai dengan cara yang baik dan sopan kepada Student Advisor (SA). 

4) Pembelajaran adalah proses yang terbuka dan partisipatoris 

Pembelajaran yang diberikan kepada siswa berupa kerja kelompok, diskusi, penugasan, 

presentasi, permainan, ceramah, dan pemutaran film. Dalam pembelajaran ini memberikan 

kebebasan kepada siswa untuk memilih pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan 

ketentuan dari guru. Pembelajaran partisipatoris adalah upaya guru memotivasi dan 

melibatkan siswa dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan dan menilai kegiatan 

belajar yang dilakukan bersama di dalam kelompok oleh siswa, dengan bantuan dari guru. 

5) Penghargaan dan toleransi pada perbedaan 

 SMP N 2 Banguntapan Bantul adalah sekolah yang menanamkan nilai-nilai perdamaian 

yang diberikan kepada siswa sejak awal masuk sekolah. Adapun nilai-nilai perdamaian 

antara lain: tidak ada making (menyebut seseorang dengan sebutan tidak 

pantas/memanggil dengan sebutan orang tua/tidak adanya bullying (tindakan melukai, 

mengancam atau menakut-nakuti orang lain dengan sengaja), tidak adanya vandalisme 

(perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya dan barang berharga lainnya). 

6)  Agama, seni dan olahraga sebagai praktik 

Pelaksanaan pembelajaran agama, seni dan olahraga tidak hanya teori saja namun dalam 

pelaksanaannya siswa dituntut untuk mampu melaksanakan secara praktek. Sehingga 

siswa diharapkan tidak hanya pandai dalam teori namun juga pandai dalam praktek secara 

langsung, dalam pembelajaran seni siswa mampu memainkan alat musik dan menari, 

dalam pembelajaran olahraga siswa mampu mempraktekkan apa yang telan diajarkan oleh 

guru misalnya renang. 

7) Disiplin positif 

Setiap siswa wajib mengembangkan disiplin positif, yaitu sikap disiplin yang dibangun dari 

kesadaran diri sendiri dan bukan ketakutan akan hukuman. Kesadaran diri bahwa setiap 
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peraturan itu penting untuk menjaga kehidupan bersama. Siswa wajib menghargai guru, 

siswa lain, staf sekolah dan lingkungan sekolah. 

Menurut bapak AN yang melatarbelakangi dilaksanakannya pendidikan karakter adalah 

"kebiasaan baik yang hanya diterapkan di satu sisi saja". Misalnya kebiasaan yang hanya 

diterapkan di rumah. Untuk itu perlunya penerapan kebiasaan yang baik dimanapun. Perlunya 

dilaksanakan pendidikan karakter karena orang yang berkarakter mempunyai keunggulan 

setiap individu. 

Pelaksanaan pendidikan karakter dilaksanakan sejak tahun 2010, sehingga dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter sudah dipersiapkan secara matang. Hal ini dapat dilihat dari 

penanaman nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai perdamaian kepada siswa sejak awal masuk 

sekolah. 

Menurut bapak AN proses pelaksanaan pendidikan karakter yaitu "dengan 

menyampaikan 4 (empat) pilar kebaikan yaitu rasa hormat atau menghargai, tanggungjawab, 

jujur, kebersihan". Sedangkan menurut bapak FR dan bapak YF proses pelaksanaan pendidikan 

karakter yaitu "dengan menanamkan nilai-nilai kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-

hari yaitu rasa hormat dan menghargai, tanggungjawab, kejujuran, kebersihan. Menurut 

pengamatan dalam observasi proses pelaksanaan pendidikan karakter sudah menyampaikan 4 

(empat) pilar kebaikan tersebut yaitu siswa memberikan salam ketika masuk ruangan guru, 

siswa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan tuntas, siswa tidak mencontek 

selama ujian, siswa tidak membuang sampah sembarangan. Menurut bapak AN "dalam 

mensosialisasikan pendidikan karakter kepada siswa dilakukan pada saat, forum Student 

Advisor (SA), untuk guru diadakannya rapat bulanan dan rapat kerja tahunan (raker), untuk 

seluruh warga diadakannya Jumat bersih dan pengajian". Dalam mengevaluasi pelaksanaan 

pendidikan karakter dilakukan 2 kali dalam seminggu yaitu hari Selasa pagi dan Jumat siang. 

Dalam mensosialisasikan pelaksanaan pendidikan karakter kepada seluruh warga SMP N 2 

Banguntapan Bantul, dapat dilakukan dengan cara forum Student Advisor (SA) yaitu 

pendampingan untuk siswa, memperingati hari-hari nasional, Jumat bersih untuk seluruh 

warga sekolah, rapat bulanan untuk forum guru, rapat kerja tahunan (raker). Cara 

mensosialisasikan pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan dengan cara menghadiri 

seminar dari Kementrian tentang bagaimana pendidikan berkarakter itu. Hal ini bertujuan 

untuk mengenalkan nilai-nilai baru kepada seluruh warga SMP N 2 Banguntapan Bantul. 

Menurut bapak AN dalam pelaksanaan pendidikan dilaksanakan oleh seluruh warga 

sekolah. Yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan karakter adalah semua guru 

dan didampingi oleh kepala sekolah serta yang menjadi tim pengawas dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter adalah Student Advisor (SA) dan guru . Guru berperan sebagai fasilitator 

yaitu guru yang memfasilitasi siswa, misalnya siswa menginginkan materi dengan cara 

menonton film, peran guru adalah mempersiapkan materi yang dimuat dalam film. Selain itu, 

guru juga menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggungjawab, hormat, peduli dan rasa 

patriotik/cinta tanah air dengan cara menyakinkan kepada siswa nilai-nilai tersebut harus 

dimiliki dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan contoh orang-orang yang 

sukses dengan menanamkan nilai tersebut. 

Metode yang digunakan dalam menyampaikan pendidikan karakter dalam materi 

pembelajaran menurut bapak AN "menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok". 
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Sedangkan menurut bapak FR dan bapak YF "menggunakan metode nonton film, ceramah, home 

stay/kemah".  

Hal-hal yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan karakter menurut bapak FR dan 

bapak, YF "adanya lingkungan yang baik dan metode students parent handbook”. Dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter dbapaktuhkan lingkungan yang baik. Misalnya dalam proses 

pembelajaran di kelas, bentuk posisi tempat duduk dbapakat bebas melingkar yang bertujuan 

agar setiap siswa dapat berinteraksi secara langsung kepada guru dan dapat dengan mudah 

menyampaikan pendapat. 

Menurut bapak AN dalam menanamkan sikap kejujuran, disiplin, tanggungjawab, hormat, 

peduli, patriotik/cinta tanah air dengan cara mengenalkan nilai-nilai tersebut kepada siswa. 

Menurut bapak FR dan bapak YF siswa sudah mampu menerapkan pendidikan karakter dalam 

kehidupan sehari-hari dengan cara menghargai seluruh warga sekolah, siswa memberikan 

selamat kepada pemenang dalam perlombaan. Selain itu siswa sudah dapat bertindak jujur saat 

menemukan dompet di area sekolah dan memberikan dompet tersebut kepada guru serta jujur 

dalam mengerjakan ujian yaitu tidak mencontek. Menurut pengamatan dalam observasi   siswa 

sudah dapat menerapkan sikap kejujuran, disiplin, tanggungjawab, hormat, peduli, 

patriotik/cinta tanah air yaitu siswa tidak mencontek selama ujian berlangsung, mengerjakan 

tugas tepat waktu, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan tuntas, siswa 

memberikan salam ketika memasuki ruangan guru, menolong teman yang belum paham 

tentang materi pelajaran, mengikuti perlombaan sains. 

Menurut bapak AN "dalam pelaksanaan pendidikan karakter dikatakan berhasil dapat 

dilihat dari respon, senyum, salam, sapa serta rasa hormat, tanggung jawab, kejujuran dan 

kebersihan". Menurut bapak FR dan bapak YF "dalam pelaksanaan pendidikan karakter 

dikatakan berhasil dapat dilihat dari rasa hormat, tanggung jawab, kejujuran dan kebersihan". 

Menurut pengamatan dalam observasi pelaksanaan pendidikan karakter memang sudah dapat 

katakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari perilaku siswa yang menerapkan nilai-nilai kebaikan 

yang menjadi kriteria keberhasilan dalam pendidikan karakter.  

 

2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan karakter di SMP N 2 

Banguntapan Bantul 

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter belum berjalan dengan sempurna. Hal ini 

disebabkan masih adanya hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan karakter. 

Hambatan-hambatan tersebut antara lain yaitu: 

a.  Pengayaan dilaksanakan di luar jam sekolah 

Adanya Pembiasaan pengayaan yang dilakukan oleh guru pada siswa untuk menghadapi 

ujian nasional.  

b. Guru baru belum mengetahui peraturan-peraturan yang diterapkan 

Adanya warga baru di sekolah, misalnya ada guru baru yang belum mengetahui peraturan- 

peraturan yang diterapkan.  
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c.  Latar belakang kondisi keluarga siswa  

Banyak orang tua siswa yang pekerjaannya menyita waktu yang tergolong sibuk.  

d.    Siswa kurang tepat waktu 

Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan nilai-nilai pendidikan karakter siswa kadang 

masih lupa untuk tepat waktu, misalnya siswa terlambat masuk sekolah. 

e.    Pendampingan orang tua  

Hambatan yang dihadapi adalah orang tua tidak bisa sepenuhnya mendampingi anak pada 

saat di rumah, karena tuntutan pekerjaan. 

 

3. Upaya dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pendidikan karakter. 

Upaya-upaya yang ditempuh antara lain yaitu: 

a.   Pengayaan Menggunakan Metode Bervariasi 

Dalam kegiatan pengayaan yang dilakukan agar anak tidak cepat jenuh/bosan maka upaya 

yang ditempuh adalah menggunakan metode yang bervariasi. 

b. Penghargaan dan Masukan Kepada Guru Baru 

Memberikan pengarahan dan masukan kepada guru baru, mengenai peraturan-peraturan 

yang diterapkan di sekolah dan memberikan students parents handbook.  

 c.  Penyampaian Pendidikan Karakter Kepada Siswa Secara Terus Menerus 

Menyampaikan nilai-nilai pendidikan karakter secara terus menerus. Dan memberikan 

pengarahan apabila terlambat masuk sekolah maka memberikan keterangan 

keterlambatan kepada guru 

d.   Sekolah Menjalin Komunikasi Dengan Orangtua 

Hambatan yang dihadapi oleh orang tua adalah tidak bisa sepenuhnya mendampingi anak 

pada saat di rumah, maka upaya yang ditempuh adalah memanfaatkan waktu luang untuk 

menjalin hubungan, berkomunikasi, memberikan pengarahan dengan semaksimal 

mungkin.  

 

A. Pembahasan 

1. Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMP N 2 Bangntapan Bantul 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut. Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berfikir dan berperilaku untuk 

hidup dan bekerjasama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara. Selain itu pendidikan 
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karakter bertujuan untuk memberikan nilai-nilai kebaikan yang baru dan membiasakan untuk 

bertindak secara runtut, penuh perhitungan, bertanggungjawab, berinisiatif, dan kreatif untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. 

Di SMP N 2 Banguntapan Bantul setiap siswa sudah dapat menerapkan peraturan-

peraturan yang ada, misalnya: 

a) Siswa sudah mempunyai rasa hormat yaitu berjabat tangan pada guru, orang tua teman 

pada saat bertemu di jalan. 

b) Siswa sudah dapat melaksanakan tanggungjawab yaitu tanggungjawab, melaksanakan 

tugas piket pada saat jam makan siang. 

c) Setiap siswa sudah dapat melakukan sikap kejujuran yang dapat diterapkan pada saat 

ujian. 

d) Siswa sudah dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan tidak membuang 

sampah sembarangan. 

e) Siswa menitipkan alat komunikasi pribadi kebagian penitipan barang, selain itu siswa 

membawa pakaian renang pada saat jadwal renang. 

f) Siswa yang sudah memahami materi pelajaran dengan ikhlas membantu temannya yang 

belum mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan guru, dalam hal ini siswa 

sudah melakukan sikap peduli terhadap temanya. 

g) Siswa dengan bangga menyanyikan lagu Indonesia raya, hal ini bertujuan untuk memupuk 

rasa cinta tanah air sebagai bangsa Indonesia.  

Di SMP N 2 Banguntapan Bantul dalam pemberitahuan karakter setiap siswa sudah 

tercapai yaitu dengan: 

a) Meningkatkan nilai religius yaitu dengan memberikan pemahaman kepada siswa  bukan 

teori tetapi sebagai praktek perilaku sehari-hari, siswa sudah melaksanakan sholat 

berjamaah. 

b) Menumbuhkan kecintaan akan nilai kebudayaan yaitu memberikan kepada siswa 

tentang pengetahuan sejarah Indonesia siswa dengan bangga menyanyikan lagu 

Indonesia raya, siswa menarikan tarian daerah, siswa melakukan kegiatan membatik, 

siswa berkunjung ke tempat yang bersejarah misalnya: candi, museum. 

c) Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan yaitu siswa melakukan home stay, siswa 

ikut sebagai relawan dalam bencana muletusnya gunung berapi. 

d) Mengembangkan potensi yang dimiliki siswa melalui kelas pengembangan bakat dan 

minat yang terdiri dari pelajaran Olahraga (Bola Basket, Sepak Bola, Berenang, Bola Voli, 

Tapak Suci, T-Ball), Seni (Tari, Musik, Lukis), Kelompok Ilmiah (Sains, Jurnalistik, Sosial). 

Serta siswa sudah mampu mengatasi masalah yang ada pada diri siswa dan menilai 

mana yang baik dan mana yang buruk.  

Menurut peneliti di SMP N 2 Banguntapan Bantul dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter seluruh warga sekolah sudah dapat menerapkan nilai-nilai tersebut. Misalnya 

berdoa, siswa bertanya kepada guru dengan kata-kata yang sopan, siswa memberikan 

salam kepada tamu yang datang ke sekolah. 
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2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan karakter di SMP N 2 

Banguntapan Bantul 

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter belum berjalan dengan sempurna. Hal ini 

disebabkan masih adanya hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan karakter. 

Hambatan-hambatan tersebut antara lain yaitu: 

a. Pengayaan dilaksanakan di luar jam sekolah 

Adanya Pembiasaan pengayaan yang dilakukan oleh guru pada siswa untuk menghadapi 

ujian nasional. Pengayaan dilaksanakan di luar jam belajar yaitu pada pukul 15.30-16.30 

pembiasaan pengayaan ini akan membuat anak cepat bosan dalam mengikuti kegiatan tersebut.  

b. Guru baru belum mengetahui peraturan-peraturan yang diterapkan 

Adanya warga baru di sekolah, misalnya ada guru baru yang belum mengetahui 

peraturan- peraturan yang diterapkan. Keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan karakter 

terletak dalam diri guru sebagai pengajar, guru merupakan figure tauladan bagi siswa. Guru 

harus dapat memberikan contoh dihadapan siswa dan mengetahui peraturan-peraturan yang 

diterapkan. Keberhasilan tidak hanya di pihak guru saja namun seluruh warga yang ada di 

Sekolah. 

Misalnya ada guru yang sedang menjalankan praktek mengajar, masih mengenakan 

pakaian yang tidak semestinya. Sehingga dengan keadaan ini dapat menghambat keberhasilan 

pendidikan karakter. Keberhasilan dari pendidikan karakter yaitu menjaga nilai-nilai kebaikan.  

c.  Latar belakang kondisi keluarga siswa  

Banyak orang tua siswa yang pekerjaannya menyita waktu yang tergolong sbapakk. Sehingga 

mengakibatkan orang tua siswa ada yang tidak datang dalam acara forum Student Advisor 

(SA). Di forum ini (SA) akan membahas perkembangan siswa dalam bidang akademik 

maupun non akademik.  

d. Siswa kurang tepat waktu 

Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan nilai-nilai pendidikan karakter siswa kadang 

masih lupa untuk tepat waktu, misalnya siswa terlambat masuk sekolah. 

e. Pendampingan orang tua  

Hambatan yang dihadapi adalah orang tua tidak bisa sepenuhnya mendampingi anak  

pada saat di rumah, karena tuntutan pekerjaan. 

3. Upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter 

Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pendidikan 

karakter. Upaya-upaya yang ditempuh antara lain yaitu: 

a. Pengayaan Menggunakan Metode Bervariasi 

Dalam kegiatan pengayaan yang dilakukan agar anak tidak cepat jenuh/bosan maka upaya 

yang ditempuh adalah menggunakan metode yang bervariasi. 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
729 

b. Penghargaan dan Masukan Kepada Guru Baru 

Memberikan pengarahan dan masukan kepada guru baru, mengenai peraturan-peraturan 

yang diterapkan di sekolah dan memberikan students parents handbook. Upaya dalam 

memberikan pengarahan dan masukan dengan cara memberikan students parents handbook. 

Student parents handbook merupakan petunjuk yang memuat serangkaian aturan dan norma 

yang dikembangkan di SMP N 2 Banguntapan Bantul. Buku ini diharapkan sebagai petunjuk 

bagi guru baru agar mengetahui peraturan-peraturan yang ada. Upaya yang dilakukan sudah 

berhasil karena guru dapat mengikuti dan menjalankan semua peraturan yang diterapkan di 

sekolah. 

c. Menurut guru  

Hambatan yang dihadapi adalah kondisi orang tua siswa yang terlalu sibuk dengan 

pekerjaannya, sehingga orang tua siswa terkadang tidak dapat menghadiri agenda tersebut. 

Sehingga sekolah mengupayakan untuk mengadakan agenda ulang diharapkan orang tua 

wali murid dapat menghadiri agenda tersebut. Ketika agenda ulang diadakan, namun orang 

tua tidak dapat menghadiri lagi, maka akan diberikan informasi tersebut melalui siswa. Dan 

sejak diadakannya agenda forum rapat ulang tersebut orang tua wali murid sudah dapat 

rutin menghadiri agenda forum selanjutnya yang diadakan oleh sekolah. 

d. Penyampaian Pendidikan Karakter Kepada Siswa Secara Terus Menerus 

Menyampaikan nilai-nilai pendidikan karakter secara terus menerus. Dan memberikan 

pengarahan apabila terlambat masuk sekolah maka memberikan keterangan keterlambatan 

kepada guru dengan menelepon serta membiasakan siswa masuk kelas 5 menit sebelum jam 

mata pelajaran pertama. Sehingga siswa tidak terlambat masuk kelas dan dapat langsung 

mengikuti pelajaran. Upaya yang dilakukan sudah berhasil karena siswa sudah dapat tertib 

dan tidak terlambat lagi dalam masuk sekolah. 

e. Sekolah Menjalin Komunikasi Dengan Orangtua 

Hambatan yang dihadapi oleh orang tua adalah tidak bisa sepenuhnya mendampingi anak 

pada saat di rumah, maka upaya yang ditempuh adalah memanfaatkan waktu luang untuk 

menjalin hubungan, berkomunikasi, memberikan pengarahan dengan semaksimal mungkin. 

Upaya ini sudah dapat berhasil dikarenakan orang tua sudah dapat meluangkan waktu untuk 

anaknya.  

 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah dibahas di depan, maka dapat disimpulkan bahwa Dari 

hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 2 

Banguntapan Bantul  (1) Telah berhasil dalam melaksanakan pendidikan karakter, karena 

seluruh siswa sudah dapat menerapkan peraturan-peraturan yang ada. (2) Hambatan yang 

ditemui diantaranya, Pengayaan dilaksanakan di luar jam sekolah, guru baru belum mengetahui 

peraturan-peraturan yang diterapkan, latar belakang kondisi keluarga siswa, siswa kurang 

tepat waktu, pendampingan orang tua  (3) Upaya yang dilakukan di antaranya, Pengayaan 

menggunakan metode bervariasi, penghargaan dan masukan kepada guru baru, penyampaian 
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pendidikan karakter kepada siswa secara terus menerus, sekolah menjalin komunikasi dengan 

orangtua. 

 

SARAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada sekolah 

 Mengadakan pelatihan tentang pendidikan karakter, sehingga kualitas pelaksanaan 

pendidikan karakter di SMP N 2 Banguntapan Bantul dapat ditingkatkan. 

2. Kepada guru 

Mengikuti pelatihan dan seminar tentang pelaksanaan pendidikan karakter, sehingga guru 

dapat mengikuti perkembangan mengenai pendidikan karakter. 

3. Kepada siswa 

 Membiasakan disiplin dalam kehidupan sehari-hari, misalnya datang sekolah tepat waktu. 

4. Kepada orang tua 

Aktif mengikuti kegiatan yang diadakan oleh sekolah bagi orang tua, misalnya menghadiri 

acara forum SA, rapat khusus orang tua yang diadakan oleh sekolah Memberikan perhatian 

dan pemantauan yang cukup untuk anak, misalnya menanyakan kesulitan yang dialami 

dalam pelajaran maupun dalam pergaulan. 
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PENGEMBANGAN LAHAN PANTAI SEBAGAI ARENA OLAHRAGA 
WOODBALL PANTAI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

Ahmad Rithaudin 
Universitas Negeri Yogyakarta 

Email: arithaudin@gmail.com 
HP: 081578878241 

 

 

ABSTRAK  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan lahan pantai sebagai arena 
olahraga woodball pantai. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan belum 
tersedianya arena yang reprsentatif untuk memainkan olaharga woodball di Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY) dan potensi lahan pantai yang masih belum 
dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan 
(research and development). Penelitian dilakukan terhadap lahan pantai yang ada 
dikawasan pantai Depok, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, DIY serta kajian 
terhadap model-model arena olahraga woodball yang telah ada baik di Indonesia 
ataupun mancanegara. Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar penilaian para 
ahli yang terkait dengan permainan woodball. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis data kuantitatif dengan persentase terhadap skor hasil penilaian para ahli 
terhadap hasil pengembangan yang telah dilakukan. Hasil penelitian yang 
didapatkan adalah tersusun model arena woodball pantai/pasir yang telah disetujui 
oleh para ahli. Model tersebut memiliki spesifikasi diantaranya yaitu, terdiri atas 12 
fairways. Kemudian spesifikasi lainnya adalah arena tersebut telah menyesuaikan 
dari peraturan permainan woodball pantai/pasir secara umum. 

 

Kata Kunci: Lahan pantai, olahraga woodball pantai 

 

PENDAHULUAN 

Berdasar Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional No 3 tahun 2005 pada pasal 8 

disebutkan bahwa setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan 

olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan. Selain itu 

disebutkan pula dalam pasal 10 yang berbunyi:  

(1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, 

pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.  

(2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam 

penyelenggaraan keolahragaan.  

Berkaitan dengan undang-undang tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap warga Negara 

mempunyai hak dan tanggung jawab yang besar dalam menyelenggarakan dan 

mailto:arithaudin@gmail.com
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mengembangkan kegiatan olahraga yang ada di Indonesia khusnya di Daerah Istimewa 

Yogyakarta pada cabang olahraga baru yaitu Woodball. Olahraga woodball merupakan jenis 

olahraga hasil pengembangan baru yang masih berusia relatif muda. Prinsip permainan ini 

adalah memasukkan bola kayu kedalam gawang kecil yang biasa disebut dengan  gate. Cara 

memasukkan bola kedalam gate tersebut adalah dengan dipukul menggunakan stik atau dalam 

permainan woodball biasa disebut mallet. Sehingga dari penjelasan tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa alat yang digunakan dalam permainan woodball adalah stik/mallet, bola 

kayu dan gawang/gate. 

Bagi oarang awam, olahraga woodball ini bisa dikatakan mirip dengan olahraga golf, 

karena prinsip permainannya sama. Demikian juga dengan sarana yang digunakan yaitu sama-

sama menggunakan sebidang lahan dimana pada setiap jarak tertentu ada sasaran yang hendak 

dituju. Dari penjelasan tersebut, dapat dicermati bahwa dalam memainkan olahraga woodball 

perlu adanya sebidang lahan yang bisa mengakomodir pemain memainkan olahraga ini. Bidang 

permainan dalam olahraga woodball biasanya disebut dengan fairways. satu bidang  fairways 

merupakan satu wilayah untuk memainkan woodball, dimana terdapat satu buah gate yang 

menjadi sasaran untuk memasukkan bola. Jarak satu fairways dari titik awal pukulan sampai 

ujung lintasan adalah sekitar 20-100 meter dengan lebar ± 3 meter. Pada umumnya dalah satu 

wilayah/arena permainan woodball terdapat 12 sampai dengan 24 fairways dengan jarak yang 

bervariasi.  

Olahraga woodball biasanya dimainkan pada arena lapangan rumput, akan tetapi dalam 

perkembangannya apabila tidak tersedia lapangan rumput bisa menggunakan lahan lain dengan 

dasar tanah ataupun pantai. Melihat perkembangan tersebut maka banyak dibangun sebuah 

arena permainan woodball dengan setting pantai atau di wilayah pantai. Hal ini seperti kegiatan 

pertandingan olahraga antar negara Asia dengan tajuk “Asian Beach Games” yang pertama kali 

diadakan di Provinsi Bali, Indonesia dimana woodball pantai/pasir  menjadi salah satu cabang 

olahraga yang dipertandingkan. 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan sebuah kombinasi dari wilayah 

pegunungan, dataran rendah darn wilayah pantai. Dari gambaran tersebut bisa diartikan bahwa 

untuk pengembangan olahraga woodball di DIY sebenarnya memiliki petensi yang sangat besar 

untuk bisa berkembang, karena dapat dibangun arena untuk memainkan olahraga woodball 

baik di daerah pegunungan seperti di wilayah utara Sleman, Kulonprogo ataupun Gunungkidul, 

sedangkan di wilayah kota Yogyakarta dan Bantul dapat dikembangkan arena untuk daerah 

dataran rendah dan pantai. Terlebih pada saat ini belum terdapat arena untuk permainan 

woodball yang representatif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan aktivitas 

keolahragaan woodball hanya menggunakan lapangan kecil serta taman yang terbatas. 

Sehingga dengan permasalahan serta potensi yang ada di wilayah DIY, maka dalam 

penelitian ini akan mengembangkan site map untuk lahan/lapangan olahraga woodball dengan 

setting lahan pantai. Pemilihan lahan pantai didasari atas hasil observasi dimana lahan pantai 

terutama di pantai Depok dirasa cukup memiliki potensi karena lahan tidak terlalu curam. Serta 

dalam proses perijinan memungkinkan untuk diberi kemudahan, karena peneliti akan 

bekerjasama dengan Koperasi pengelola obyek wisata pantai Depok di wilayah kecamatan 

Kretek, Kabupaten Bantul, DIY. Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan sebuah 
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permasahan dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimanakah pengembangan lahan pantai sebagai 

arena olahraga woodball pantai di Dearah Istimewa Yogyakarta?” 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah modifikasi dari model penelitian 

pengembangan dari Borg dan Gall (1983:775). Adapun urutan metode yang digunakan adalah 

sebagai berikut; (1) Penelitian dan pengumpulan informasi terkait, (2) Perencanaan, (3) 

Pengembangan Produk Awal, (4) penilaian produk awal, (5) Revisi produk awal dan desiminasi 

hasil. Subyek atau lokasi pengembangan dalam penelitian ini adalah kawasan lahan pantai di 

sekitar pantai Depok, Kretek, Kabupaten Bantul. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan 

lembar penilaian yang akan diberikan kepada judge atau ahli, ahli yang dipilih untuk bisa 

menilai produk yang dihasilkan adalah ahli Dewan Pembina Olahraga Woodball di DIY sekaligus 

ahli Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten 

Bantul dan pihak Pengelola Pantai Depok. Teknik analisis data penelitian ini dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif kantitatif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil kajian dan penelitian awal 

a. Model Arena Olahraga Woodball Pantai 

Berdasarkan peraturan yang berlaku, ketika kita berniat untuk membangun sebuah 

arena bermain woodball Pantai berdasar maka harus memperhatikan beberapa ketentuan 

dibawah ini seperti yang disampaikan dalam www.iwbf-woodball.org antara lain; 

1) Pada area yang direncanakan paling tidak terdapat 6 fairways atau kelipatannya. 

2) Sedangkan dari sejumlah 6 fairways tersebut paling tidak jumlah panjang area 

fairways adalah 300 meter atau lebih. 

3) Pada prinsipnya permukaan fairways adalah rata atau menyesuaikan alam. 

4) Fairways dapat juga mengikuti alur, kelokan menyesuaikan medan yang dilalui. 

5) Panjang masing-masing fairways mestinya didesain dengan variasi antara 20 

sampai 80 meter. 

6) Lebar fairways paling tidak berkisar antara 2-6 meter. 

7) Dari enam fairways terdapat 2 fairways menikung. 

8) Dari enam fairways terdapat 1 fairways menikung ke kanan. 

9) Dari enam fairways terdapat 1 fairways menikung ke kiri. 

10) Dari enam fairways terdapat 1 fairways yang berjarak pendek. 

11) Dari enam fairways terdapat 1 fairways yang berjarak panjang. 

Berikut ini akan disajikan beberapa contoh site map area/lapangan dalam 

permainan woodball baik dari dalam ataupun luar negeri.  

http://www.iwbf-woodball.org/
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Gambar 1. East Coast park “A” woodball course Fukushima, Jepang 

Sumber: www.iwbf-woodball.org 

 

Gambar diatas merupakan site map dari sebuah area/lapangan olahraga woodball di 

Singapura. Pada umumnya, area yang sering digunakan untuk pertandingan-pertandingan 

internasional terdiri atas 24-48 fairways yang secara umum terbagi menjadi dua golongan , 12-

24 fairways golongan A, dan 12-24 fairways golongan B. 

 

      Gambar 2. Etasia woodball course, Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia 

Sedangkan pada gambar di atas, terlihat foto site map dari salah satu arena woodball yang 

paling awal dibangun di Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Arena ini sebagian besar 

menggunakan lahan tanah dengan variasi topografi alam yang cukup menarik dana terdapat 

pula beberapa fairways menggunakan media pasir. Arena ini memiliki dua blok lapangan yaitu 

http://www.iwbf-woodball.org/
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A dan B. Blok A terdiri atas 12 fairways demikian pula dengan blok B 12 fairways, sehingga total 

fairways yang ada yaitu sejumlah 24. 

b. Karakteristik Lahan Pantai Depok Kretek 

Pantai Depok merupakan salah satu dari beberapa pantai yang ada di wilayah Kabupaten 

Bantul, selain pantai Parang Tritis, Parang Kusumo, Samas, dll. Salah satu karakteristik dari 

beberapa pantai di wilayah Kabupaten Bantul yang langsung mengarah pada Samudera Hindia 

ini adalah ombak yang relatif besar ukuran atau ketinggiannya. Selain itu, diperkirakan pantai 

disepanjang kabupaten bantul ini memiliki palung yang dalam, sehingga para pengunjung 

pantai dilarang keras untuk berenang di wilayah pantai.  

Selain memiliki karakteristik yang sama dengan beberapa pantai lain di wilayah 

kabupaten Bantul, pantai Depok memiliki karakteristik yang relatif khas yaitu obyek wisata di 

wilayah ini dikombinasikan dengan beberapa aktivitas lain yaitu pelelangan dan pasar ikan 

yang cukup ramai dan adanya lintasan untuk take-off dan landing dari olahraga gantole dan 

terbang layang. Selain itu pantai Depok juga memiliki garis pantai yang panjang dan landai 

sehingga memungkinkan untuk bisa aktivitas lain seperti berkendaraan ATV atau motor roda 

tiga dan empat (www.jogjanan.com). Salah satu karakter khas yang membuat nyaman 

pengunjung yaitu oleh pengelola/koperasi yang membawahi para pedagang dibuat aturan 

khusus untuk penerapan harga ikan yang dijual, sehingga ada standar yang harus dipenuhi. 

Selain itu pengunjung juga akan lebih dibuat nyaman ketika menikmati obyek wisata pantai 

karena di lokasi pantai ini dilarang keras adanya pengamen. (www.krjogja.com). 

Demikian pula peneliti ketika mengamati obyek wisata ini, didukung beberapa pihak, 

kemudian ditindaklanjuti untuk memanfaatkan lahan yang ada di wilayah pantai Depok untuk 

dikembangkan menjadi obyek wisata olahraga yaitu woodball pantai. Hal ini telah dicoba untuk 

dilaksanakan yaitu pada tahun 2010 ketika dicoba untuk melakukan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat berupa kegiatan sosialisasi olahraga woodball bagi para guru penjas dan 

masyarakat di wilayah kabupaten Bantul. 

c. Hasil pengembangan dan pembahasan 

Adapun spesifikasi Model awal Pengembangan Lahan Pantai Sebagai Arena Woodball 

Pantai di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat sampaikan dalam gambar berikut ini: 

 
Gambar 3. Hasil pengembangan (produk awal) 

http://www.jogjanan.com/
http://www.krjogja.com/
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Berdasar gambar tersebut di atas dapat dirangkum spesifikasi dari produk awal 

penelitian tersebut dalam tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Spesifikasi produk awal 

No Spesifikasi  Keterangan 
1 Lokasi pengembangan adalah di kawasan pantai 

Depok, Kretek, Bantul. 
 

2 Spesifikasi lahan pantai adalah kombinasi datar dan 
gundukan pantai. 

 

3 Rencana pengembangan arena woodball pantai terdiri 
atas tiga bagian utama yaitu gedung sekretariat, 
taman dan akses jalan serta arena utama. 

 
 

4 Arena woodball pantai yang disusun terdiri atas 12 
fairways. 

 

5 Jarak total fairways adalah 637 meter (m) dengan 
perincian 6 fairways awal 332 m dan 6 fairways 
berikutnya adalah 305 m. 

 

6 Panjang fairways berkisar antara 30 m – 75 m dengan 
lebar 3 meter. 

 

7 Gate 1 merupakan lintasan lurus dengan jarak 
“sedang” yaitu 45 m. 

 

8 Gate 2 merupakan lintasan menikung ke kanan 
dengan jarang “panjang” yaitu 58 m. 

 

9 Gate 3 merupakan lintasan lurus dengan jarak 
“pendek” yaitu 30 m. 

 

10 Gate 4 merupakan lintasan menikung ke kiri dengan 
jarak “panjang” yaitu 72 m. 

 

11 Gate 5 merupakan lintasan lurus dengan jarak 
“sedang” yaitu 52 m. 

 

13 Gate 6 merupakan lintasan menikung ke kiri dengan 
jarak “panjang” yaitu 75 m. 

 

14 Gate 7 merupakan lintasan lurus dengan jarak 
“sedang” yaitu 50 m. 

 

15 Gate 8 merupakan lintasan menikung ke kanan 
dengan jarak “panjang” yaitu 58 m.  

 

16 Gate 9 merupakan lintasan lurus dengan jarak 
“sedang” yaitu 53 m. 

 

17 Gate 10 merupakan lintasan menikung ke kiri dengan 
jarak “sedang” yaitu 55 m. 

 

18 Gate 11 merupakan lintasan menikung ke kanan 
dengan jarak “pendek” yaitu 35 m. 

 

19 Gate 12 merupakan lintasan lurus dengan jarak 
“sedang” yaitu 54 m. 

 

 

Tahapan penelitian berikutnya setelah model disusun adalah dengan melakukan validasai 

hasil kepada para ahli yang telah ditunjuk. Para ahli yang telah ditunjuk merupakan stakeholder 

dalam pengembangan olahraga woodball di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu (1) Dewan 

Pembina Pengprov Woodball DIY, (2) Ketua pengelola komplek wisata pantai Depok, dan (3) 

Ketua KONI Kab. Bantul. Adapun hasil yang diadaptkan dari penilaian para ahli tersebut adalah 

sebagai berikut; 
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Tabel 2. Instrumen penelitian. 

No Aspek Yang Dinilai Skala Penilaian 
SS S TS STS 

1 Arena Woodball berada di lokasi pantai dan layak sebagai 
arena kompetisi. 

3    

2 Hambatan dari alam digunakan sebagai tantangan dari 
masing-masing fairways 

3    

3 Jumlah fairways minimal enam atau kelipatannya 1 2   
4 Total jarak untuk 6 fairways adalah 300 m atau 

kelipatannya.  
 3   

5 Fairways disusun dengan bentuk yang sederhana 1 2   
6 Panjang fairways berkisar antara 20 m – 80 m. 1 2   
7 Lebar  fairways berkisar antara 2 m – 6 m.   3   

8 Dari enam fairways terdapat 2 fairways menikung. 2 1   
9 Dari enam fairways terdapat 1 fairways menikung ke 

kanan. 
2 1   

10 Dari enam fairways terdapat 1 fairways menikung ke kiri.  2 1   
11 Dari enam fairways terdapat 1 fairways yang berjarak 

pendek. 
2 1   

12 Dari enam fairways terdapat 1 fairways yang berjarak 
panjang. 

3    

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa telah tersusun model 

dan telah mendapatkan masukan dari para ahli. Model tersebut disusun berdasar desain yang 

telah dirancang sebelumnya. Beberapa revisi yang didapatkan oleh peneliti dari para ahli terkait 

dengan model yang telah disusun diawal sehingga tersusun model seperti gambar diatas adalah 

sebagai berikut, (1) dalam gambar model hendaknya bisa diberi keterangan dari gambar 

tersebut, (2) ada 2 fairways yang mendapatkan perhatian dari ahli untuk direvisi, yaitu gate 8 

dan 11 agar direvisi menjadi tidak terlalu menikung dan (3) gambar diberi skala dan keterangan 

agar mejadi lebih jelas. Dari hasil penialian dan masukan dari para ahli, tahapan penelitian 

berikutnya adalah merevisi model berdasarkan masukan tersebut, adapun hasil/produk akhir 

dari pengembangan setelah mendapatkan masukan dari para ahli adalah sebagai berikut dalam 

gambar 4. 

 

Gambar 4. Hasil pengembangan setelah mendapatkan revisi dari para ahli. 
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KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

telah tersusun model pengembangan lahan pantai sebagai arena olahraga woodball pantai di 

daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di pantai Depok, Kretek, Bantul. Dan dari hasil 

penilaian para ahli dinyatakan bahwa model dinyatakan layak untuk bisa ditindaklanjuti pada 

proses pengembangan berikutnya. 
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KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BADUY  DALAM PEMBAGIAN DAN 
PENGELOLAAN TATA RUANG 

 

Dyah Respati Suryo Sumunar, Suparmini, Sriadi Setyawati  
Jurusan Pendidikan Geografi – FIS UNY 

email: respatisuryo@yahoo.com. HP. 0818274594 
 

ABSTRAK 

Masyarakat Baduy yang tinggal di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, 
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten merupakan salah satu masyarakat adat di 
Indonesia yang masih memegang teguh aturan dan pikukuh yang ada secara turun 
temurun dan dicerminkan dalam kehidupan kesehariannya. Penelitian yang 
dilakukan pada masyarakat Baduy bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji 
tentang upaya pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal masyarakat Baduy. 
Metode deskriptif kualitatif dilakukan sebagai pendekatan penelitian. Pengumpulan 
data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan beberapa 
narasumber. Analisis data secara kualitatif melalui, reduksi data, penyajian data, 
dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hehidupan 
masyarakat Baduy masih sangat tergantung pada alam dan senantiasa menjaga 
keseimbangan alam. Kearifan lokal masyarakat Baduy dalam mengelola 
sumberdaya alam antara lain terlihat dari aturan pembagian wilayah menjadi tiga 
zona, yaitu zona reuma (permukiman), zona heuma (tegalan dan tanah garapan), 
dan zona leuweung kolot (hutan tua). Pembagian wilayah dan pengelolaan tata 
ruang pada masyarakat baduy telah terpola menjadi beberapa zona lagi 
berdasarkan tingkat kesakralannya, yaitu, zona Dangka, zona Penamping, zona 
Tangtu, serta zona Domas. Semakin ke arah selatan, semakin menunjukkan tingkat 
kesakralannya. Hubungan antar aspek kehidupan masyarakat Baduy di Kanekes 
memiliki integrasi yang sinergis dalam menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. 
Pandangan masyarakat Baduy relatif sama terhadap hubungan antara kehidupan 
sosial budaya, ekonomi, serta pengelolaan lingkungan. Adat istiadat sebagai bagian 
dari kearifan lokal masih dipegang dengan sangat kukuh oleh masyarakat Baduy, 
dan adat istiadat tersebut telah menjadi benteng diri bagi masyarakat Baduy dalam 
menghadapi modernisasi, termasuk dalam hal melestarikan lingkungannya.  

 

Kata kunci:  pelestarian lingkungan, pembagian wilayah, masyarakat Baduy, 
kearifan lokal 

 

PENDAHULUAN 

Di Indonesia, khususnya daerah Jawa Barat dikenal beberapa daerah yang disakralkan 

dan disucikan oleh masyarakat lokal, antara lain hutan keramat (HK) di Kampung Dukuh, Garut 

Selatan; HK di Kampung Kuta dan HK Situ Panjalu Ciamis; HK di Kampung Naga, Tasikmalaya; 

HK Gunung Halimun Masyarakat Kasepuhan, Sukabumi Selatan, dan HK di Kawasan Baduy, 

Banten Selatan. Pada umumnya, berbagai kawasan hutan keramat tersebut masih terpelihara 

cukup baik oleh masyarakat lokal. Padahal berbagai kawasan hutan di Jawa Barat dan Banten, di 

luar kawasan hutan keramat tersebut telah banyak yang mengalami kerusakan parah. 

(Iskandar, 2006: 18). Oleh karena itu, berbagai kawasan hutan keramat tersebut mempunyai 

fungsi penting bagi pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. 

mailto:respatisuryo@yahoo.com
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Kawasan hutan keramat pada masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Banten Selatan, 

merupakan daerah yang paling disakralkan dan dilindungi oleh orang Baduy. Hal tersebut tidak 

lepas dari sistem kepercayaan animisme yang dianut oleh masyarakat Baduy yaitu Sunda 

Wiwitan. Inti dari kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan ketentuan adat yang mutlak yang 

disebut juga pikukuh (peraturan adat) dengan konsep tidak adanya perubahan sedikit pun atau 

tanpa perubahan apapun, yang berbunyi lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang 

disambungan,  yang berarti panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. 

Makna pikukuh itu antar lain tidak mengubah sesuatu, atau dapat juga berarti menerima apa 

yang sudah ada. 

Masyarakat Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia yang bermukim tepat di kaki 

pegunungan Kendeng di desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak-

Rangkasbitung, Banten, berjarak sekitar 40 km dari kota Rangkasbitung. Wilayah yang 

merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 300 – 600 m di atas 

permukaan laut (dpl) tersebut mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan 

kemiringan rata-rata mencapai 45%, yang merupakan tanah vulkanik (di bagian utara), tanah 

endapan (di bagian tengah), dan tanah campuran (di bagian selatan), suhu udara rata-rata 

20 °C. Masyarakat Baduy memiliki tanah adat kurang lebih sekitar 5.108 hektar, mereka 

memiliki prinsip hidup cinta damai, tidak mau berkonflik, serta taat pada tradisi dan hukum 

adat.   

Adat, budaya, dan tradisi masih kental mewarnai kehidupan masyarakat Baduy. Ada tiga 

hal utama yang mewarnai keseharian mereka, yaitu sikap hidup sederhana, bersahabat dengan 

alam yang alami, dan spirit kemandirian. Sederhana dan kesederhanaan merupakan titik pesona 

yang lekat pada masyarakat Baduy. Hingga saat ini masyarakat Baduy masih berusaha tetap 

bertahan pada kesederhanaannya di tengah kuatnya arus modernisasi di segala segi. Bagi 

mereka kesederhanaan bukanlah kekurangan atau ketidakmampuan, akan tetapi menjadi 

bagian dari arti kebahagiaan hidup sesungguhnya. 

Tidak ada sentuhan modernisasi di sana, segala sesuatunya sederhana dan dihasilkan oleh 

mereka sendiri, seperti makanan, pakaian, alat-alat pertanian, dan sebagainya. Meskipun anti 

modernisasi, mereka tetap menghormati kehidupan modern yang ada di sekitarnya. 

Kesederhanaan dan toleransi terhadap lingkungan di sekitarnya adalah ajaran utama 

masyarakat Baduy. Dari kedua unsur tersebut, dengan sendirinya akan muncul rasa gotong 

royong dalam kehidupan mereka. Tidak ada keterpaksaan untuk mengikuti dan menjaga tradisi 

kehidupan yang damai oleh mereka. Tidak ada rasa iri satu dengan lainnya karena semuanya 

dilakukan secara bersama-sama. Kepentingan sosial selalu dikedepankan sehingga jarang 

dijumpai kepemilikan individu, tetapi menjunjung tinggi asas demokrasi. Tidak ada kesenjangan 

sosial maupun ekonomi antara individu pada Masyarakat Baduy. 

Segala hal yang alami, berhubungan dengan alam adalah sahabat masyarakat Baduy. Hal 

itu terlihat dari lokasi di mana mereka tinggal. Lingkungan tempat tinggal mereka tidak 

dijangkau oleh transportasi modern, dan terpencil di tengah-tengah bentang alam pegunungan, 

perbukitan rimbun, serta hutan, lengkap dengan sungai dan anak sungai, juga hamparan kebun, 

ladang (huma).   

Spirit bertahan hidup dengan kekuatan sendiri diwujudkan dalam gairah dan etos kerja 

yang tinggi. Berbagai aktivitas kerja khas petani gunung, dari yang ringan hingga yang berat 
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dilakukan dengan ekspresi rela dan gembira. Di Baduy selalu ada pekerjaan, bagi siapapun, laki-

laki, perempuan, tua, muda, remaja, dan anak-anak. Mulai umur sepuluh tahun, anak-anak, baik 

laki-laki maupun perempuan wajib belajar dan berlatih mengerjakan apa saja, membantu dan 

mencontoh orangtuanya. Bekerja, belajar,  dan bermain dilakukan secara bersama-sama. 

Tempatnya bisa dimana saja; rumah, saung, ladang, atau kebun. (Erwinantu, 2012:6) 

Masyarakat Baduy secara umum telah memiliki konsep dan mempraktikkan pencagaran 

alam (nature conservation). Misalnya mereka sangat memperhatikan keselamatan hutan. Hal ini 

mereka lakukan karena mereka sangat menyadari bahwa dengan menjaga hutan maka akan 

menjaga keterlanjutan ladangnya juga. Lahan hutan yang berada di luar wilayah permukiman, 

biasa mereka buka setiap tahun secara bergilir untuk dijadikan lahan pertanian.  

Interaksi antara manusia dan lingkungannya tidak selalu berdampak positif, adakalanya 

menimbulkan dampak negatif, yakni menimbulkan bencana, malapetaka, dan kerugian-kerugian 

lainnya. Pada kondisi seperti itu, kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat dapat 

meminimalkan dampak negatif yang ada. Demikian pula pada masyarakat Baduy, dengan 

mengikuti, melaksanakan, dan meyakini pikukuh dari leluhur yang dilakukan secara turun 

temurun, secara sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, memiliki peranan yang 

besar terhadap pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, berbagai kearifan budaya, pemanfaatan 

sumberdaya alam secara berkelanjutan pada masyarakat Baduy menarik untuk dikaji.  

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, di mana hasil dari penelitian ini 

berusaha untuk menjelaskan secara rinci keadaan yang ada di lapangan. Dalam penelitian 

kualitatif, teori dan sumber data dapat berkembang di lapangan. 

Penduduk Kampung (masyarakat) Baduy pada umumnya menjadi subjek dalam 

penelitian ini. Beberapa narasumber atau key informan diperlukan dalam pemerolehan data dan 

informasi. Para informan tersebut adalah Sekretaris Desa Kanekes, Ketua RT, Tokoh 

Masyarakat, dan Tokoh Adat. Objek yang diamati  dalam penelitian ini adalah: (1) Alam dan 

lingkungan masyarakat Baduy, (2) Kearifan lokal masyarakat Baduy, dan (3) Pembagian dan 

pengelolaan tata ruang masyarakat Baduy.  

Dalam pengumpulan data penelitian, digunakan teknik observasi, dokumentasi, dan 

wawancara. Teknik observasi yang dilakukan yaitu observasi terstruktur di mana peneliti telah 

menyiapkan pedoman observasi. Instrumen observasi menggunakan daftar isian atau chek list. 

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dan informasi lain yang diperoleh dari 

instansi terkait atau sumber referensi lain, termasuk studi pustaka. Lembar dokumentasi 

digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini. Proses wawancara dilakukan dengan 

bertatap muka secara langsung (face to face) dengan nara sumber atau key informan. Pedoman 

wawancara digunakan sebagai instrumen untuk memudahkan dalam proses wawancara dengan 

nara sumber atau key informan. 

Analisis data dilakukan menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan 

yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Wilayah 

Secara geografis wilayah Baduy terletak pada koordinat 6°27’27” LS – 6°30’0” LS dan 

108°3’9” BT – 106°4’55” BT, dan secara administratif wilayah Baduy termasuk dalam wilayah 

Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Wilayah Baduy 

terdiri atas beberapa kampung yang secara adat terdiri atas Baduy Tangtu dan Baduy 

Panamping. Kampung yang merupakan Baduy Tangtu terdiri atas kampung Cibeo, Cikartawana, 

dan Cikeusik yang merupakan wilayah Baduy Dalam, dan kampung yang merupakan Baduy 

Panamping atau wilayah Baduy Luar terdiri atas 54 kampung. Untuk sampai ke wilayah Baduy, 

dapat melewati ibukota Kabupaten Rangkasbitung, kemudian menuju ke Kecamatan 

Leuwidamar. Wilayah Baduy terletak sekitar 13 km dari kota Kecamatan Leuwidamar, sekitar 

38 km dari kota Rangkasbitung. Perjalanan menggunakan kendaraan menuju wilayah Baduy 

akan berakhir di Desa Ciboleger, Kecamatan Leuwidamar.  

Sistem Pemerintahan 

Ada dua sistem pemerintahan yang digunakan oleh masyarakat Baduy, yaitu struktur 

pemerintahan nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia dan struktur pemerintahan 

adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercayai oleh masyarakat. Kedua sistem pemerintahan 

tersebut digabungkan dan dibagi perannya sedemikian rupa sehingga tidak ada benturan dalam 

menjalankan tugasnya. Seluruh masyarakat Baduy paham dan saling menghargai terhadap 

kedua sistem tersebut, sehingga mereka tahu harus kemana jika ada urusan atau permasalahan 

yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. (Feri Prihantoro, 2006: 6) 

Dalam sistem pemerintahan nasional penduduk di Kanekes ini dipimpin oleh Jaro 

Pamarentah. Secara administratif jaro pamarentah ini bertanggung jawab terhadap sistem 

pemerintahan nasional yang ada di atasnya yaitu camat, tetapi secara adat bertanggung jawab 

kepada pemimpin tertinggi adat yaitu Puun. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 

sekretaris desa yang berasal dari luar Kanekes dan dua orang pembantu lain yang disebut 

Pangiwa dari dalam Kanekes. Jaro pemarentah merupakan penyeimbang antara sistem 

pemerintah nasional dengan sistem adat di Baduy selain itu juga berfungsi sebagai penghubung 

antara Baduy dengan dunia luar.  

Puun dianggap pemimpin tertinggi untuk mengatasi semua aspek kehidupan di dunia dan 

mempunyai hubungan dengan karuhun. Dalam kesatuan Puun tersebut terdapat senioritas yang 

ditentukan berdasarkan alur kerabat bagi peranan tertentu dalam pelaksanaan adat dan 

keagamaan Sunda Wiwitan. Puun memiliki kekuasaan dan kewibawaan yang sangat besar, 

sehingga para pemimpin yang ada di bawahnya dan warga masyarakat Baduy tunduk dan patuh 

kepadanya.   

Bagi orang Baduy seorang pemimpin dalam pamarentahan  berasal dari keturunan para 

Puun yang artinya, satu sama lain terikat oleh garis kerabat. Dalam konteks itu, ciri penting 

dalam pamarentahan Baduy, terletak pada diferensiasi peran dan pembagian jabatan yang 

terpisahkan melalui struktur sosial, namun semuanya terikat oleh satu hubungan kerabat yang 

erat. Perbedaan peran yang mendasar antara para pemimpin yang disebut puun dan yang 

disebut para jaro, adalah pada tanggung jawab yang berurusan dengan aktivitasnya, karena 

para puun berurusan dengan dunia gaib, sedangkan para jaro bertugas menyelesaikan 

persoalan duniawi. 
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Pendidikan 

Pendekatan pendidikan di Baduy adalah nonformal yang dilakukan di rumah-rumah 

maupun di lapangan secara langsung. Tidak ada bangunan sekolah formal di sana, meskipun 

40% masyarakanya dapat membaca dan menulis. Mereka memiliki sistem pendidikan sendiri, 

dimana bagi anak-anak sebelum usia 10 tahun dibimbing oleh orang tua masing-masing. Setelah 

usia 10 tahun, mereka belajar mengenai norma dan aturan yang berlaku di Baduy dengan 

berkelompok kecil. Kelompok-kelompok tersebut didasarkan pada kedekatan rumah mereka, 

dan dibimbing oleh seorang pemimpin atau jaro yang ada di lingkungan dekat mereka. 

Umumnya tempat belajar mereka di rumah pemimpin mereka yang memiliki tempat luas, selain 

itu juga pelajaran lebih banyak dilakukan di alam secara langsung. (Feri Prihantono, 2006: 9). 

Materi atau substansi pendidikan yang diajarkan oleh mereka secara turun temurun pada 

dasarnya adalah sesuai dengan kebutuhan hidup saja. Aspek aturan hidup, ekonomi, sosial, 

serta lingkungan merupakan materi pelajaran yang diajarkan bagi semua masyarakat. Belajar 

aturan hidup merupakan dasar pelajaran yang harus diketahui semua masyarakat. Hal-hal yang 

baik dan buruk menurut mereka diajarkan secara turun temurun. Aturan hidup merupakan 

payung dari seluruh aktivitas. Aspek ekonomi yang diajarkan hanya sederhana, yaitu belajar 

bercocok tanam dengan tetap menjaga keseimbangan alam. Semua laki-laki Baduy dapat 

bercocok tanam sesuai dengan cara bercocok tanam mereka. Perempuan baduy belajar 

menenun pakaian dan membuat gula aren. Pengetahuan sosial masyarakat diberikan untuk 

memahami struktur adat serta ritual-ritual yang harus dijalankan.  

Pelajaran mengenai menjaga kelestarian lingkungan ditujukan untuk tetap menjaga 

keutuhan bentuk alam. Mereka paham titik-titik mana yang tidak boleh dimanfaatkan dan 

tempat mana yang dapat dimanfaatkan. Untuk menjaga kelestarian air sungai, bahkan mereka 

diajarkan untuk tidak menggunakan sabun serta pasta gigi, karena dapat mencemari air sungai. 

Untuk menjaga kebersihan mereka menggunakan bahan-bahan alami dari tumbuhan sebagai 

pengganti sabun dan pasta gigi.  

Pendidikan nonformal yang diajarkan sangat sederhana sekali, hanya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup saja. Dituturkan oleh salah satu Jaro (pemimpin) mereka bahwa mereka 

mendidik masyarakatnya bukan untuk menjadi pintar tetapi untuk menjadi jujur. Mereka 

berpikir bahwa orang pintar identik dengan modern, sehingga orang pintar berkeinginan untuk 

melakukan perubahan di lingkungan Baduy. Sedangkan orang jujur lebih bisa mematuhi aturan 

yang ada di lingkungan Baduy dan cenderung mengikuti aturan tersebut. Sumber ilmu yang 

diajarkan diambil dari fenomena alam yang terjadi disana. Alam merupakan sumber ilmu yang 

disarikan oleh orang-orang tua dan diturunkan kepada anak-anak mereka. Prinsip dengan 

perubahan sekecil-kecilnya menjadi landasan pelajaran yang diajarkan kepada anak-anak.  

Aktivitas Ekonomi 

Aktivitas utama masyarakat Baduy untuk menunjang kehidupan perekonomiannya 

adalah dengan bertani. Mereka menggunakan sistem perladangan dalam aktivitas pertaniannya. 

Menurut masyarakat Baduy sistem berladang yang mereka kerjakan sesuai dengan kepercayaan 

serta ideologi hidup mereka, yaitu untuk tidak membuat perubahan secara besar-besaran pada 

alam, karena justru akan menimbulkan ketidakseimbangan alam. Dengan sistem berladang 

mereka tidak melakukan perubahan bentuk alam, karena mereka menanam mengikuti alam 
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yang ada. Mereka menanam padi dan tumbuhan lainnya sesuai dengan kontur lereng dan 

mereka tidak membuat terasering. Sistem pengairan tidak menggunakan irigasi teknis, tetapi 

hanya memanfaatkan hujan yang ada. Ada larangan penggunaan air sungai atau mata air untuk 

mengairi sawah karena ada anggapan pada masyarakat Baduy bahwa membelokkan arah 

sungai akan merusak keseimbangan alam. Pelaku utama aktivitas ekonomi masyarakat Baduy 

adalah laki-laki. Namun, perempuan juga berpartisipasi dalam bidang pertanian walaupun 

sifatnya hanya membantu.  

Larangan-larangan yang harus dipatuhi dalam  pertaniannya adalah sebagai berikut:  

1. Dilarang menggunakan cangkul saat mengolah tanah, 

2. Dilarang menanam singkong  

3. Dilarang menggunakan bahan kimia untuk memberantas hama. Pemberantasan hama 

dan pemupukan tanaman dilakukan secara tradisional, 

4. Dilarang pergi ke ladang pada hari Senin, Kamis, dan Sabtu  

5. Dilarang membuka ladang di Leuweng atau hutan tutupan dan dilarang membuka lahan 

di hutan kampung.  

Hasil pertanian suku Baduy ada yang dijual dan ada yang hanya untuk keperluan pribadi. 

Hasil pertanian yang berupa padi hanya untuk kepentingan sendiri, mereka tidak menjualnya. 

Biasanya setelah panen padi dikeringkan langsung dimasukan ke dalam lumbung padi yang 

disebut Leuit. Lumbung padi (leuit)  terbuat dari anyaman bambu yang dirangkai dengan kayu-

kayu besar dan beratapkan kirai (sabut kelapa). Setiap keluarga Baduy memiliki satu atau lebih 

leuit. Padi yang disimpan di lumbung dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan sehari-hari dan 

lebih diutamakan untuk digunakan pada saat upacara adat, seperti pernikahan atau khitanan. 

 

Leuit merupakan milik perorangan bukan 

milik komunitas atau kelompok. Kebutuhan padi 

untuk hidup sehari-hari, maupun untuk upacara-

upacara telah direncanakan bersama sehingga tidak 

ada keluarga yang kekurangan maupun kelebihan 

persediaan padi di rumah. Selain itu masyarakat 

Baduy tidak dapat seenaknya membuka leuit tanpa 

seijin pemimpin adat. 

 

 

 

 

 

Pembagian dan Pengelolaan Tata Ruang Lingkungan Baduy 

Kondisi lingkungan di desa Kanekes tempat masyarakat Baduy tinggal, memiliki kualitas 

yang baik yang ditandai dengan kekayaan kenakeragaman hayati yang masih tinggi. Banyak 

jenis flora dan fauna yang ada di Baduy tidak ditemukan di wilayah lain. Beberapa satwa yang 

hidup di sana tergolong liar dan langka sehingga dilindungi oleh pemerintah Indonesia. 

Kemandirian hidup mereka menciptakan interaksi masyarakat dan lingkungan yang sangat erat 

dan saling tergantung. 

 

Gambar 1. Lumbung padi (Leuit) 
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Secara umum masyarakat Baduy membagi wilayah Kanekes menjadi tiga zona yaitu zona 

bawah, zona tengah, dan zona atas. Wilayah di lembah bukit yang relatif datar merupakan 

zona bawah digunakan oleh masyarakat Baduy sebagai zona permukiman. Masyarakat Baduy 

menamakan zona ini sebagai zona “dukuh lembur” yang artinya adalah hutan kampung. Mereka 

mendirikan rumah di zona ini secara berkelompok. Rumah adat masyarakat Baduy berbentuk 

panggung sederhana dan tradisional. Material yang digunakan didapat dari alam disekitar 

mereka, seperti kayu untuk tiang, bambu untuk dinding dan daun kelapa untuk atapnya. 

Permukiman mereka berada di ketinggian 250 m dpl, dengan daerah terendah pada 150 m dpl 

sedangkan yang tertinggi sampai dengan 400 m dpl (di atas permukaan laut). 

Zona kedua atau zona tengah berada di atas hutan kampung, lahan ini digunakan sebagai 

lahan pertanian intensif, seperti ladang kebun dan kebun campuran. Cara berladang mereka 

masih tradisional yaitu dengan membuka hutan-hutan untuk digunakan sebagai lahan 

pertanian dan kebun. Hutan yang dibuka untuk ladang merupakan jenis hutan sekunder atau 

hutan produksi. Lahan untuk berladang tersebut digunakan selama satu tahun, setelah itu lahan 

dibiarkan untuk menjadi hutan kembali minimal 3 tahun.  

Zona ketiga atau zona atas merupakan daerah di puncak bukit. Wilayah ini merupakan 

daerah konservasi yang tidak boleh dibuat untuk ladang, hanya dapat dimanfaatkan untuk 

diambil kayunya secara terbatas. Masyarakat Baduy menyebut kawasan ini sebagai “ leuweung 

kolot” atau “leuweung titipan” yang artinya hutan tua atau hutan titipan yang harus dijaga 

kelestariannya. Mereka sangat patuh terhadap larangan untuk tidak masuk ke wilayah hutan 

tua tanpa seizin petinggi adat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 

Pembagian Zona Wilayah Baduy 
(sumber: Iskandar, 1998, Feri Prihantoro 2006) 

 

Dengan kawasan hutan lindung atau yang disebut mereka hutan tua, maka daerah Baduy 

memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Kondisi tersebut secara ekologi akan 

 

Keterangan : 
A = dipandang secara vertikal 
B = dipandang secara horisontal 

I = zona bawah (hutan kampung) 
II = zona tengah (ladang) 
III = zona atas (hutan tua) 
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menciptakan keseimbangan alam dan memberikan keuntungan lain seperti sumber daya 

plasma nutfah yang dapat dikembangkan untuk pembudidayaan dan penyilangan tanaman di 

masa yang akan datang. Adanya vegetasi yang beraneka ragam dapat menjaga iklim setempat, 

menghindari pemanasan global, melindungi dari angin kencang, terik matahari, perlindungan 

satwa liar, mencegah bahaya erosi, dan kelestarian lingkungan lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  

Pembagian Zonasi pada Lingkungan Masyarakat Baduy 

Masyarakat Baduy mengenal konsep tentang hutan, gunung, dan bukit. Menurutnya, ada 

perbedaan dan persamaan antara ketiga konsep tersebut. Dalam bahasa setempat, hutan 

disebut dengan leuweung yang berarti banyak pohon yang besar. Bukit disebut monggor yang 

berarti tempat yang tinggi meskipun tidak terdapat pohon-pohon, dan gunung yang berarti 

tempat yang tinggi dan terdapat pohon-pohon besar dan tua. Dengan demikian menurut 

persepsi masyarakat Baduy, hutan bisa terdapat di gunung atau bukit atau bahkan di tempat 

yang rendah sekalipun.  

Hutan dapat dibedakan berdasarkan fungsinya dan letaknya. Berdasarkan fungsinya, 

hutan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu hutan larangan, hutan dudungusan, dan hutan 

garapan. Hutan larangan adalah hutan lindung yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang 

orang, bahkan oleh orang Baduy atau pimpinan adat sekalipun. Hutan dudungusan adalah hutan 

yang dilestarikan karena berada di hulu sungai, atau di dalamnya terdapat tempat keramat atau 

leluhur Baduy, dan hutan garapan adalah hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai ladang atau 

huma. 

Hutan larangan berada di sebelah selatan permukiman Baduy tangtu, berada pada lokasi 

yang paling dalam dan paling tinggi dari kawasan hutan di Baduy. Di dalamnya terdapat 

kekayaan berbagai jenis tegakan pohon kayu tinggi dengan tajuknya yang rindang, kemudian 

tanaman keras dan pohon-pohon di bawahnya. Palem-paleman, paku-pakuan, rerambatan, 

semak perdu, lelumutan, dan tanaman rendah lainnya menyelimuti lantai hutan. Beragam 
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satwa, serangga, dan mikro organisme melengkapi ekosistem hutan. Semakin rapat hutan, 

semakin kaya menyimpan potensi cadangan air dan kekayaan keanekaragaman hayati. Ini 

dihormati sebagai biangnya sumber daya hutan yang menafkahi, memasok nutrisi hutan-hutan 

yang ada di tempat lebih bawah, kebun-kebun, ladang-ladang, hingga pekarangan-pekarangan 

di sekitar rumah. Dari hutan larangan inilah mata air Sungai Ciujung dan Cisemeut berawal 

mengalirkan berkah tak ternilai hingga jauh sampai ke laut.  

Hutan larangan Baduy diperlakukan istimewa, dijaga keutuhannya, dirawat 

kesehatannya. Siapapun dilarang memasukinya, tidak diperkenankan mengusiknya, mengambil 

sesuatu darinya, bahkan sehelai daun, sepucuk ranting, atau setetes madu pun tidak boleh 

diambil darinya. Ini adalah hutan larangan, bukan karena angker atau keramat, namun karena 

masyarakat Baduy sangat menghormati dan menghargai alam atas dasar pemahaman terhadap 

potensi yang dikandungnya.  

Hutan lindung. Pemahaman dasarnya seperti hutan larangan, yaitu harus dijaga keutuhan 

dan kesehatannya. Potensi aslinya tidak terganggu dan tetap terjaga. Bedanya, di hutan lindung 

ini masyarakat Baduy yang ada di sekitarnya boleh memanfaatkan dan mengambil hasil hutan 

lindung secara terbatas.  

Hutan garapan. Tampilan fisiknya tidak sama seperti hutan dalam pengertian 

konvensional. Hutan garapan adalah areal hutan yang difungsikan sebagai ladang atau huma. 

Semacam lahan abadi untuk tanaman tumpang sari, atau tanaman pangan, yaitu padi dan 

komoditas kebun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  

Lingkungan Alam Baduy dengan Huma di Lereng Perbukitan 

dan Hutan Lindung di Puncaknya. 

Masyarakat Baduy menganggap bahwa wilayah mereka adalah sebagai inti jagat, 

dianggap memiliki hak untuk tetap terpeliharan dan tidak terganggu oleh perobahan, karena 

gangguan itu akan membuat ketidakseimbangan buana termasuk diri mereka sendiri.  

Pengetahuan tentang betapa luasnya alam yang terbentang dimiliki oleh orang Baduy 

yang memandang buana alam jagat raya ini sebagai ‘satangkarak ning langit, satungkab ning 

lemah’. Wilayah permukiman Baduy yang walaupun relatif sempit dibandingkan dengan 

bentangan alam itu,  tetapi dianggap penting dan pokok bagi buana dan kehidupan manusia 
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umumnya, karena wilayah mereka adalah pancer bumi atau inti jagat. Kewajiban orang Baduy 

bagi taneuh larangan adalah memeliharanya sebaik mungkin sesuai dengan kehendak atau 

pesan karuhun (nenek moyang) dan karena mereka yang hanya menerima kewajban itu maka 

tidak diperbolehkan beranjak dari lingkup serta jangkauan wilayah mereka.  

Pikukuh atau adat dan norma bukan hanya acuan segala perilaku mereka, tetapi juga 

pedoman serta sekaligus kontrol sosial terhadap perilaku mereka, tindakan pengaruh luar yang 

harus ditentukan bagaimana keputusan pemecahannya.  Orang Baduy menganggap  tanah atau 

lahan sebagai ambu atau ibu, tanah ialah ambu rarang, bagian atas dari tanah atau langit ialah 

ambu luhur, sedangkan dunia tempat manusia hidup merupakan buana tengah yang dikuasai 

oleh ambu tengah. Rasa hormat terhadap lahan disetarakan dengan ibu menunjukkan ikatan 

erat sebagaimana layaknya hubungan ibu dengan anak-anaknya. Ambu adalah segala sumber 

kehidupan kepada manusia, dan sumber pula bagi tiga buana, buana luhur, buana tengah, dan 

buana handap.  

 

Ketentuan Adat Masyarakat Baduy sebagai Kearifan Lokal yang Diterapkan pada 

Masyarakat Baduy 

Masyarakat Baduy percaya bahwa mereka adalah orang yang pertama kali diciptakan 

sebagai pengisi dunia dan bertempat tinggal di pusat bumi. Segala gerak laku masyarakat Baduy 

berpedoman kepada buyut karuhun (ketentuan adat). Seseorang tidak berhak dan tidak boleh 

melanggar dan mengubah tatanan kehidupan yang telah ada dan sudah berlaku turun temurun.  

Puun adalah pimpinan tertinggi masyarakat Baduy. Dalam kehiduapnnya,  puun adalah 

pimpinan tertinggi adat Baduy, merupakan keturunan batara serta dianggap sebagai penguasa 

agama Sunda Wiwitan yang harus ditaati segala perintah dan perkataannya. Rukun agama sunda 

wiwitan (rukun Baduy) yang terdiri dari: ngukus, ngawalu, muja, ngalaksa, ngalanjak, 

ngapundayan, dan ngareksakeun sasaka pusaka, harus ditaati oleh seluruh masyarakat Baduy 

(Gunggung Senoaji, 2011:17).  

Pikukuh karuhun harus ditaati oleh masyarakat Baduy dan masyarakat luar yang sedang 

berkunjung ke Baduy. Ketentuan-ketentuan itu di antaranya sebagai berikut. 

1. Dilarang mengubah jalan air, misalnya membuat kolam ikan, mengatur drainase, dan 

membuat irigasi. Oleh karena itu, sistem pertanian padinya adalah padi ladang. 

Pertanian padi sawah dilarang di komunitas Baduy. 

2. Dilarang mengubah bentuk tanah, misalnya menggali tanah untuk membuat sumur, 

meratakan tanah untuk permukiman, dan mencangkul tanah untuk pertanian. 

3. Dilarang masuk hutan titipan (leuweung titipan) untuk menebang pohon, membuka 

ladang, atau mengambil hasil hutan. Masyarakat Baduy membagi tata guna lahannya 

menjadi kawasan larangan, kawasan perlindungan, dan kawasan budidaya. Kawasan 

larangan dan perlindungan tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan apapun. 

4. Dilarang menggunakan teknologi kimia, misalnya menggunakan pupuk, obat 

pemberantas hama, mandi menggunakan sabun, pasta gigi, mencuci menggunakan 

detergent, atau meracun ikan. 

5. Dilarang menanam tanaman budi daya perkebunan, seperti kopi, kakao, cengkeh, kelapa 
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sawit. 

6. Dilarang memelihara binatang ternak berkaki empat, seperti sapi, kambing, kerbau. 

7. Dilarang berladang sembarangan. Berladang harus sesuai dengan ketentuan adat. 

8. Dilarang menggunakan sembarang pakaian. Ditentukan adanya keseragaman dalam 

berpakaian. Baduy Dalam berpakaian putih-putih dengan ikat kepala putih, Baduy Luar 

berpakaian hitam atau biru gelap dengan ikat kepala hitam atau biru gelap. 

Masyarakat Baduy adalah masyarakat yang menutup diri dari budaya luar. Masyarakat 

baduy adalah masyarakat yang dikenal mempunyai otoritas penuh dalam mengatur lingkungan 

alam dan adat istiadatnya. Masyarakat Baduy tinggal dan hidup di sekitar pegunungan, diantara 

rimbunan pohon, tanah perbukitan, lereng gunung selama berabad abad lamanya. Mereka 

mendiami tanah dan hidup di dalam adat tanpa banyak terganggu oleh derasnya modernisasi. 

Alam yang damai dan kesederhanaan menjadi sahabat dan cara hidup mereka. Para 

penghuninya menjaga dan melindungi dengan baik lingkungan alamnya, tidak saling 

menggusur. Semua yang dilakukan seperti menebang, mencabut dan memotong tanaman 

menggunakan aturan-aturan adat masyarakat Baduy, mereka akrab seperti menyatu dengan 

lingkungannya, semua tumbuh dan berkembang  berdampingan. Hal-hal yang demikian 

merupakan salah satu kearifan lingkungan masyarakat Baduy yang diwujudkan dengan 

dipahami, dikembangkan, dipedomani dan diwariskan secara turun temurun oleh komunitas 

masyarakatnya. Sikap dan perilaku penyimpangan dalam kearifan lingkungan dianggap 

penyimpangan, tidak arif, merusak, mengganggu, sehingga masyarakat yang tidak mematuhi 

ketentuan karuhun dianggap mengganggu kelestarian lingkungan alam sekitarnya. kearifan 

lokal telah tertanam kuat pada masyarakat Baduy.  

Pembagian dan pengelolaan tata ruang pada masyarakat Baduy telah terpola sebagai 

bentuk perilaku pelestarian dan praktik konservasi, sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Zonasi Praktik Konservasi Masyarakat Baduy 

 

 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
750 

 

a. Bagi masyarakat Baduy, hutan dianggap sakral sehingga masyarakat adat 

menghormati kawasan hutan mereka 

b. Konsep pengelolaan lingkungan dengan sistem zonasi, juga telah dikenal dan 

dipraktikkan masyarakat Baduy secara turun temurun 

c. Daerah Baduy Dalam analog dengan zona inti pada konsep taman nasional 

d. Daerah Baduy Luar analog dengan zona pemanfaatan intensif dari konsep Barat 

e. Daerah  Dangka analog dengan zona penyangga pada konsep taman nasional 

modern 

Masyarakat Baduy telah membuktikan bahwa pengelolaan lingkungan, khususnya hutan 

di kawasan bumi Baduy telah membuat mereka survive dan bertahan hidup di tengah arus 

modernisasi yang pesat saat ini. Kesadaran masyarakat Baduy terhadap lingkungan hidup, 

khususnya dalam menjaga hutan dan air sungguh luar biasa. Ada pikukuh yang sampai saat ini 

masih dipegang dengan teguh.  

Melalui sistem kepercayaan, adat, serta niat untuk menjaga keseimbangan alam, 

masyarakat Baduy terbukti mampu menghidupi diri mereka, lingkungannya, sekaligus 

melestarikan alam. Bagi masyarakat Baduy tak sedikitpun berkeinginan untuk mengganggu 

bahkan merusak keutuhan dan kelestarian hutan-hutan titipan, karena derajat dosanya jika 

mengganggu hutan jauh lebih tinggi daripada dosa membunuh sesama manusia. Bagi 

masyarakat Baduy yang sangat mempercayai sunda wiwitan, menjaga alam merupakan 

kewajiban dari dasar tiang agamanya, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan dengan penuh 

kepasrahan.  

 

KESIMPULAN 

1. Adat, budaya, dan tradisi yang hidup di Baduy mudah dilihat dari tiga hal utama yang 

kental mewarnai keseharian mereka, yaitu sikap hidup sederhana, bersahabat dengan 

alam dan yang alami, dan spirit kemandirian. Ketiganya menyajikan variasi paduan yang 

menarik untuk disaksikan, ditelusuri, dan dinikmati. Sederhana dan kesederhanaan 

adalah titik pesona yang lekat pada identitas Baduy. Hingga saat ini masyarakat baduy 

berusaha tetap bertahan pada kesederhanaan di tengah arus “modernisasi” di segala 

segi. Bagi mereka kesederhanaan bukanlah kekurangan atau ketidakmampuan, akan 

tetapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari arti kebahagiaan hidup sesungguhnya. 

Falsafah ini benar-benar mereka hayati dan jalani dengan penuh ketulusan dan 

kegembiraan.  

2. Pada masyarakat Baduy yang hingga kini hidup dan menjalai kehidupannya secara 

bersahaja, tetap memegang kuat kepercayaan dan adat istiadatnya serta meniti hari 

demi hari dengan penuh kearifan. Kepercayaan dan adat istiadat itu menjadi pikukuh 

yang senantiasa menjadi falsafah hidup dan keseharian masyarakat Baduy. Nenek 

moyang atau leluhur Baduy melalui pikukuhnya mengajarkan bahwa berpikir, berkata, 

dan berbuat haruslah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Aturan-aturan tersebut tidak boleh dikurangi atau ditambahi semaunya. Pikukuh itu 

juga mengajarkan kejujuran dan selalu menjaga kebenaran dan kebaikan untuk 

kemaslahatan dan keselamatan.  
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3. Masyarakat Baduy memiliki cara tersendiri dalam membagi dan mengelola tata ruang 

lingkungannya yang terbagi dalam beberapa zona yang didasarkan pada (1) pembagian 

terhadap wilayah pemanfaatan dan pengelolaannya, yaitu zona bawah, zona tengah, dan 

zona atas, dan (2) pembagian berdasarkan zona konservasi, yaitu  zona dangka, zona 

penamping, zona tangtu, dan zona sasaka domas.  
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ABSTRAK 

Tujuan utama artikel ini berusaha mendeskripsikan citra Eropa berdasarkan latar 
diakronik, latar lokatif dan latar sosial Eropa yang ditampilkan dalam novel -novel 
terjemahan mutakhir. Melalui karya-karya sastra semacam novel yang menjadi 
objek artikel ini, citra wajah Eropa atau citra sejarah Eropa seringkali 
tergambarkan, menjadi deskripsi historis, geografis, ataupun sosiologis lewat 
pemaparan latar ceritanya. 

Pendekatan pada kajian artikel ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif-
interpretatif melalui studi pustaka dengan teknik eksploratorik dan dokumentasi 
atas sembilan teks novel terjemaham mutakhir dengan judul  The Name of the Rose, 
Baudolino dan Foucault’s Pendulum karya Umberto Eco, The Da Vinci Code dan 
Angels & Demons karya Dan Brown, The Historian karya Elizabeth Kostova, Namaku 
Merah Karmizi karya Orhan Pamuk, Kitab Lupa dan Gelak Tawa karya Milan 
Kundera dan Ikan tanpa Salah karya Alfred Birney. Kajian ini lebih difokuskan pada 
kajian cultural studies yang mengaitkan sebuah karya seni dengan konteks sosial 
ataupun historis atau dengan praktik diskursus terhadap kekuasaan.  

Hasil temuan menunjukkan: pertama, dari novel-novel yang dikaji terdapat 
sejumlah novel yang mengambil latar Eropa pada penggal waktu sejarah tertentu, 
khususnya pada masa abad pertengahan. Kedua, terdapat beberapa novel yang 
mengisahkan latar Eropa secara flash back. Artinya, rentang kesejarahan Eropa 
dikisahkan sebagai penjabaran atau semacam kisah berbingkai tetapi alur 
utamanya berawal dari periode masa kini kemudian merentang ke masa lalu. ada 
sejumlah novel yang mengisahkan peristiwa yang dialami tokoh-tokohnya dalam 
tempat, waktu, dan kelompok sosial yang lebih terbatas, khususnya terkait dengan 
masa kini. Ketiga, ada sejumlah novel yang mengisahkan peristiwa yang dialami 
tokoh-tokohnya dalam tempat, waktu, dan kelompok sosial yang lebih terbatas, 
khususnya terkait dengan masa kini. Keempat, latar Eropa pada novel-novel ini 
merupakan refleksi kehidupan Eropa dengan segala kehidupannya. Tentu saja tidak 
persis dan menyeluruh. Masing-masing menggunakan porsi dan sudut pandang 
yang berbeda dalam mendeskripsikan Eropa. Gambaran ini menjadi penuh warna 
dan tidak terkesan dogmatis. Bagi pembaca Indonesia, novel-novel tersebut bisa 
menjadi pemerkaya dalam mengenal atau mempelajari Eropa dengan lebih 
menyenangkan. Pengenalan itu akan membuka wawasan yang lebih baik yang 
kemudian diharapkan akan membuka penerimaan terhadap pihak lain dan 
diharapka lebih toleran terhadap pihak lain, dalam hal ini Eropa. Inilah yang 
kemudian memunculkan sikap pluralisme, khususnya kepada Eropa.  

  

Keywords : resepsi, novel, Eropa, pembelajaran, pluralism 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan sejarang panjang kolonialisasi Eropa yang diwakili oleh Belanda di Indonesia 

tampaknya sebagian besar akses hanya dimiliki dan dikuasai oleh pihak kolonial, termasuk 

dalam hal penguasaan wacana. Timur hanya dibentuk dan dikonstruksi oleh Barat. Inilah yang 

oleh Said (1994:1—20; 1995:11—31; 2002:v—xxxvi) ditengarainya sebagai hegemoni Barat 

terhadap wilayah jajahannya. Penguasaan wacana inilah yang seringkali disebut dengan kajian 

orientalisme. Penjajahan yang disokong oleh kekuatan koersif seperti tentara dan senjatanya, 

juga dibarengi dengan penguasaan wacana dengan berkembangnya kajian orientalisme. 

 Situs-situs hegemoni seperti lembaga-lembaga keagamaan, institusi sekolah, media 

massa, film, musik, dan berbagai aspek budaya lainnya, termasuk karya sastra, merupakan 

sarana guna menanamkan pengaruh kepada pihak lain (dalam konteks ini yaitu dari pihak 

kolonial kepada pihak terjajah). Peranan Balai Pustaka pada masa penjajahan di Indonesia 

dengan menerbitkan sejumlah buku, menerbitkan majalah, mendirikan perpustakaan tidak 

sedikit turut memberikan andil dalam melanggengkan penjajahan di Indonesia (Sumardjo, 

1992:31). 

 Meski penjajahan itu telah berakhir, proses penyebaran pengaruh itu masih tetap 

berlangsung hingga kini. Inilah periode yang seringkali dinyatakan dengan istilah poskolonial 

(Said, 1994:1—20; Gandhi, 2001:1—31). Pertarungan dalam memperebutkan pengaruh 

hegemoni budaya itu kian kompleks dan intens terutama memasuki abad ke-21 yang ditandai 

dengan revolusi bidang informasi yang oleh Toffler (1992:xv—xxi) sebagai The Third Wave. 

Tema pertarungannya tidak hanya sekedar Barat vs Timur, seperti yang lama dipolemikkan 

oleh Sutan Takdir Alisjahbana pada tahun 1930-an, tetapi kian kompleks meski kini cenderung 

dikerucutkan oleh Huntington (Bustaman-Ahmad, 2003:25—48) menjadi Barat vs Islam. 

Eropa sebagai salah satu wakil dari Barat (selain Amerika Serikat sebagai kekuatan utama 

budaya Barat) masih memiliki peran yang utama dalam percaturan budaya dunia. Apalagi 

negara-negara di sana kemudian membentuk apa yang dinamakan dengan Uni Eropa, sebuah 

usaha penggalangan kekuatan (termasuk kekuatan budaya, selain geopolitik, moneter, 

pertahanan) dalam melakukan negosiasi dengan pihak lain. Karya sastra, sebagai salah satu 

aspek budaya, kini masih dipandang sebagai salah satu komponen dalam mengukuhkan blok 

hegemoni tersebut. 

 Pengarang sebagai salah satu agen hegemoni seringkali bisa menjadi agen tradisional 

yang menjadi pengusung kelompok hegemonik atau malah sebagai agen organis yang 

memposisikan dirinya sebagai kelompok yang melakukan counter-hegemony terhadap pihak 

yang berkuasa. Dalam konteks Eropa sebagai budaya hegemonik dunia, ada sejumlah karya 

sastra yang menampilkan citra Eropa dengan berbagai alternatif sikapnya yang perlu diteliti 

secara lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu adanya pembacaan kritis terhadap sejumlah karya 

sastra (novel) mutakhir yang berlatar Eropa dalam konteks ke-Indonesia-an sebagai bentuk 

pengakuan terhadap pluralisme budaya. Kisah-kisah berlatarkan Eropa kini banyak dijumpai 

pada berbagai karya-karya terjemahan mutakhir yang oplah penjualannya cukup tinggi di 

Indonesia.  Bagaimanakah latar penceritaan Eropa ditampilkan di balik kisah-kisah dalam 

novel-novel mutakhir tersebut? Bagaimana tanggapan pembaca Indonesia terhadap novel-novel 
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terjemahan berlatarkan Eropa tersebut? Artikel ini berusaha menguak sejumlah jawaban 

permasalahan tersebut melalui kajian citra Eropa yang ditampilkan novel-novel terjemahan 

mutakhir tersebut. 

 

Masalah, Tujuan dan Manfaat  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penulisan artikel ini difokuskan 

pada citra Eropa berdasarkan latar realistik dalam kesembilan novel terjemahan mutakhir 

tersebut. Dengan demikian lebih lanjut, tujuan penulisan artikel ini untuk: (1) mendeskripsikan 

latar diakronik Eropa yang ditampilkan dalam novel-novel mutakhir berlatar Eropa; (2) 

mendeskripsikan latar lokatif Eropa yang ditampilkan dalam novel-novel mutakhir berlatar 

Eropa; (3) mendeskripsikan latar status sosial Eropa yang ditampilkan dalam novel-novel 

mutakhir berlatar Eropa; (4) mendeskripsikan citra Eropa yang direfleksikan dan dikonstruksi 

dalam novel-novel mutakhir berlatar Eropa. Dikarenakan keterbatan tempat, artikel ini lebih 

difokuskan pada uraian poin keempat. Poin ke-1 hingga ke-3 dibahas sebagai penunjang 

terhadap poin ke-4 

Secara teoretik, artikel ini diharapkan menghasilkan sejumlah temuan yang dapat 

digunakan untuk menunjang perkembangan kritik budaya, khususnya dari kajian cultural 

studies. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan sejumlah hal yang 

terkait dengan proses konstruksi sosial pembaca Indonesia terhadap citra Eropa melalui karya 

sastra, dalam konteks ini yaitu karya novel-novel mutakhir berlatar Eropa. Proses ini 

merupakan proses yang penting guna menyeimbangkan penyereotipan pandangan Barat 

terhadap Timur (pandangan postcolonial), tetapi juga pandangan Timur terhadap Barat. Lewat 

kajian inilah proses akulturasi budaya berjalan, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai 

pluralisme secara kritis. 

 Penanaman nilai-nilai pluralisme perlu dilandaskan pada dua hal. Yang pertama yaitu 

mengenal atau mengetahui budaya lain, dalam konteks penelitian ini adalah budaya Eropa 

dalam konstelasi kesejarahannya. Secara tidak langsung, Eropa, khususnya yang diwakili oleh 

Belanda dalam sejarahnya pernah mengalami persinggungan dengan Indonesia sebagai bentuk 

kolonisasi. Persentuhan sejarah masa lalu ini menimbulkan trauma sejarah yang memandang 

Eropa sebagai agressor dan kolonial yang negatif tetapi secara diam-diam diakui sebagai pihak 

dominan yang ingin ditiru (mimikri). Eropa dalam konteks ini adalah sebuah cermin orientasi 

yang ingin ditiru sekaligus dilawan. Yang kedua, Eropa sebagai negara maju seringkali menjadi 

trend-setter dalam berbagai elemen kehidupan Indonesia, khususnya dalam budaya. Sosok 

Eropa sebagai pihak yang lebih maju menjadi semacam kebanggaan kalau Indonesia menjadi 

bagian darinya, khususnya dalam gaya hidupnya. Inilah yang dikhawatirkan terhadap sejumlah 

program studi di universitas yang memiliki kajian Eropa karena seringkali lebih menjadi 

kepanjangan tangan negara-negara Eropa daripada untuk kepentingan nasionalisme Indonesia. 

 Hal-hal itulah yang menjadi pembatas bagi pembelajaran bahasa asing khususnya 

bahasa-bahasa Eropa (dalam konteks ini juga karya-karya sastranya). Para mahasiswa 

Indonesia perlu mengenali dan mendalami Eropa (termasuk salah satunya lewat kajian karya 

sastra) tetapi agar jangan hanyut “menjadi” Eropa. Perlu adanya pembejalaran secara kritis 

terhadap budaya Eropa sehingga yang muncul adalah rasa nasionalisme yang memandang 
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Indonesia sederajat dengan pihak-pihak Eropa. Akan tetapi, jangan sampai pula muncul rasa 

kebencian, rasa balas dendam, antipati ataupun rasa xenophobia terhadap Eropa atau budaya 

Eropa. Keseimbangan dalam memandang Eropa akan terjalin jika mengkaji Eropa secara 

proporsional dan seimbang dalam konteks pluralisme budaya. Eropa tidak lagi dianggap 

sebagai trend-setter yang harus dijiplak tetapi juga bukan suatu entitas yang harus dicurigai. 

Pemahaman terhadap (budaya) Eropa secara pluralistik dapat mengembangkan karakter 

seseorang ke arah yang lebih baik. 

 

METODE 

Pendekatan pada kajian artikel ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif-interpretatif 

melalui studi pustaka atas dokumen berupa sembilan teks novel terjemaham mutakhir dengan 

judul The Name of the Rose, Baudolino dan Foucault’s Pendulum karya Umberto Eco, The Da Vinci 

Code dan Angels & Demons karya Dan Brown, The Historian karya Elizabeth Kostova, Namaku 

Merah Karmizi karya Orhan Pamuk, Kitab Lupa dan Gelak Tawa karya Milan Kundera dan Ikan 

tanpa Salah karya Alfred Birney. Kajian ini lebih difokuskan pada kajian cultural studies yang 

mengaitkan sebuah karya sastra, seni dan budaya dengan konteks sosial dan historis atau 

dengan praktik diskursus terhadap kekuasaan.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Pembahasan 

Hasil temuan kajian ini mengacu pada citra Eropa berdasarkan latar diakronik, lokatif dan 

sosial yang direfleksikan dan dikonstruksi dalam novel-novel terjemahan mutakhir berikut ini. 

Tabel 1 Tabulasi Latar Eropa pada Novel-novel Terjemahan Mutakhir 

No Judul Novel Latar Novel 

Tempat Waktu Status Sosial 
1 The Name of 

the Rose 
Biara Benekdiktin di 

Italia Utara 
November 1327 Kelompok Biarawan abad 

pertengahan 

2 The Historian Sejumlah tempat di 
berbagai negara 

Eropa, khususnya 
Eropa Timur 

Tahun 1973 tetapi 
merentang pada masa 
kehidupan Vlad Tepes 

(1431—1476) 

Tokoh-tokoh akademisi yang 
bergulat dengan buku-buku 

termasuk buku misterius 
yang menjadi sentral novel ini 

yaitu tentang Drakulya 

3 The Da Vinci 
Code 

Museum Lovre, Paris 
yang kemudian mele-
bar ke berbagai wila-

yah Eropa lainnya 
seperti Swiss dan 

Inggris 

Masa kini yang kemu-
dian melantur pada 

masa-masa abad per-
tengahan yang terkait 

dengan riwayat 
kelompok Priory of 

Sion 

Tokoh-tokoh akademisi yang 
kemudian menyingkap kehi-
dupan tokoh-tokoh penting 

Eropa abad pertengahan yang 
terkait dengan tokoh-tokoh 

seniman, ilmuwan, atau 
rohaniwan terkenal Eropa 

4 Angels & 
Demons 

Lembaga riset CERN 
Swiss lalu melebar 

pada sejumlah tem-
pat yang berpusat 
pada tempat atau 

Masa kini yang kemu-
dian berkisah ke masa 
lalu, khususnya masa 

abad pertengahan 
yang menggambarkan 

Tokoh-tokoh akademisi yang 
kemudian menyingkap 
kehidupan tokoh-tokoh 

penting Eropa abad 
pertengahan yang terkait de-
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No Judul Novel Latar Novel 
Tempat Waktu Status Sosial 

situs-situs keaga-
maan dan seni di 
Vatican City dan 

sekitar Roma, Italia 

pertarungan antara 
pihak gereja (Katolik) 

dengan kelompok 
Illuminati 

ngan tokoh-tokoh seniman 
atau ilmuwan seperti Benini, 
Galileo dan sejumlah tokoh 
sejarah lainnya yang terkait 

dengan kepausan 
5 Baudolino Kekaisaran Roma 

dan seputar kota-
kota di Italia yang ke-

mudian melebar 
hingga ke Perancis, 

Jerman, Yunani, 
Konstantinopel, 

Armenia, bahkan 
hingga Yerusalem 

Masa pemerintahan 
Raja Frederick 
(1194—1250) 

Tokoh-tokoh biarawan dan 
kaum bangsawan di seputar 

kekaisaran Romawi, kota-
kota di Italia hingga kota-kota 

lain di Eropa hingga 
Konstanstinopel (Turki) dan 

Armenia. 

6 Foucault’s 
Pendulum 

Peristiwa terjadi di 
sekitar Milan Italia 
dan Paris Perancis 

serta sedikit di Brazil 

Waktu penceritaan 
terjadi sekitar tahun 
1960-an akhir awal 

1970-an; tetapi peris-
tiwa berbingkainya 

merentang dari abad 
ke-11 hingga abad ke-

20 

Tokoh-tokohnya bekerja 
sebagai editor dan penulis 

yang mengungkapkan sepak 
terjang Knight Templar, mulai 

dari pendiriannya hingga 
berbagai perannya yang 

dikisahkan secara sporadik 
episodik. Tokoh-tokoh 

lainnya meliputi kelompok 
seniman dan ilmuwan Eropa. 

7 Namaku 
Merah 

Kirmizi 

Peristiwa terjadi di 
wilayah Istanbul 

(Kekaisaran 
Usmaniah) dan 

daerah sekitarnya 

Pada masa pemerin-
tahan Sultan Murad III 

(1574—1595) 

Para pegawai atau seniman 
kesultanan Usmaniyah dan 
tokoh-tokoh historis lain 

pada masa tersebut. 

8 Kitab Lupa 
dan Gelak 

Tawa 

Peristiwa-peristiwa 
dalam novel ini 

terjadi di Praha dan 
seputar Cekoslo-

wakia 

Sekitar tahun 1940-an 
hingga tahun 1970-an 

Berbagai kelompok sosial, 
mulai ibu rumah tangga, 

pelayan kafe, mahasiswa, 
penulis, hingga tokoh politisi. 

9 Ikan Tanpa 
Salah 

Peristiwa terjadi 
dalam sebuah 

keluarga di Belanda 

Masa kini, masa sete-
lah berakhirnya 

penjajahan 

Status sosial sebagai keluarga 
Indo, separuh Belanda dan 

separuh Indonesia 

 

2. Pembahasan 

 Citra Eropa dalam Novel-novel Terjemahan Mutakhir 

Eropa secara geografis dan historis selalu mengalami perubahan, juga mengalami naik 

turun kejayaan kebudayaannya. Wilayah ini identik dengan apa yang dulu menjadi wilayah 

Romawi, yang menjadi kelanjutan kejayaan Yunani. Kawasan yang sebetulnya lebih luas 

daripada Eropa yang sekarang karena wilayah Romawi sebetulnya wilayah yang terkait dengan 

Laut Mediterania. Wilayah yang meliputi tidak hanya Eropa yang sekarang tetapi juga kawasan 

di Afrika Utara dan kawasan Asia seperti Yerusalem dan Turki. Wilayah ini dalam dalam 

perjalanan sejarahnya setelah keruntuhan Romawi kemudian bersinggungan dengan kekuasaan 

Islam, baik di wilayah Afrika Utara, wilayah Granada Spanyol, bahkan hingga kekuasaan 

kekhalifahan Usmaniah dari Turki. Kehancuran kekhalifahan Usmaniah pada akhir abad ke-19 

atau awal abad ke-20 ditandai dengan kejayaan masa penjajahan negara-negara Eropa terhadap 

kawasan lain di dunia. Peta Eropa pada masa kolonialisme inilah yang sampai sekarang menjadi 
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suatu batasan geografis, wilayah penguasa, bukan lagi wilayah yang dulu terkait dengan Laut 

Mediterania. 

Eropa setelah kejayaan kolonialisme membentangkan wilayah yang berbeda dengan 

Romawi. Afrika utara bukan lagi bagian Eropa karena daerah ini adalah jajahannya. Wilayah-

wilayah Asia yang berkait secara geografis dengannya yang kemudian dikenal dengan Timur 

Tengah atau bagian sisi timur Laut Mediterania juga menjadi wilayah jajahan. Turki yang 

identik dengan kelanjutan kekhalifahan Usmaniah memang tidak dijajah oleh Eropa tetapi 

hingga kini belum diterima sebagai bagian dari Masyarakat Eropa. Turki yang semasa 

kekhalifahan Usmaniah menjangkau hampir sebagian besar Eropa Timur adalah wilayah yang 

secara historis adalah bagian dari Eropa. Hanya secara religius berbeda dengan wilayah Eropa 

yang Kristen. Meski demikian juga harus disadari bahwa wilayah Turki yang sekarang 

beribukota di Ankara merupakan kawasan yang dulu menjadi pusat pemerintahan berbagai 

kekaisaran dan pusat penyebaran berbagai agama. Semasa Instanbul menjadi pusat 

kekhalifahan, nuansa kehidupan muslim menjadi wilayah yang hegemonik di wilayah yang 

memang berbatasan di antara Eropa-Asia. Jauh sebelum Istanbul, dulu dikenal dengan nama 

Bizantium yang menjadi pusat kekaisaran Romawi Timur lalu menjadi Konstantinopel yang 

sekaligus menjadi sentral penyebaran Kristen Ortodoks; berantipoda dengan Kristen Katolik 

yang berpusat di Roma, Italia.  

Demikian setidaknya secara selintas bagaimana Eropa mengalami dinamika sosialnya. 

Mulai dari bagian yang belum apa-apa semasa Mesir Kuno mengalami kejayaannya di wilayah 

yang sekarang dikategorikan sebagai Afrika Utara, kemudian bergerak dengan kejayaan Yunani 

Kuno, lalu berlanjut pada kejayaan kekaisaran Romawi, bersinggungan dengan berbagai 

kekuatan atau kekhalifahan Islam sampai terjadinya perang Salib yang menghadapkan Eropa 

yang Kristen dengan Asia Barat yang Islam. Dinamika Eropa kemudian menjelma menjadi 

kawasan yang menguasai industri mesin uap yang membawa kapal-kapal Eropa berjaya di 

lautan dunia yang mengantarkan beberapa negara Eropa yang utama menjadi negara-negara 

kolonial. 

Status itu kemudian bergerak lagi setelah semua negara jajahan itu memerdekaan diri dan 

muncul Amerika sebagai kekuatan dominan ataupun hegemonik di dunia setelah sebelumnya 

bersaing dengan Uni Soviet (bagian lain dari Eropa) yang komunis. Amerika Serikat (dan 

sejumlah negara lain seperti Kanada atau Australia) merupakan entitas Barat yang tidak 

termasuk Eropa. Eropa bukan lagi kawasan yang utama bagi dunia, bahkan bagi Barat sendiri 

karena ada Amerika Serikat yang lebih mengunggulinya sekarang. Eropa adalah sebuah 

kawasan yang dinamis. Hingga kini pengaruhnya di dunia masih menyisakan sisa-sisa 

kejayaannya dan pengaruh kuat budayanya masih berkelebat dalam pergulatan budaya di 

negara-negara bekas jajahan. Meski bukan lagi yang utama, pengaruh Eropa masih memiliki 

daya tawar yang besar dalam percaturan politik, militer, ekonomi, dan budaya bagi negara-

negara lain, tidak terkecuali Indonesia. 

Melalui karya-karya sastra semacam novel yang menjadi pembicaraan artikel ini, citra 

wajah Eropa atau citra sejarah Eropa seringkali tergambarkan, menjadi deskripsi historis, 

geografis, ataupun sosiologis lewat pemaparan latar ceritanya. Eropa yang muncul dalam karya-

karya semacam The Name of The Rose (Umberto Eco), Baudolino (Umberto Eco) ataupun 

Namaku Merah Kirmizi (Orhan Pamuk) adalah Eropa masa abad pertengahan yang 
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bersinggungan dengan kekuatan Islam. Peristiwa ini ditandai dengan kontak berupa Perang 

Salib, yang mencitrakan Eropa sebagai wakil Kristen. Eropa dalam konteks ini bukan saja Eropa 

yang dikuasai oleh para raja tetapi juga secara langsung ataupun tidak langsung dikuasai oleh 

orang-orang gereja mulai dari para biarawan, uskup hingga paus, baik paus yang berkuasa di 

Roma, Italia ataupun di Avignon, Perancis. 

Pada novel Baudolino dan Namaku Merah Kirmizi tergambar pertemuan dua kultur ini, 

yakni Kristen dan Islam. Novel Baudolino banyak mengupas sisi Kristennya sementara novel 

Namaku Merah Kirmizi lebih banyak mendeskripsikan Islamnya. Bisa jadi latar belakang 

pengarangnya menjadi faktor kecenderungan tersebut. Umberto Eco yang Kristen asal Italia 

lebih banyak kenal wilayah Eropa sementara Orhan Pamuk yang muslim asal Turki lebih banyak 

mengenal kekhalifahan Usmaniah. Bagaimanapun informasi Eropa yang terpapar pada latar 

kedua novel ini mempertemukan dua kekuasaan itu dalam sebuah rentang waktu dan rentang 

geografi yang sama pada masanya. 

Pertemuan Eropa yang Kristen dengan Usmaniah yang muslim juga muncul atau 

tergambar dalam novel The Historian (Elizabeth Kostova), meski sebetulnya novel ini 

mendeskripsikan biografi Vlad Tepes (1431—1476) dan mitos-mitos yang melingkupinya. 

Terlepas dari hal itu, pertemuan budaya Eropa yang Kristen dengan Istanbul yang muslim 

tercermin dalam sejumlah peristiwa pada novel karya penulis Amerika ini. Deskripsi yang 

menyangkut Vlad Tepes yang dikenal sebagai Drakula dalam sejumlah literatur merupakan 

deskripsi historis yang sangat langka, dan muncul dalam novel karya Kostova ini. Seperti dalam 

sejumlah karya lainnya, novel Kostova ini pun menggambarkan lewat tokoh-tokoh novelnya 

kalau sultan-sultan asal Istanbul sebagai sultan yang tiran dan tidak demokratis. Tentu saja hal 

tersebut bukan hal yang asing bagi sejumlah penulis Barat (termasuk penulis novel seperti 

Kostova) yang mencitrakan Istanbul sebagai entitas muslim, entitas yang menjadi pihak yang 

berseberangan atau musuh bagi Eropa yang Kristen. Hal tersebut setidaknya tampak dalam 

kutipan novel The Historian berikut ini. 

 

‘Beberapa orang berpendapat bagian itu tidak ditulis Shakespeare, tapi aku’—

dengan penuh percaya diri ia menepuk pinggir meja—‘aku percaya bahwa gaya 

bahasanya, kalau dikutip dengan akurat, adalah gaya bahasa Shakespeare, dan bahwa 

kota itu adalah Istanbul, diberi nama alias Tashkani yang terdengar seperti nama dalam 

bahasa Turki.’ Ia membungkuk ke depan. ‘Aku juga berpendapat bahwa tiran yang 

didatangi hantu itu adalah Sultan Mehmed II, penakluk Konstantinopel (Kostova, 

2007:332).’ 

 

Dalam novel Angels & Demon, The Da Vinci Code (Dan Brown), dan Foucault’s Pendulum 

(Umberto Eco) terentang sebuah pertarungan antara pihak gereja dengan kelompok rahasia 

yang dianggap berperan penting dan perjalanan sejarah Eropa. Kelompok ini muncul dengan 

berbagai nama mulai dari Kabbala, Knight Templar, Priory of Sion, Illuminati, Freemasonry dan 

sejumlah nama lainnya. Informasi-informasi yang terdapat pada ketiga novel ini memang 

bersifat spekulatif. Akan tetapi, informasi-informasi dalam novel-novel inilah yang seringkali 

menjadi rujukan bagi kalangan penganut teori konspirasi sebagai sesuatu yang nyata adanya 
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dan memang menjadi penentu arah peristiwa sejarah Eropa mulai dari revolusi di Perancis, 

Italia, Inggris, Spanyol dan Portugal, hingga ke revolusi di Rusia. 

Informasi yang terdapat dalam ketiga novel ini bersifat spekulatif artinya secara historis 

tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bahkan sejumlah buku yang mengupas hal-hal tersebut, 

dan mengkategorikan dirinya bukan sebagai buku fiksi, malah dikategorikan sebagai fake 

history atau sejarah palsu. Bisa jadi, pemilihan pengisahan pertarungan pihak gereja dengan 

kelompok-kelompok tersebut melalui novel ini menjadi pilihan yang tepat mengingat 

karakteristik novel yang dianggap sebagai karya fiksi, yang tidak menuntut kebenaran faktual 

dalam pengisahannya. 

Ketiga novel ini mengisahkan Eropa yang dalam perjalanan sejarah panjangnya dipenuhi 

dengan pertarungan antara pihak gereja dengan kelompok-kelompok rahasia semacam 

Freemasonry. Informasi yang termuat dalam novel ini sangat kaya dalam menggambarkan hal 

tersebut. Sejumlah peristiwa penting lainnya ditafsirkan kembali seperti anggapan kalau Yesus 

mati di tiang salib ditafsirkan kembali kalau Dia tidak mati setelah penyaliban. Dia malah 

menikahi Maria Magdalena dan memiliki keturunan yang nantinya menjadi penguasa di wilayah 

Perancis Selatan seperti terdapat dalam novel The Da Vinci Code. Dalam sejarah, Eropa 

mengenal dua kali Perang Salib. Pertama dengan pihak muslim di kawasan Yerusalem. Kedua 

dengan pihak Kathar (Kristen yang lebih memuja Maria Magdalena, yang berbeda dengan 

Kristen Roma) di wilayah Perancis Selatan. Inilah kekayaan yang ditampilkan dalam sejumlah 

novel semacam Angels & Demon, The Da Vinci Code, dan Foucault’s Pendulum. 

Angels & Demon dan The Da Vinci Code tidak ditulis oleh orang Eropa, tetapi oleh orang 

Amerika Serikat. Dengan demikian, Dan Brown bisa jadi mengambil jarak terhadap latar yang 

dikisahkannya lewat kedua novel tersebut. Meski harus ditambahkan novel sekuel berikutnya, 

The Lost Symbol, yang berlatar di wilayah Amerika Serikat sebetulnya masih melanjutkan sepak 

terjang kelompok ini, kelompok yang dalam novel ketiga disebutkan dengan nama 

Freemasonry. Dalam novel ini tidak lagi tergambar pertarungan antara gereja dengan kelompok 

tersebut. Sementara dalam sejarah Eropa pertarungan mereka tampak tergambar dalam 

sejumlah peristiwa yang secara sporadis dalam novel-novel ini. 

Latar novel Kitab Lupa dan Gelak Tawa (Milan Kundera) terjadi pada masa 1940-an 

hingga 1970-an dengan sejumlah peristiwa yang terjadi di Praha atau Cekoslowakia pada 

umumnya. Latar ini menjadi tipikal karena Praha atau Cekoslowakia pada masa itu adalah kota 

dan negara yang tipikal dikuasai oleh pihak komunis. Latar yang disajikan dalam novel ini bisa 

dikatakan mewakili Eropa Timur semasa partai komunis mulai mendominasi kehidupan di 

wilayah tersebut. Dalam sejumlah kisahnya, novel ini mencitrakan perkembangan Eropa pasca 

Perang Dunia yang mengantarkannya pada pertarungan dua blok utama pemenang perang, 

yakni Blok Kapitalis dan Blok Komunis yang kebanyakan terjadi di Eropa Timur. 

Citra yang ditampilkan dalam novel ini merupakan deskripsi mutakhir manakala Eropa 

yang telah mengalami Perang Dunia itu akhirnya jatuh ke situasi yang tidak lebih baik ketika 

kekuasaan komunis mulai mencengkeram di sejumlah negara, termasuk salah satunya di negara 

Cekoslowakia, yang menjadi latar utama novel ini. Milan Kundera penulis novel Kitab Lupa dan 

Gelak Tawa ini sendiri akhirnya menjadi pengarang exile, yang melarikan diri ke Perancis, 

wilayah lawan dari pihak komunis. 
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 Novel Ikan Tanpa Salah (Alfred Birney) malah menampilkan tokoh Edu atau Eduart 

sebagai manusia yang mengalami dilema dengan masa lalunya, sebagai manusia Indo. Latarnya 

terjadi tentu saja setelah masa penjajahan selesai di sebuah kawasan negeri Belanda. Latar 

tempat novel ini merupakan latar yang tersempit jika dibandingkan dengan novel lainnya 

karena peristiwanya hanya terjadi pada sebuah keluarga Indo dengan rumah kenangan yang 

membawa ingatan Edu ke sejumlah peristiwa masa lalu, khususnya dengan bapaknya. 

 Gambaran dalam novel ini tentu saja mencitrakan sebuah lingkup yang kecil dari 

seorang yang mengalami dilema sebagai manusia Indo. Tentu saja peristiwa semacam ini terjadi 

setelah berakhirnya masa penjajahan atau masa poskolonial. Inilah gambaran Eropa (dalam 

konteks ini Belanda) sehabis masa penjajahan yang menyisakan orang-orang yang separuh 

Eropa dan separuh asing. Manusia-manusia Eropa yang tidak lagi mewakili entitas Barat tetapi 

terbelah karena juga mewakili entitas Timur, meski dalam kasus tokoh novel Ikan Tanpa Salah 

tidak mewakili keterbelahan agama Kristen dan Islam. Inilah citra sikap Eropa sekarang, yang 

pada satu sisi ingin menerima Islam dan Timur tetapi dalam di sisi lain seringkali menolaknya. 

Hal ini juga tercermin dalam kasus permintaan Turki (yang seringkali dianggap sebagai Timur 

yang Muslim) hingga kini belum diterima untuk menjadi anggota Masyarakat Eropa (sebagai 

Barat yang Kristen). 

 Pluralisme (dan juga demokrasi) yang seringkali didengungkan Barat (Eropa) dalam 

kasus semacam ini seringkali menjadi bumerang karena Eropa dalam kasus-kasus tertentu 

malah tidak bersikap pluralistik. Lalu bagaimana novel-novel berlatar Eropa tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran pluralisme? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu 

kajian lapangan guna mengetahui tingkat pemahaman pluralisme, khususnya mahasiswa 

Indonesia, terhadap Eropa. Juga suatu model pembelajarannya dalam menerapkan hal tersebut. 

Untuk itu perlu kajian lebih lanjut untuk mendapatkan jawaban atas sejumlah persoalan 

tersebut. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil kajian, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

Pertama, dari novel-novel yang dikaji terdapat sejumlah novel yang mengambil latar Eropa 

pada penggal waktu sejarah tertentu, khususnya pada masa abad pertengahan. The Name of The 

Rose (Umberto Eco) mengambil latar Eropa pada bulan November 1327 di sebuah Biara 

Benekdiktin yang terdapat di Italia Utara. Baudolino (Umberto Eco) juga serupa dengan 

mengambil latar Eropa pada masa pemerintahan Raja Frederick II yang hidup pada 1194—

1250 dan memerintah Romawi. Secara geografis, latar yang ditampilkan dalam novel ini cukup 

luas, tidak hanya terfokus pada kota-kota Italia seperti Roma, Milan, Venesia, atau Allesandria 

saja tetapi juga ke Paris (Perancis), Yunani, Istanbul, Yerusalem, bahkan hingga ke wilayah 

sebelah timur Turki. 

 Hal serupa juga terdapat pada novel Namaku Merah Kirmizi (Orhan Pamuk). Latar novel 

ini terjadi pada masa sekitar akhir abad ke-16. Persisnya peristiwa utama dalam novel ini 

berlangsung di kawasan Istanbul ketika kekaisaran atau kekhalifahan Usmaniah atau Ottoman 

diperintah oleh Sultan Murad III yang hidup pada 1574—1595. Meskipun kejadian utamanya 

berlangsung di kota Istanbul, Turki, cerita yang terjalin dalam novel ini juga meluas ke wilayah-
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wilayah lain di Eropa kala itu seperti Venesia, Italia. Novel Namaku Merah Kirmizi juga memiliki 

kesamaan dengan novel Baudolino karena keduanya sama-sama berkutat pada kehidupan 

istana negara. Namaku Merah Kirmizi berkutat pada kehidupan kekhalifahan Usmaniah 

sedangkan Baudolino  berkutat pada kehidupan kekaisaran Romawi. 

 Kedua, terdapat beberapa novel yang mengisahkan latar Eropa secara flash back. 

Artinya, rentang kesejarahan Eropa dikisahkan sebagai penjabaran atau semacam kisah 

berbingkai tetapi alur utamanya berawal dari periode masa kini kemudian merentang ke masa 

lalu. Hal semacam ini terdapat dalam novel-novel The Historian (Elizabeth Kostova), Angels & 

Demons, The Da Vinci Code (Dan Brown), dan Foucault’s Pendulum (Umberto Eco). 

 The Historian diawali pada penemuan sebuah buku misterius oleh seorang gadis pada 

tahun sekitar tahun 1970-an di Amerika Serikat. Kisahnya kemudian merentang pada berbagai 

peristiwa historis di Eropa. Kisah novel ini terkait dengan kehidupan seorang Vlad Tepes yang 

hidup pada 1431—1476, tokoh yang dianggap oleh Eropa sebagai penentang Istanbul atau 

kekhalifahan Usmaniah. Tokoh inilah yang kemudian dikenal sebagai Dracula, tokoh nyata yang 

penuh dengan misteri dan kontroversi termasuk kematiannya. 

 Angels & Demons dan The Da Vinci Code adalah novel sekuel (kelanjutan) dengan tokoh 

utamanya seorang dosen simbologi asal Universitas Harvard, Amerika Serikat bernama Robert 

Langdon. Sepertinya kedua novel karya Dan Brown ini mengambil pola cerita yang sama. Ada 

sebuah kematian misterius, kemudian Langdon mengurai teka-teki kematian tersebut tetapi 

malah menemukan sejumlah misteri besar yang sebetulnya sangat berpengaruh pada 

perjalanan sejarah Eropa (bahkan dunia). Dalam Angels & Demons, Langdon mengungkap 

kematian seorang ilmuwan yang juga seorang rahib dan akhirnya mengungkap berbagai 

persoalan gereja (Katolik) dengan pihak illuminati. Sementara dalam The Da Vinci Code, 

awalnya Langdon menemukan kurator museum yang sebetulnya tokoh Biarawan Sion yang 

tewas dibunuh dan berlanjut pada pengungkapan pertarungan antara pihak gereja dengan 

kelompok Priory of Sion. Tentu saja dengan sejumlah informasi historis lainnya yang menjadi 

perdebatan menarik. 

 Hal serupa juga terjadi pada novel Foucault’s Pendulum yang latar utamanya terjadi 

pada sekitar tahun 1970-an di Milan, Italia. Akan tetapi kisahnya merentang pada durasi waktu 

dan wilayah yang hampir meliputi wilayah Eropa. Novel ini relatif kompleks dari segi teknik 

penceritaannya dengan sederet informasi historis yang disuguhkan meskipun informasi 

tersebut secara tidak langsung memiliki kesamaan dengan kedua novel Dan Brown. Dalam 

novel ini Eco mengangkat sejarah pertarungan antara pihak gereja dengan Knight Templar, 

kelompok yang seringkali ditengarai identik dengan Priory of Sion, Illuminati, Freemasonry, 

atau sejumlah nama sejenis lainnya. 

 Ketiga, ada sejumlah novel yang mengisahkan peristiwa yang dialami tokoh-tokohnya 

dalam tempat, waktu, dan kelompok sosial yang lebih terbatas, khususnya terkait dengan masa 

kini. Latar Kitab Lupa dan Gelak Tawa (Milan Kundera) terjadi pada masa 1940-an hingga 1970-

an dengan sejumlah peristiwa yang terjadi di Praha atau Cekoslowakia pada umumnya. Latar ini 

menjadi tipikal karena Praha atau Cekoslowakia pada masa itu adalah kota dan negara yang 

tipikal dikuasai oleh pihak komunis. Latar yang disajikan dalam novel ini bisa dikatakan 

mewakili Eropa Timur semasa partai komunis mulai mendominasi kehidupan di wilayah 

tersebut. 
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 Novel Ikan Tanpa Salah (Alfred Birney) malah menampilkan tokoh Edu atau Eduart 

sebagai manusia yang mengalami dilema dengan masa lalunya, sebagai manusia Indo. Latarnya 

terjadi tentu saja setelah masa penjajahan selesai di sebuah kawasan negeri Belanda. Latar 

tempat novel ini merupakan latar yang tersempit jika dibandingkan dengan novel lainnya 

karena peristiwanya hanya terjadi pada sebuah keluarga Indo dengan rumah kenangan yang 

membawa ingatan Edu ke sejumlah peristiwa masa lalu, khususnya dengan bapaknya. 

 Keempat, latar Eropa (yang ditampilkan lewat latar tempat, latar waktu, dan latar sosial) 

pada novel-novel ini merupakan refleksi kehidupan Eropa dengan segala kehidupannya. Tentu 

saja tidak persis dan menyeluruh. Masing-masing menggunakan porsi dan engle yang berbeda 

dalam mendeskripsikan Eropa. Gambaran ini menjadi penuh warna dan tidak terkesan 

dogmatis. Kelebihan karya sastra dalam mendeskripkan latar peristiwa menjadi suatu 

kelebihan bagi pembaca guna mendalami atau mengenal sebuah kawasan dengan lebih 

menyenangkan. 

 Bagi pembaca Indonesia, novel-novel tersebut bisa menjadi pemerkaya dalam mengenal 

atau mempelajari Eropa dengan lebih menyenangkan. Dengan membaca karya-karya novel 

semacam ini pembaca Indonesia bisa lebih mengenal Eropa. Hal ini bisa menjadi suatu 

pertautan dalam mengartikan Eropa, memandang Eropa. Pengenalan semacam ini bisa menjadi 

pembuka wawasan terhadap Eropa yang sesungguhnya, bukan berdasarkan stereotype yang 

selama ini diperkenalkan. Dalam proses pembacaan seseorang akan mengalami transformasi 

pemikiran, termasuk dalam memandang Eropa, memandang sejarah Eropa, memandang 

geografi Eropa, bahkan status sosial atau kultur Eropa pada umumnya. 

 Pengenalan itu akan membuka wawasan yang lebih baik yang kemudian diharapkan 

akan membuka penerimaan terhadap pihak lain dan diharapka lebih toleran terhadap pihak 

lain, dalam hal ini Eropa. Inilah yang kemudian memunculkan sikap pluralisme, khususnya 

kepada Eropa. 

 

SARAN/DISKUSI 

 Ada dua hal yang dapat dijadikan saran dalam penelitian ini. Pertama, pembacaan 

terhadap karya-karya sastra yang menampilkan latar Eropa diharapkan bisa menjadi media dan 

wahana yang dapat memunculkan pengenalan dan pemahaman yang lebih baik terhadap Eropa. 

Dengan membaca novel-novel semacam ini, pengetahuan dan wawasan pembaca Indonesia 

terhadap Eropa akan menjadi lebih baik. Hal ini tentu saja sejalan dengan pengembangan sikap 

pluralism terhadap pihak lain, dalam hal ini Eropa. Di kemudian hari, hal semacam ini bisa 

dikembangkan untuk aspek yang lebih luas, tidak hanya terhadap Eropa tetapi juga terhadap 

entitas liyan yang lain. 

 Kedua, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang mengkaji tentang berbagai resepsi atau 

tanggapan media massa cetak Indonesia terhadap novel-novel berlatar Eropa tersebut. Selain 

itu juga perlu dijajagi untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman mahasiswa 

Indonesia terhadap Eropa berdasarkan instrumen yang telah dirancang pada tahun pertama. 

Kemudian dilanjutkan dengan merancang model dan modul pembelajarannya yang terkait 
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dengan pengetahuan tentang Eropa lewat novel-novel ini sebagai pengayaan pembelajaran 

dalam rangka menumbuhkan sikap pluralism, khususnya terhadap budaya Eropa. 
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ABSTRACT 

 

Nowdays, tourism tends to be important role as a new sector of substantial foreign 
exchange earner for the improvement of public welfare. Indonesia as one of the 
country that has a wealth of outstanding natural and cultural, also enjoy these 
benefits. However, tourism  also often regarded as one of the largest damage 
contributor to the preservation of the environment and society, particularly 
through the development of supporting infrastructure. This research aims to 
formulate a model of sustainable tourism-based cultural values, social and 
environmental wisdom that will support the successful development of tourism in 
Yogyakarta in order to increase the wealth of the people. This model also could find 
the relationship between cultural values, social and environmental wisdom as a 
basis for tourism management policies in Yogyakarta. For the developing tourism 
knowledge, this research could find the new pillars in the ecotourism criteria to 
complement the pillars that have been there before. 

 

Keyword: Ecotourism, Sustainable Tourism, Tourism Village, Ecotourism Pillars  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa bagi 

pembangunan ekonomi di suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Namun demikian, pada 

prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu 

negara. Pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk persatuan dan kesatuan 

bangsa, penghapusan kemiskinan (poverty alleviation), pembangunan berkesinambungan 

(sustainable development), pelestarian budaya (cultural preservation), pemenuhan kebutuhan 

hidup dan HAM, peningkatan ekonomi dan industri, sekaligus pengembangan teknologi 

(Ardiwijaya, 2008: 76-77). 

 Meskipun memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan kesejahteraan 

masyarakat di dunia, pembangunan pariwisata juga sering disebut sebagai salah satu sumber 

kerusakan lingkungan utama, ketika pembangunan pariwisata tersebut membutuhkan 

penyediaan infrastruktur yang harus merusak lingkungan alam sebagaimana yang disebutkan 

dalam laporan World Tourism Organization tahun 1996. Banyak kasus di beberapa negara, 

pembangunan resort dan hotel harus menghancurkan pantai, laut, hutan, dan berbagai 

ekosistem lainnya yang sudah ada dan tumbuh sebelumnya. Selain masalah perubahan nilai-

nilai budaya lokal akibat masuknya budaya asing, munculnya kawasan kumuh di masyarakat 
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juga merupakan dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata (Putra, 

2009). 

 Dilihat dari berbagai laporan, makin berkembangnya  pariwisata di Indonesia juga 

menyisakan banyak kekhawatiran, ketika dirasakan pengembangan pariwisata saat ini lebih 

didominasi oleh nilai-nilai ekonomi dan estetika terkait dengan pengembangan industri, 

dibandingkan pengembangan nilai-nilai etika budaya, sosial, dan kearifan lingkungan dari 

masyarakat (Teguh, 2008: 479). Jika kita merujuk semua indikator yang digunakan untuk 

menilai keberhasilan pengembangan industri pariwisata, apakah indikator yang dikeluarkan 

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, semuanya 

merujuk kepada indikator-indikator yang sifatnya kuantitatif ekonomi semata, seperti dampak 

pendapatan pariwisata kepada produksi, dampak pendapatan pariwisata terhadap PDB, tenaga 

kerja, upah dan gaji, pengembangan sektoral, dan penciptaan pajak.  

 Jika merujuk kepada data BPS, indikator keberhasilan pengembangan pariwisata dilihat 

dari jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel serta jumlah uang yang dibelanjakan 

dengan keseluruhan analisis menempatkan kepuasan wisatawan sebagai parameter utama. 

Sebaliknya pemerintah belum menempatkan tolok ukur keberhasilan pariwisata dari sisi 

kesejahteraan, partisipasi dan kepuasan masyarakat  yang bersentuhan langsung dengan 

wisatawan. 

 Masyarakat lokal yang seharusnya menjadi subyek utama di dalam pengelolaan  

pariwisata, justru menjadi obyek penderita yang diatur dengan berbagai bentuk pengekangan 

atas nama kepuasan pengunjung. Bagaimana cara menjadi sopan, senyum, sapa, dan ramah 

kepada pengunjung menjadi bahan diskusi dan pelatihan yang akan diberikan kepada 

masyarakat, meskipun sebetulnya masyarakat lokal memiliki bentuk kearifan budaya, sosial, 

dan lingkungannya sendiri. Semua pihak kemudian menjadi terpesona ketika ada investor 

masuk menawarkan konsep pengembangan pariwisata. Mereka dianggap pahlawan yang akan 

memajukan pariwisata, meskipun mungkin bentuk pariwisata yang ditawarkan justru merusak 

lingkungan dan tetap menjadikan masyarakat lokal sekedar obyek pariwisata. Praktek 

pariwisata yang dominan dan eksesif oleh aspek ekonomi ini nantinya cenderung mereduksi 

hakekat kepariwisataan yang multidimensi, multifacets, dan multisektor yang memiliki tujuan 

yang lebih luas yaitu searching for meaningful life (Cooper, 1993 dalam Teguh, 2008:481-482).  

 Berbagai upaya untuk menemukan kembali roh dan spiritualitas pariwisata tersebut 

selaras dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan 

serta kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan, dalam bingkai gerakan pariwisata 

berkelanjutan. World Tourism Organization (WTO) mendefinisikan pembangunan pariwisata 

berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini, sambil 

melindungi dan mendorong kesempatan untuk waktu yang akan datang. Mengarah pada 

pengelolaan semua sumber daya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial dan 

estetika dapat terpenuhi sambil memelihara integritas kultural, proses ekologi esensial, 

keanakeragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan. Produk pariwisata berkelanjutan 

dioperasikan secara harmonis dengan lingkungan lokal, masyarakat, dan budaya, sehingga 

mereka menjadi penerima keuntungan yang permanen dan bukan korban pembangunan 

pariwisata. Dalam hal ini kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan terarah pada 
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penggunaan sumber daya alam dan penggunaan sumber daya manusia untuk jangka waktu 

panjang (Sharpley, 2000:10 dalam Nurhidayati, 2008).  

 Sebagai salah satu tujuan wisata utama di Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta memiliki banyak faktor yang mampu menarik datangnya wisatawan baik domestik 

maupun manca negara. Faktor keanekaragaman atraksi dan daerah tujuan wisata, dimana 

terdapat lebih dari lima puluh tempat tujuan wisata, kemudian faktor atribut budaya, sejarah 

dan alam yang menjadi ciri khas utama wisata di Yogyakarta dan memberikan identitas yang 

unik terhadap pariwisata Yogyakarta. Berbagai atribut tersebut dapat menggambarkan 

pariwisata Yogyakarta secara keseluruhan (Rahajeng, 2008; 33).  

 Sayangnya, seiring dengan modernisasi dan globalisasi ekonomi yang menyebabkan 

makin meningkatnya tekanan hidup masyarakat, serta tekanan dari peningkatan industri 

pariwisata yang sudah ada, beberapa kondisi negatif mulai dirasakan di Yogyakarta, baik dari 

sisi perubahan nilai-nilai budaya, masyarakat maupun penurunan kualitas lingkungan 

hidupnya. Jika sebelumnya pariwisata dijalankan dengan kesadaran sebagai gaya hidup 

masyarakat, belakangan ini masyarakat sebagai faktor pendukung utama kegiatan pariwisata 

justru menempatkan orientasi ekonomi semata untuk menjalankan profesinya di sektor 

pariwisata. Akibatnya muncul berbagai kondisi sosial budaya yang kurang menyenangkan 

misalnya maraknya unsur pemaksaan, ketidakjujuran, pungutan yang tidak sesuai dengan 

kualitas pelayanan, yang sejujurnya hal yang sifatnya sederhana dan remeh namun sangat 

mengganggu wisatawan (Abimanyu, 2010).      

 Berbagai gejala perubahan tersebut pada akhirnya dikhawatirkan akan menimbulkan 

dampak yang cukup signifikan di dalam upaya meningkatkan pertumbuhan pariwisata di 

Yogyakarta khususnya terkait dengan isu pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. 

Masyarakat yang mengalami pergeseran nilai-nilai budaya, sosial serta memburuknya kualitas 

lingkungan tentu saja bukan prasyarat yang mendukung upaya pengembangan pariwisata 

berkelanjutan di Yogyakarta.  

 

Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah munculnya gejala pengembangan pariwisata yang tidak berkelanjutan di 

Yogyakarta akibat adanya penurunan kualitas lingkungan serta pergeseran nilai-nilai budaya 

dan sosial masyarakat. Gejala pengembangan pariwisata yang tidak berkelanjutan di Yogyakarta 

tersebut dikhawatirkan juga akan menghasilkan konsep pembangunan daerah yang tidak 

berkelanjutan di Yogyakarta.   

 Berdasarkan uraian perumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang kemudian 

diajukan adalah; 

1) Bentuk pariwisata seperti apa yang dapat menjadi model pengembangan pariwisata 

berkelanjutan di Yogyakarta? 

2) Nilai-nilai budaya, sosial, dan kearifan lingkungan apa yang mendukung terciptanya 

pariwisata berkelanjutan di Yogyakarta? 

3)  
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Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan penelitian 

antara lain: 

 Tujuan Umum: 

1) Merumuskan bentuk pengembangan pariwisata yang dapat menjadi model pariwisata 

berkelanjutan berbasis nilai-nilai budaya, sosial, dan kearifan lingkungan di Yogyakarta. 

Tujuan Khusus: 

1)  Menganalisis nilai-nilai budaya, sosial, dan kearifan lingkungan yang mendukung 

pengembangan model pariwisata berkelanjutan di Yogyakarta; 

2)  Menganalisis hubungan antara nilai-nilai budaya, sosial dan kearifan lingkungan yang 

mendukung keberhasilan pengembangan model pariwisata berkelanjutan di 

Yogyakarta; 

 

Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1) Manfaat Akademis 

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam 

pengembangan ilmu lingkungan. Secara khusus, penelitian ini memberi sumbangan 

pemikiran terutama dalam pengembangan wisata berbasis nilai-nilai budaya lokal dan 

lingkungan.  

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam hal 

pengelolaan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Yogyakarta pada 

khususnya dan nasional pada umumnya.  

 

Kerangka Teori  

 Kerangka teori yang digunakan di dalam penelitian ini diawali dari adanya masyarakat 

yang memiliki unsur kebudayaan baik fisik maupun non-fisik serta kearifan sosial sebagai 

mahkluk yang akan selalu berinteraksi dengan sesamanya di samping kearifan lingkungan. 

Masyarakat dengan segala bentuk kebudayaan serta kearifan sosial dan lingkungannya tersebut 

akan dapat menjadi input yang sangat berarti di dalam pengembangan pariwisata. Namun 

demikian sejatinya masyarakat sebagai pemilik kebudayaan dan sistem sosial tentu saja harus 

menjadi subyek utama di dalam pelaksanaan pariwisata tersebut, jangan hanya menjadi obyek 

untuk dilihat para wisatawan.  

 Berdasarkan input yang dihasilkan oleh sebuah masyarakat beserta dengan keseluruhan 

sistem nilia-nilai budaya, kearifan sosial, dan lingkungannya, kemudian dikembangkan produk-

produk pariwisata antara lain wisata alam, wisata minat khusus, wisata belanja, dan ekowisata. 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pariwisata berkelanjutan, salah satu 

produk pariwisata yang mendukung upaya penciptaan pariwisata berkelanjutan adalah 

ekowisata. Ekowisata adalah salah satu jenis pariwisata berkelanjutan yang menjadikan 
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masyarakat sebagai subyek utama, sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya, sosial dan kearifan 

lingkungannya. Jadi, secara keseluruhan dengan adanya ekowisata sebagai implementasi 

pembangunan pariwisata berkelanjutan, pada akhirnya akan kembali lagi ke masyarakat dalam 

bentuk peningkatan kesejahteraan.  

 

Kerangka Berpikir  

 Kerangka berpikir penelitian ini berawal dari adanya tren perkembangan pariwisata 

nasional yang lebih didominasi oleh kebutuhan ekonomi semata serta bersifat merusak alam 

dan lingkungan sosial sebuah masyarakat sehingga pariwisata yang dikembangkan tidak akan 

berkelanjutan. Disinilah perlunya sebuah intervensi untuk mengubah bentuk tren 

perkembangan pariwisata tersebut menjadi lebih berkelanjutan  melalui perkembangan 

produk-produk pariwisata yang lebih bersahabat dengan pelestarian alam, budaya, dan sosial. 

Konsep pariwisata berkelanjutan tersebut nantinya yang akan menjadikan masyarakat sebagai 

subyek utama dengan pengembangan sifatnya lintas generasi.  

 Terkait dengan penyediaan produk jasa pariwisata itu sendiri, dapat dibedakan jenis 

pengembangan pariwisata apakah wisata alam, wisata belanja, ekowisata, dan jenis wisata 

lainnya. Dilihat dari berbagai bentuk produk penyediaan pariwisata, ekowisata adalah salah 

satu bentuk pengembangan pariwisata yang memenuhi kriteria berkelanjutan. Dalam kasus 

pengembangan pariwisata di Yogyakarta, pengembangan ekowisata salah satunya dapat 

dijumpai dalam bentuk pengelolaan Desa Wisata. Dalam pengembangan Desa Wisata inilah 

nantinya akan diimplementasikan pilar-pilar ekowisata dalam bentuk pelestarian alam dan 

lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian budaya, dan serta penganekaragaman 

jenis atraksi kepada wisatawan.  

 Sesuai karakteristik dari pengelolaan di tiga Desa Wisata sampel, dimana  pariwisata 

dijalankan sebagai sebuah media aktualisasi diri, sarana pemersatu masyarakat, bukan sebagai 

satu-satunya alat untuk penghidupan, membuat pariwisata tersebut menjadi salah satu media 

dan sarana bagi masyarakat untuk mencapai status kesejahteraannya secara berkelanjutan. 

Pencapaian status kesejahteraan secara berkelanjutan ini nantinya lebih didasarkan kepada 

indikator-indikator non ekonomi, dengan tetap menggunakan media pariwisata itu sendiri atau 

nantinya akan menjadi masyarakat lainnya non-pariwisata. 

 

METODE PENELITIAN 

 Secara ringkas keterkaitan antara pertanyaan penelitian dengan pendekatan penelitian, 

metode analisis, instrumen penelitian dan  metode pengumpulan data dapat dilihat pada Tabel 

1:  
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  Tabel 1. Hubungan Antara Pertanyaan Penelitian Dengan Pendekatan Penelitian 

No 
Pertanyaan 

Penelitian 

Pendekatan dan 

Instrumen 

Penelitian 

 

Metode 

Analisis 

Metode  

Pengumpulan 

Data 

1 

Bentuk pariwisata 

seperti apa yang dapat 

menjadi model 

pengembangan 

pariwisata 

berkelanjutan di 

Yogyakarta? 

Pendekatan kualitatif 

dengan instrumen 

penelitian  interview 

guide terhadap 

beberapa 

stakeholders terkait. 

 

Menggunakan 

metode content 

analysis dari 

jawaban 

informan 

penelitian 

Wawancara 

mendalam (FGD) 

2 

Nilai-nilai budaya, 

sosial dan kearifan 

lingkungan apa yang 

mendukung 

pengembangan 

pariwisata 

berkelanjutan di 

Yogyakarta? 

Pendekatan kualitatif 

dengan instrumen 

penelitian  interview 

guide terhadap 

beberapa 

stakeholders yang 

terkait. 

 

Menggunakan 

metode content 

analysis dari 

jawaban 

informan 

penelitian 

Wawancara 

mendalam (FGD) 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Provinsi DIY dengan responden 

berbagai pelaku budaya, tokoh masyarakat, wisatawan serta pihak-pihak yang terkait dengan 

kegiatan pengembangan pariwisata berkelanjutan, untuk mendapatkan gambaran mengenai 

nilai-nilai budaya, sosial dan kearifan lingkungan yang mendukung pengembangan pariwisata 

berkelanjutan di Yogyakarta. Hasil dari wawancara tersebut digunakan sebagai salah satu dasar 

penilaian untuk mengevaluasi dan mengkaji pelaksanaan wisata berkelanjutan di Yogyakarta 

sekaligus konfirmasi kepada wisatawan melalui instrumen kuesioner terstruktur untuk 

mendapatkan gambaran mengenai persepsi mereka terkait dengan pelaksanaan ekowisata di 

Yogyakarta sekaligus kesediaan berpartisipasi di dalam pengembangan ekowisata tersebut.  

 Berdasarkan keseluruhan wilayah administrasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang terdiri dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten 

Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta, lokasi penelitian kemudian difokuskan di Kabupaten 

Sleman dan Kabupaten Bantul karena di wilayah administrasi lainnya baik Kabupaten Kulon 

Progo, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogya belum dijumpai bentuk tipe pengelolaan 

pariwisata yang diharapkan dapat dikembangkan menjadi mdoel pengembangan pariwisata 

berkelanjutan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan analisis sampel di 

Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, fokus penelitian lebih diarahkan lagi kepada 

penelitian di 3  Desa Wisata terpilih dari sekitar 50 Desa Wisata yang sedang dikembangkan 

saat ini, yaitu Desa Wisata Brayut dan Desa Wisata Sambi di Kabupaten Sleman serta Desa 

Wisata Kebonagung di Kabupaten Bantul.  
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Hasil dan Pembahasan  

Implementasi Pilar Ekowisata dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Desa Wisata 

 Untuk menjalankan kegiatannya, di masing-masing Desa Wisata tersebut menawarkan 

berbagai jenis pertunjukan yang cukup menarik kepada wisatawan. Secara garis besar jenis-

jenis pertunjukan yang ditawarkan kepada seluruh wisatawan dari masing-masing Desa Wisata 

dapat memenuhi kriteria dari aspek pembangunan berkelanjutan dengan ciri utama mekanisme 

sharing antara pengelola dengan masyarakat Desa Wisata:  

Tabel 2. Matrik Implementasi Pilar Ekowisata dan Prinsip Pembangunan 

Berkelanjutan di Desa Wisata 

No Jenis atraksi 
Prinsip Pembangunan 

Berkelanjutan 
Mekanisme Sharing 

1 
Homestay (menginap 1 
malam dengan makan 

3x dan snack) 

Ekonomi , Sosial dan Lingkungan 
Local eco vitality 
Experiental richness 
Cultural sensitivity 
Environmental responsibility 

Rp 75,000 diserahkan 
kepada pemilik rumah, Rp 

25,000 untuk kas desa 

2 Gerabah putar 

Ekonomi, Sosial dan Lingkungan 
Environmental responsibility 
Cultural sensitivity 
Local eco vitality 
Experiental richness 

Rp 25,000 untuk panitia 
Rp 10,000 untuk kas desa 

3 Karawitan/gamelan 

Ekonomi, Sosial dan Lingkungan 
Environmental responsibility 
Cultural sensitivity 
Local eco vitality 
Experiental richness 

Rp 10,000 untuk panitia 
dan pemilik 

Rp 10,000 untuk kas desa 

4 
Ngenger (tinggal 

bersama maysrakat dan 
aktivitas sehari-hari) 

Ekonomi, Sosial dan Lingkungan 
Local eco vitality 
Experiental richness 
Cultural sensitivity 
Environmental responsibility 

Rp 20,000 untuk pemilik 
homestay 

Rp 5,000 untuk kas desa 

5 Permainan tradisional 

Ekonomi , Sosial dan Lingkungan 
Cultural sensitivity 
Local eco vitality 
Experiental richness 
Environmental responsibility 

Rp  5,000 untuk panitia 
Rp  2,500 untuk kas desa 

6 Hiking, rafting, outbond 

Ekonomi, Sosial dan Lingkungan 
Cultural sensitivity 
Local eco vitality 
Experiental richness 
Environmental responsibility 

Rp  10,000 untuk panitia 
Rp    5,000 untuk kas desa 

7 Wiwit 

Ekonomi, Lingkungan dan Sosial 
Environmental responsibility 
Cultural sensitivity 
Local eco vitality 
Experiental richness 

Rp 50,000 /org 
 

8 Wisata pertanian 

Ekonomi, Lingkungan dan Sosial 
Environmental responsibility 
Cultural sensitivity 
Local eco vitality 
Experiental richness 

Rp 20,000 untuk pemilik 
lahan 

Rp 10,000 untuk kas desa 
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9 Membatik 

Ekonomi, Lingkungan dan Sosial 
Environmental responsibility 
Cultural sensitivity 
Local eco vitality 
Experiental richness 

Rp 30,000 untuk panitia 
Rp 10,000 untuk kas desa 

 

10 Wisata perahu naga 

Ekonomi, Lingkungan dan Sosial 
Environmental responsibility 
Cultural sensitivity 
Local eco vitality 
Experiental richness 

Rp 10,000 untuk panitia 
dan pemilik perahu 

Rp   5,000 untuk kas desa 
 

11 Wisata sepeda onthel 

Ekonomi, Lingkungan dan Sosial 
Environmental responsibility 
Cultural sensitivity 
Local eco vitality 
Experiental richness 

Rp 15,000 untuk pemilik 
sepeda 

Rp   5,000 untuk kas desa 
 

12 Rias janur 

Ekonomi dan Sosial 
Cultural sensitivity 
Local eco vitality 
Experiental richness 

Rp 20,000 untuk pelatih 
Rp 5,000 untuk kas desa 

13 Menari 

Ekonomi dan Sosial 
Cultural sensitivity 
Local eco vitality 
Experiental richness 

Rp 25,000 untuk panitia 
Rp 10,000 untuk kas desa 

14 Api unggun 

Ekonomi dan Sosial 
Cultural sensitivity 
Local eco vitality 
Experiental richness 

Rp    7,500 untuk panitia 
Rp    2,500 untuk kas desa 

15 Tarian gejog lesung 

Ekonomi dan Sosial 
Cultural sensitivity 
Local eco vitality 
Experiental richness 

Rp 1,000,000 untuk panitia 
Rp    200,000 untuk kas 

desa 

16 Jatilan 

Ekonomi dan Sosial 
Cultural sensitivity 
Local eco vitality 
Experiental richness 

Rp 1,250,000 untuk panitia 
Rp    250,000 untuk kas 

desa 

17 Organ tunggal 

Ekonomi dan Sosial 
Cultural sensitivity 
Local eco vitality 
Experiental richness 

Rp 1,250,000 untuk panitia 
Rp    250,000 untuk kas 

desa 

 Kenduri massal 

Ekonomi dan Sosial 
Cultural sensitivity 
Local eco vitality 
Experiental richness 

Rp 2,000,000 untuk panitia 
Rp    500,000 untuk kas 

desa 

       Sumber: Pengelola Desa Wisata, 2011 

 

Bentuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Provinsi Yogyakarta 

 Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Yogyakarta, yang menerangkan bahwa visi Yogyakarta adalah Pendidikan Berkualitas, 

Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan. Definisi 

dari pariwisata berbasis budaya dalam RPJMD tersebut adalah kegiatan pariwisata harus 

dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan 

budaya Kraton NgaYogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa 

serta peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang 
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tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata 

konveksi, dan wisata belanja.  

 Berdasarkan berbagai hasil analisis mendalam dan kunjungan lapangan langsung ke 

beberapa Desa Wisata yang ada dan tumbuh di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  Desa 

Wisata yang benar-benar memenuhi aspek dan kriteria ekowisata yang akan menghasilkan 

konsep pariwisata berkelanjutan di Yogyakarta adalah Desa Wisata Kebonagung di Kabupaten 

Bantul, Desa Wisata Brayut di Kabupaten Sleman dan Desa Wisata Sambi di Kabupaten Sleman. 

Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil analisis teori ekowisata serta hasil diskusi mendalam 

dengan seluruh pengelola serta masyarakat di tiga Desa Wisata yang menjadi sampel penelitian 

baik di Desa Wisata Kebonagung, Sambi, dan Brayut. Hasil dari analisis tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Masing-masing Desa Wisata tersebut memiliki tujuan mengembangkan jenis pariwisata 

alternatif dari berbagai jenis pariwisata yang sudah ada di Yogyakarta. Desa Wisata 

tersebut menawarkan konsep berwisata tinggal dan menetap sementara waktu (live in) 

dengan masyarakat desa secara langsung. Periode menetap sementara waktu sangat 

disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari wisatawan, dimana biasanya kisaran 

waktu tinggal sementara wisatawan antara tiga hingga enam hari. Adanya konsep 

tinggal sementara waktu bersama dengan masyarakat ini merupakan bentuk 

implementasi dari upaya penguatan ekonomi lokal secara mandiri sesuai dengan pilar 

local economic vitality; 

2. Selama menetap bersama dengan masyarakat, wisatawan akan hidup berdampingan 

secara normal dengan aktivitas masyarakat desa, sehingga diharapkan wisatawan akan 

dapat merasakan secara langsung  bagaimana aktivitas masyarakat desa berjalan setiap 

harinya sekaligus mempelajari konsep kekerabatan sosial, kekayaan budaya serta 

kearifan lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat di masing-masing Desa Wisata 

tersebut sebagai impelementasi dari pilar environmental responsibility serta cultural 

sensitivity; 

3. Masing-masing Desa Wisata juga menawarkan berbagai bentuk pertunjukan kepada 

wisatawan yang menggambarkan kekayaan budaya, kearifan sosial, dan kearifan 

lingkungan  Desa Wisata. Kegiatan pertunjukan tersebut selain memberikan aspek 

pendapatan income bagi masyarakat sekaligus sebagai upaya pelestarian nilai-nilai 

budaya, sosial dan kearifan lingkungan yang menggambarkan berjalannya pilar 

environmental reponsibility, cultural sensitivity, local economic vitality serta experiental 

richness; 

4. Pada masing-masing Desa Wisata tersebut, kegiatan pariwisata bukan menjadi 

pekerjaan utama mereka. Pada dasarnya masyarakat di masing-masing Desa Wisata 

tersebut sudah memiliki status pekerjaan utama, mayoritas sebagai petani, sebagian 

menjadi pedagang, sebagian lagi berstatus wiraswasta, ada pula yang menjadi guide 

wisata di kota, tukang bangunan, tukang tambal ban dan segala jenis pekerjaan lainnya. 

Meskipun jika dilihat dari sisi kesejahteraan nominal, hampir semua status pekerjaan 

masyarakat tersebut masih jauh dari standar masyarakat kaya, namun hampir semua 

masyarakat di Desa Wisata tersebut merasa kaya dan sejahtera karena desanya aman, 

harmonis, tidak ada persaingan, tidak ada konflik.  

5. Kesejahteraan non-ekonomi itulah yang pada gilirannya akan menjadikan masyarakat 

merasa senang, gembira menjalankan pariwisata di Desa Wisata masing-masing, karena 
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mereka justru berharap dengan adanya Desa Wisata tersebut, keeratan masyarakat, 

sikap tolong menolong, saling menghargai dan membantu serta berbagai sikap positif 

lainnya akan semakin kuat terbangun di kalangan masyarakat desa. Sama sekali tidak 

terbersit adanya orientasi kepada perhitungan profit ekonomi semata, karena yang ada 

di benak masyarakat dan pengelola adalah bagaimana cara mereka maju bersama-sama 

dengan adanya Desa Wisata ini. Jika nantinya Desa Wisata mereka menjadi tidak laku, 

atau kalah bersaing dengan Desa Wisata lainnya, mereka akan bertransformasi kembali 

menjadi masyarakat desa biasa dengan status pekerjaan utama mereka, atau justru 

menjadi masyarakat dengan status baru mereka non-pariwisata; 

6. Jadi disinilah sebetulnya letak kekuatan utama dari 3 (tiga) Desa Wisata yang dijadikan 

sampel dimana mereka memandang kegiatan wisata di Desa mereka sebagai sebuah 

kegairahan, sebuah upaya bersama untuk memberikan berbagai benefit  non- ekonomi 

bagi perkembangan Desa.  Masyarakat lebih erat, lebih saling menghargai, lebih saling 

menghormati, sejahtera bersama-sama adalah indikator-indikator yang menurut 

mereka lebih penting dibandingkan sekedar indikator-indikator ekonomi semata dalam 

bentuk tingkat keuntungan, tingginya tingkat hunian, tingginya daya saing Desa mereka, 

karena berdasarkan fakta di lapangan, jika terjadi kelebihan pengunjung di 3 (tiga) Desa 

Wisata sampel tersebut, kelebihan pengunjung yang menginap tersebut  dengan 

sukarela akan diberikan kepada Desa Wisata  tetangganya, atau misalnya dengan mudah 

rombongan pengunjung dapat melakukan negosiasi kesepakatan harga menginap di 

rumah masyarakat jika memang rombongan pengunjung tersebut memiliki 

keterbatasan anggaran. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1) Tipe pengelolaan wisata berbasis masyarakat berbentuk Desa Wisata adalah produk 

pariwisata yang dapat menjadi Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di 

Yogyakarta. Model tersebut dapat berlaku secara  nasional menjadi Model 

Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di masing-masing daerah, dengan 

mendasarkan kepada empat elemen yaitu: 

a. Visi, misi, dan tujuan pembangunan berkelanjutan dari pengembangan dan 

pengelolaan wisata di masing-masing daerah yang menjadi Elemen Utama; 

b. Pengembangan wisata berbasis masyarakat sebagai Elemen Produk Pariwisata;   

c. Pilar pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, pengkayaan atraksi kepada 

wisatawan, meningkatkan keeratan antar masyarakat, memberdayakan ekonomi 

lokal serta pendidikan berbasis partisipasi sebagai Elemen Kriteria dari pariwisata 

berbasis masyarakat tersebut;  

d. Didukung sepenuhnya oleh seluruh stakeholders dan shareholder baik 

masyarakat, pengunjung, pengelola, perguruan tinggi, pemerintah pusat, 

pemerintah daerah maupun pengusaha pariwisata sebagai Elemen Pendukung. 

2) Nilai-nilai yang dapat diterapkan untuk mendukung terciptanya Model Pengembangan 

Pariwisata Berkelanjutan tersebut adalah:  

a. Nilai-nilai budaya yang berbentuk fisik seperti rumah adat dan berbagai 

struktur bangunan lainnya, serta nilai-nilai budaya adat non -fisik seperti tari-
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tarian, kesenian busana khas adat serta berbagai jenis makanan dan kuliner 

khas adat masing-masing daerah; 

b. Nilai-nilai kearifan sosial asli masyarakat yang selalu dilestarikan di masing-

masing daerah; 

c. Nilai-nilai kearifan lingkungan masyarakat yang mendukung pengembangan 

pariwisata berkelanjutan seperti sistem pertanian yang menyesuaikan alam dan 

lingkungan serta beberapa upacara tradisional di masing-masing daerah.  

3) Nilai-nilai budaya, sosial, dan kearifan lingkungan terbukti memiliki hubungan dengan 

persepsi wisatawan.  Berdasarkan hasil penghitungan model persamaan struktural 

wisata di Yogyakarta, berdasarkan sampel 164 responden di 3 lokasi Desa Wisata, nilai-

nilai sosial masyarakat terbukti memiliki peranan yang lebih dominan dibandingkan 

aspek budaya dan lingkungan. Hal tersebut harus menjadi dasar pertimbangan utama 

bagi masing-masing daerah di dalam upaya pengelolaan nilai-nilai budaya, sosial, dan 

kearifan lingkungan yang mendukung pengembangan industri pariwisatanya. 

 

REKOMENDASI 

Berdasarkan temuan hasil penelitian lapangan di Provinsi DIY,  untuk menjadi Model 

Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan secara nasional direkomendasikan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1) Rekomendasi bagi Pemda: menjadikan Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan 

yang terdiri dari empat elemen tersebut sebagai agenda utama pengembangan 

pariwisata di masing-masing daerah ke depannya;  

2) Rekomendasi bagi Pemerintah Pusat: Model Pengembangan Parwisata Berkelanjutan ini 

digunakan sebagai salah satu input di dalam penyusunan master plan pengembangan 

pariwisata nasional. Pengalokasian pendanaan infrastruktur yang diperlukan 

disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku;    

3) Rekomendasi bagi Perguruan Tinggi: lebih meningkatkan pola kerjasama antara lokasi 

wisata dengan Perguruan Tinggi tersebut. Wisata dapat berfungsi sebagai media 

pendidikan langsung berbasis partisipasi bagi mahasiswa sedangkan lokasi wisata dapat 

menerima manfaat berupa peningkatan kapasitas dan ketrampilan pengelolaan wisata. 

Dengan adanya kolaborasi ini artinya terjalin sebuah bentuk kerjasama antara institusi 

pendidikan dengan masyarakat sebagai salah satu unsur pembentuk keberlanjutan; 

4) Rekomendasi bagi pengusaha pariwisata: untuk lebih memahami indikator kesuksesan 

wisata tidak selalu hal yang sifatnya ekonomi semata. Bagaimana menjadikan 

masyarakat menjadi lebih sejahtera secara menyeluruh melalui pariwisata justru 

menjadi hal yang lebih penting dibandingkan sekedar komersialisasi Desa Wisata itu 

sendiri. 
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PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN KARAKTER SEJAK DINI 
MELALUI PROGRAM TERPADU “SEKOLAH IBU” PAUD NONFORMAL DI 

PEDESAAN 

 

Yoyon Suryono dkk 

Universitas Negeri Yogyakarta 
 

ABSTRAK 

Pendidikan karakter bagi anak sejak dini memerlukan keterpaduan antara lembaga 
PAUD seperti Kelompok Bermain (KB) dan satuan Pendidikan Sejenis  (SPS) dengan 
orang tua dalam pengasuhan anak di rumah. Sampai sejauh ini keterpaduan 
tersebut masih jarang dilakukan, termasuk dudkungan penelitian yang 
mengembangkan keterpaduan antara lembaga PAUD dan orang tua. Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pendidikan karakter bagi anak 
sejak dini melalui program terpadu “ Sekolah Ibu” PAUD nonformal di Pedesaan.  

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (Research and 
Development) yang dilaksanakan di Pajangan Bantul dengan 11 KB dan 11 SPS 
dengan responden 60 orang tua yang dimulai dari bulan April sampai oktober 2012.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KB dan SPS yang diteliti dapat dikembangkan 
menjadi “sekolah Ibu” dengan sasaran para orang tua yang putra putrinya sedang 
mengikuti kegiatan pembelajaran. Materi pokok yang diberikan tentang pendidikan 
karakter  bagi anak, pola pengasuhan di rumah dan model pembelajaran bagi anak 
usia dini. Hasil penelitian tersebut kemudian dikembangkan dalam satu model 
konseptual teoritik pendidikan karakter bagi anak sejak dini  melalui “sekolah Ibu” 
PAUD nonformal di pedesaan dengan dilengkapi dengan materi modeul 
pembelajaran pendidikan karakter bagi anak sejak dini.  

 

Kata kunci:  pendidikan karakter, pendidikan anak usia dini, pendidikan 
nonformal “ sekolah ibu” 

 

PENDAHULUAN 

Pembentukan Sumber daya manusia yang berkarakter, unggul dan kompetitif akan lebih 

efektif jika dimulai sejak dini, terpadu dan berkelanjutan. PAUD merupakan salah satu program 

yang menjadi strategi dalam meningkatkan kualitas SDM. Satuan PAUD terdiri dari TK, KB, TPA 

dan PAUD SPS. Berbagai kebijakan yang ada masih terfokus pada PAUD formal yang berada di 

perkotaan dan PAUD yang berada di pedesaan belum mendapatkan perhatian khusus. Selain itu 

fokus pengembangan PAUD masih fokus pada anak sebagai sasaran utama dan sedikit 

melupakan orang tua anak sebagai sasaran antara yang memiliki peran besar dalam 

keberhasilan program PAUD. Keluarga menjadi pilar pendidikan yang menjadi lembaga utama 

dan pertama dalam mendidik anak, sehingga nilai-nilai yang diberikan di lembaga PAUD jika 

diintegrasikan dan berkelanjutan dapat lebih optimal untuk diimplementasikan.  
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Menurut UU no 20 tahun 2003 ayat 13 disebutkan  bahwa jalur pendidikan terdiri dari 

jalur formal, informal dan nonformal. Jika dilihat dari segi kuantitas waktu anak-anak usia dini 

menghabiskan waktu di sekolah hanyak sekitar 2-6 jam (30%) di layanan PAUD dan sisanya 18 

jam (70%) menghabiskan di masyakarat dan keluarga, sehingga pendidikan dalam keluarga 

menjadi sesuatu yang memiliki dampak besar dalam kehidupan anak. Pendidikan nonformal 

yang salah satu bidang kajiannya adalah pendidikan anak usia dini memiliki peluang yang 

sangat besar dalam mengembangkan pendidikan masyarakat terutama orang tua yang menjadi 

sasaran antara PAUD.  Orang tua menjadi human capital dalam dunia pendidikan karena 

mereka adalah stakeholder yang akan menjadi pengguna jasa lembaga pendidikan dan dalam 

aspek pendidikan nonformal orang tua memiliki nilai strategis dalam keberhasilan program 

pendidikan anak usia dini. Orang tua sebagai pendidik utama dan pertama menjadi sangat 

strategis dalam pembentukan karakter anak. Sampai saat ini belum ada lembaga pendidikan 

PAUD baik TK, Kelompok bermain, TPA yang memunculkan program pendidikan bagi para 

orang tua untuk menjadikan program unggulan yang menjadi jembatan penghubung  

sinergitas antara orang tua dan sekolah yang dilakukan secara intensif, terpadu dan 

berkelanjutan.  Pada umumnya lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini masih terfokus 

pada kegiatan utama anak di sekolah. Diharapkan dari penelitian ini muncul PAUD 

Nonformal yang dilengkapi dengan program edukatif bagi orang tua berupa sekolah ibu yang 

dapat memberikan pencerahan tentang tumbuh kembang anak dan tema kesehatan seputar 

perempuan sebagai upaya preventif dan promotif. Dan pada akhirnya kegiatan ini menjadi 

school culture yang tidak terpisahkan dari lembaga pendidikan terutama PAUD dan menjadi 

program unggulan sekolah. 

 

PEMBAHASAN 

 Salah satu landasan filosofis pendidikan adalah  paradigma pembelajaran sepanjang 

hayat yang berorientasi pada warga belajar, hal ini berimplikasi bahwa pembelajaran dapat 

dilaksanakan dalam jalur formal, nonformal dan informal.  Sejalan dengan landasan filosofis 

pendidikan nasional terdapat pilar-pilar strategis yang dikembangkan yaitu: penyelenggaran 

pendidikan yang terbuka dan merata yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan baik jalur formal, nonforrmal, dan informal 

mengingat  kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan. Dan kedua yaitu tentang 

paradigma pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik. Pembelajaran ini 

membuka kesempatan seluas-luasnya baik lewat jalur formal, nonformal dan informal tanpa 

terbatas waktu, tempat maupun usia. Pembelajaran juga memiliki makna mendalam yaitu 

pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan karakter, dan akhlak mulia. Pada 

dataran PAUD penanaman karakter dan watak tidak bisa dilepaskan  dari peran ibu sebagai 

pendidik pertama dan utama yang menjadi sasaran antara PAUD dan belum banyak 

mendapatkan perhatian yang besar, tidak hanya pada dataran kesehatan ibu tetapi juga 

pengetahuan ibu tentang tumbuh kembang anak.  

        Pencanangan pendidikan karakter oleh Kemdiknas membawa harapan besar tentang 

perubahan paradigma pendidikan  yang konstruktif dan substantive. Konstruktif karena  

membentuk manusia berkarakter diperlukan manusia-manusia yang kreatif dan kritis dan akan 

menjadi trend setter bagi lingkungan. Proses pembentukan manusia berkarakter bukan suatu 

proses yang singkat tetapi membutuhkan waktu, strategi, finansial dan sistem terpadu yang 

dapat mendukung pendidikan karakter menjadi sebuah school culture dan family culture. 

Tahapan pendidikan dan penanaman karakter setidaknya melalui empat tahapan : Knowing 
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(mengetahui) pada tahapan ini anak diberi pengetahuan tentang baik dan buruknya perilaku 

dan norma yang ada dalam masyarakat. Tahapan kedua yaitu reasoning yaitu memberikan 

pemahaman tentang anak yang menimbulkan kesadaran dan dapat merasakan oleh karena itu 

pada tahapan ketiga disebut dengan feeling, yaitu merasakan dampak ketika anak melakukan 

kabaikan baik di sekolah maupun di rumah. Tahap yang terakhir yaitu acting dimana anak  

mengambil tindakan sebagai wujud dari pengetahuan, pemahaman dan perasaan anak sehingga 

akan terinternalisasi dalam kepribadian anak. Proses internalisasi pendidikan karakter tidak 

dapat dilakukan jika tidak melibatkan orang tua yang memiliki kontribusi besar dalam tumbuh 

kembang anak terutama pada tahapan anak usia dini.  

          Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu program strategis yang sedang banyak 

dikembangkan. Wortham menyatakan Assesment should involve the child and Family (2005 :22). 

Artinya identifikasi kebutuhan pendidikan anak usia dini harus melibatkan orang tua dan 

pengasuh sebagai sumber informasi karena anak-anak  banyak menghabiskan waktu di rumah. 

Pra sekolah, Taman Kanak-kanak dan awal pendidikan dasar  lebih memahami tentang 

kebutuhan dan kemampuan anak dalam belajar tetapi hal itu akan sulit dilakukan jika pada 

awal pembelajaran tidak mendapatkan informasi dari orang tua tentang kebiasaan anak, 

kesukaan anak dan kemampuan anak yang mennjol. Sehingga informasi yang didapatkan di 

rumah dikembangkan di sekolah. Sekolah ibu juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara 

orang tua dan lembaga PAUD untuk kemudian setelah anak mendapatkan pendidikan karakter 

dapat dikembangkan dan diimplementasikan di rumah.  

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian dan pengembangan. Secara Struktural 

Pendidikan anak Usia Dini merupakan salah satu bidang yang dikaji di Jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah dan menjadi salah satu kajian pendidikan nonformal yang saat ini menjadi program 

unggulan. Pengelolaan program pendidikan Anak Usia Dini berjalan  dalam siklus manajemen 

program  yang terdiri dari a) Identifikasi kebutuhan, b) Perencanaan program, c) Pelaksanaan 

program, d) Monitoring dan evaluasi Program dan e) Pengembangan program. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :  

 

 

Gambar 1 Pengelolaan Program PAUD  
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         Pengembangan model pendidikan karakter melalui program terpadu “sekolah ibu” 

merupakan salah satu pengembangan program yang didasari pertimbangan pada hasil 

penelitian terdahulu tentang : 

a. Pengembangan Model Pembelajaran Transformatif Bagi pengembangan Pola Asuh 

Orang tua (Studi pada Program pendidikan Ibu dan Anak Usia Dini di Sanggar Kegiatan 

Belajar Sewon Bantul) . Penelitian ini berhasil meningkatkan kemampuan pola asuh 

orang tua. (Sugito :2008) 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Han, Catron, Weiss dan Marciel tentang pelatihan guru 

untuk meningkatkan keterampilan sosial pendidik PAUD pra sekolah dengan model efek 

outcome jangka pendek. Penelitian ini menggunakan pendekatan pasca pelatihan dan 

implementasi di kelas oleh para pendidik PAUD dengan memperkaya proses 

pembelajaran, anak-anak dan juga melibatkan orang tua dimana program ini berbentuk 

semi struktural, dengan keterampilan kognitif dan tingkah laku yang menyediakan 

fasilitas bimbingan bagi pendidik PAUD  dalam implementasinya. Data pada anak – anak 

dikumpulkan dari pendidik PAUD dan juga orang tua yang dilihat dari efek pelatihan 

terhadap kemampuan sosial dan tingkah laku anak. Dari 149 anak yang berusia 4-5 

tahun yang diteliti dapat terlihat perubahan yang signifikan dari pendidik PAUD yang 

telah mengikuti pelatihan terhadap kemampuan sosial dan tingkah laku anak (56 % 

adalah anak perempuan).  Dibandingkan dengan anak-anak yang di dampingi oleh 

pendidik PAUD yang tidak mengikuti pelatihan . 

c. Program pelatihan pendidik PAUD nonformal sebagai sasaran antara PAUD. Penelitian 

ini merupakan pengembangan model pelatihan berfikir kreatif dalam meningatkan 

kompetensi pendidik PAUD nonformal (Pujiyanti Fauziah 2010).   

Dari hasil–hasil penelitian dapat terlihat bahwa pembelajaran PAUD nonformal pada 

umumnya masih tergantung dengan kehadiran ibu, dan ketika pembelajaran  banyak ibu 

– ibu yang menunggu dan menghabiskan waktu dengan bercerita. Di satu sisi ini 

menjadi kesempatan untuk memberdayakan dan melibatkan orang tua karena terbukti 

efektif dapat meningkatkan kemampua anak . Tetapi program ini belum terintegrasi dan 

terpadu dengan program-program anak di sekolah.  

         Dalam peneilitian ini orang tua sebagai sasaran antara juga dilibatkan dalam 

Penggunaan sistem terpadu antara lembaga pendidikan yang memberikan layanan 

PAUD untuk melibatkan orang tua dalam penanaman karakter agar lebih terpadu dan 

berkelanjutan.  Agar model pengembangan pendidikan karakter ini berjalan baik maka 

harus memperhatikan input, proses, output dan outcome. Dalam proses identifikasi 

kebutuhan belajar peneliti menggali kebutuhan belajar dari perspektif ibu untuk 

mengetahui minat, selain itu model ini harus mempertimbangkan  potensi lokal yang 

dapat dijadikan sebagai penggerak dan melestarikan budaya sebagai local wisdom 

sehingga program ini tidak terlepas dari konteks budaya setempat. 

 Pengembangan model pendidikan karakter melalui program terpadu sekolah ibu PAUD 

formal dan nonformal akan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :  Studi 

pendahuluan yang akan memperkuat dan menggali lebih dalam data-data tentang kondisi 

pembelajaran dan keterlibatan orang tua di PAUD nonformal, selain itu studi pendahuluan 

berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan, sarana prasarana yang dimiliki, serta identifikasi 

social capital yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan program. Perencanaan dibuat 

berdasarkan teori konseptual dan hasil kajian empirik dilapangan menjadi model hipotetik 
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untuk dikembangkan. Setelah tersusun design pembelajaran model divalidasi oleh para ahli dan 

praktisi untuk mendapatkan masukan . Ujicoba dilakukan melalui beberapa siklus percobaan. 

Siklus pertama merupakan uji coba terbatas dan akan menghasilkan buku panduan pedoman 

penyelenggaraan sekolah ibu disertai dengan kurikulum dan materi pembelajaran berupa 

model. Model ini disertai dengan pedoman dengan harapan dapat diadopsi oleh PAUD formal 

setelah dilakukan diseminasi atau penyebaran tentang hasil penelitian disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi orang tua baik dalam aspek waktu pembelajaran maupun materi 

pembelajaran.  

 

HASIL PENELITIAN 

Jumlah penduduk menurut data monograf Pajangan berjumlah 29.893 jiwa dengan 

komposisi laki-laki 14.485 orang dan perempuan berjumlah 15.408 jiwa. Jumlah usia PAUD 

adalah 3.620 anak atau sekitar 12% dari jumlah penduduk . Latar belakang pendidikan 

penduduk adalah SD dan SMP, Mayoritas penduduk Pajangan adalah petani dan peternak. 

Pendapatan penduduk terutama orang tua PAUD adalah berpendapatan 15 % < Rp500.000. 

36% antara Rp500.000 – Rp1.000.000, 20% berpendapatan > Rp1.000.000-Rp 3.000.000, dan 

29% berpendapatan lebih dari Rp 3.000.000 (mayoritas guru).  Data ini dapat lebih jelas dilihat 

di grafik 1. 

 

 

 

Dari data grafik 1, dapat terlihat bahwa orangtua yang mengikutsertakan anaknya ke 

Program PAUD adalah keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan dan ekonomi yang 

lebih baik, karena mereka telah memahami arti penting PAUD.  

Jumlah Tenaga kependidikan dan pendidik PAUD berjumlah 69 orang dengan pendidikan 

SLTP 2 orang, SMU 42 orang, D2/D3 11 orang dan S1 16 orang. materi yang ingin 

15% 

36% 

20% 

29% 

Grafik 1 
Pendapatan orang tua PAUD 

Pendapatan < Rp 500.000
(buruh)

Pedapatann Rp 500.000- Rp
1.000.000 (peg. Swasta)

> Rp 1000.000 - Rp 3.000.000
(Pengusaha)

> Rp 3.000.000 (pengusaha
dan PNS guru)
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dikembangkan adalah karakter yang berkaitan dengan kemandirian anak, hal ini didasarkan 

pada kebiasaan orang tua dalam menangani anak dari grafik 2 . Sedangkan intensitas waktu 

yang direkomendasikan adalah setiap bulan dan setiap dua pekan pada program KB atau SPS.  

Dalam program KB atau SPS pada umumnya orang tua menunggu putra-putrinya di sekolah, 

sehingga waktu luang tersebut dapat dipergunakan untuk sekolah ibu dan kebermanfaatannya 

akan terasa tidak hanya untuk para ibu tetapi akan berdampak pada anak. 

Harapan dari para orang tua berkaitan dengan kompetensi yang akan dikembangkan 

adalah : peningkatan kemampuan dalam menangani / intervensi dan stimulasi anak, tumbuh 

kembang anak, anak mandiri (baik di rumah maupun di PAUD), kewirausahaan dan lain-lain. 

 

 

Grafik 2 

Materi yang ingin dikembangkan 

 

KESIMPULAN 

 Penelitian Pengembangan model Pendidikan karakter sejak dini melalui program 

terpadu sekolah ibu PAUD nonformal di pedasaan diharapkan akan menjadi salah satu alternatif 

untuk membangun daerah pedesaan yang lebih maju terutama perkembangan kualitas dan 

kuantitas PAUD .  Intensitas waktu yang diharapkan adalah setiap bulan atau setiap dua minggu 

sekali. Materi yang ingin dikembangkan adalah pendidikan karakter yang berkaitan dengan 

kemandirian anak yaitu berkaitan dengan toilet training, kemandirian di sekolah dan dirumah. 

Sedangkan untuk lembaga yang akan dipilih adalah SPS PAUD, KB dan TK. Para orang tua 

mengharapkan adanya peningkatan kemampuan dalam pola asuh yang dilakukan di rumah 

sebagai tindak lanjut nilai-nilai karakter yang telah diajarkan di sekolah. 

 

  

Materi Sekolah Ibu  

Intervensi/stimulasi
anak

Tumbuh kembang anak

Pengelolaan emosi
orang tua

kewirausahaan

ain-lain
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ABSTRAK 

Realitas penduduk miskin di sekitar perkebunan dan kehutanan juga terjadi di 
Kabupaten Jember, termasuk penduduk miskin  di sekitar perkebunan kopi yang 
sebagian besar dimiliki oleh Perusahaan Terbatas Perkebunan (PTP). Penduduk 
miskin di sekitar perkebunan kopi di Jember tersebar di Kecamatan Panti, 
Kecamatan Mayang, Kecamatan Jelbug, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Silo, dan 
Kecamatan Sumber Baru.Permasalahannya adalah apakah “pengembangan 
kapasitas diri” melalui optimalisasi  pemanfaatan modal sosial dan perencanaan 
partisipatif pemberdayaan ekonomi kreatif bagi  masyarakat miskin di sekitar 
perkebunan kopi untuk menanggulangi kemiskinan sudah dilakukan atau belum. 
Jikalau sudah, bagaimana produk penanggulangan kemiskinan yang ada dan apakah 
upaya yang dilakukan sudah efektif dalam menanggulangi masyarakat miskin?. 
Jikalau belum, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengoptimalisasi 
“pengembangan kapasitas diri” melalui pemanfaatan modal sosial dan perencanaan 
partisipatif pemberdayaan ekonomi kreatif di luar ekonomi perkebunan?. Analisis 
data ini sangat perlu untuk memperoleh gambaran penanggulangan kemiskinan 
masyarakat di sekitar perkebunan kopi. Melalui analisis data ini kemudian disusun 
rencana tindak dan implementasi rencana tindak yang sudah disiapkan. Dalam 
menyusun rencana tindak maupun implementasi rencana tindak penanggulangan 
kemiskinan masyarakat di sekitar perkebunan kopi dipergukan metode Participant 
Rural Appraisal (PRA). Metode ini merupakan metode perencanaan partisipatif 
yang melibatkan multipihak dan dipergunakan untuk memfasilitasi pandangan 
mendalam masyarakat terhadap diri sendiri dan kemungkinan-kemungkinannya, 
dan memungkinkan para anggota untuk menyampaikan gagasan, penemuan mereka 
dengan cara mereka sendiri yang bervariasi, bermakna, dan dapat dipakai serta 
realistis. 

Kata kunci : Kemiskinan, modal sosial, perencanaan partisipatif, dan ekonomi 
kreatif 

 

PENDAHULUAN 

Dalam realitas tata kehidupan ekonomi sosial masyarakat, kemiskinan masih menjadi 

masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia.Menurut data BPS sebaran jumlah penduduk 

miskin di Indonesia paling banyak berada di wilayah perdesaan.Data BPS (2010) 

mengungkapkan bahwa 74 % penduduk miskin berada di wilayah perdesaan dan sebagian dari 

penduduk miskin tersebut tersebar di kluster-kluster wilayah perkebunan dan kehutanan di 

berbagai pelosok negeri ini. 

Dalam buku laporan yang dikeluarkan Asian Development Bank (ADB) tentang Evaluasi 

Regional Technical Assistance (RETA, 2010) diungkapkan bahwa untuk daerah Pulau Jawa 

penduduk miskin yang berada di kluster-kluster perkebunan dan kehutanan tersebar mulai dari 
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daerah Kabupaten Lebak Banten, Kabupaten Bandung, Kabupaten Banjar, Kabupaten 

Tasikmalaya Jawa Barat, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pati, Kabupaten Blora, Kabupaten 

Temanggung Jawa Tengah, Kabupaten Gunung Kidul DIY,  Kabupaten Ngawi, Kabupaten 

Madiun, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten 

Situbondo Jawa Timur. 

Realitas penduduk miskin di sekitar perkebunan dan kehutanan juga terjadi di Kabupaten 

Jember, termasuk penduduk miskin  di sekitar perkebunan kopi yang sebagian besar dimiliki 

oleh Perusahaan Terbatas Perkebunan (PTP). Penduduk miskin di sekitar perkebunan kopi di 

Jember tersebar di Kecamatan Panti, Kecamatan Mayang, Kecamatan Jelbug, Kecamatan Arjasa, 

Kecamatan Silo, dan Kecamatan Sumber Baru. 

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember menurut data BPS Kabupaten Jember 

(2010) sekitar 13 % dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Jember. Angka kemiskinan 

ini sedikit berbeda dari data yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jember yang 

tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Mellinium Development Goals (RAD MDGs)   Kabupaten 

Jember (2011) yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Jember 11,5 % dari 

jumlah penduduk di Kabupaten Jember. Angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember ini 

masih di bawah angka kemiskinan nasional yang mencapai lebih dari 15 % pada tahun 2010. 

Apabila dikaitkan dengan jenis pekerjaan, realitas kemiskinan di Kabupaten Jember  

mengungkapkan bahwa sebagian besar keluarga miskin (51,7 % dari angka kemiskinan 

Kabupaten Jember) mempunyai pekerjaan di sektor pertanian (termasuk perkebunan dan 

kehutanan). Ini artinya, sektor pertanian belum dapat memberikan penghasilan yang baik, 

apalagi bagi keluarga miskin.(RAD MDGs Kabupaten Jember, 2011). 

Hal ini dimungkinkan karena hampir semua keluarga miskin, khususnya yang berada di 

sekitar perkebunan kopi di Kabupaten Jember  tidak mempunyai lahan garapan milik sendiri 

dan bekerja sebagai buruh tani di perkebunan kopi di sekitar tempat tinggalnya, baik sebagai 

buruh petik, buruh tanam, dan lainnya. Kemungkinan lainnya adalah belum optimalnya 

pengembangan potensi perkopian produktif atau ketidakmampuan masyarakat keluarga miskin 

“mengembangkan kapasitas diri” untuk keluar dari kemiskinan, baik karena faktor kultural 

maupun struktural. 

Harus diakui bahwa selain mengungkapkan keberhasilan, penanggulangan kemiskinan 

yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi upaya yang telah dilakukan pemerintah 

juga menunjukkan kegagalan di banyak tempat.Disadari atau tidak, terdapat berbagai 

permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Namun apapun permasalahan dan  

tantangannya,  penang gulangan kemiskinan harus terus berlanjut, serta meru pakan  tanggung 

jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. 

Upaya penanggulangan kemiskinan perlu menjadi suatu gerakan sosial yang berkesinambungan 

yang senantiasa disempurnakan pelaksanaannya dari waktu ke waktu. 

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin yang tinggal di 

perkebunan kopi di Kabupaten Jember, selama ini telah banyak program dari pemerintah 

daerah maupun yang dilakukan oleh PTP XII dan XIII melalui CSR (corporate social 

responsibility).Namun upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat miskin di sekitar 
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perkebunan kopi nampaknya masih menyisakan kelemahan umum yang perlu dievalusi dan 

diperbaiki. 

Kelemahan umum penanggulangan kemiskinan masyarakat miskin di sekitar perkebunan 

kopi Kabupaten Jember terlihat pada pandangan : (1) masih berorientasi pada pertumbuhan 

makro; (2) kebijakan yang terpusat sehingga muncul anggapan bahwa penanggulangan 

kemiskinan merupakan tanggungjawab pemerintah; (3)  lebih bersifat karitatif; (4) 

memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek dan tidak memperhitungkan potensi 

peranserta warga masyarakat yang lebih mampu;(5) cara pandang tentang kemiskinan 

diorientasikan pada ekonomi;(6) dan asumsi permasalahan dan penanggulangan yang sering di 

pandang sama. 

Mengingat kelemahan penanggulangan kemiskinan tersebut maka sangat perlu dilakukan 

evaluasi peanggulangan kemiskinan yang selama ini telah dilakukan baik oleh pemerintah 

daerah Kabupaten Jember maupun PTP XII dan XIII dibarengi dengan upaya implementasi 

strategi baru penanggulangan kemiskinan masyarakat miskin di sekitar perkebunan kopi. 

Oleh karena itu strategi baru penanggulangan kemiskinan masyarakat yang berada di 

sekitar perkebunan kopi, harus mencakup  upaya “pengembangan kapasitas diri” melalui 

optimalisasi modal sosial dan pemberdayaan ekonomi kreatif yang potensial dapat 

dikembangkan masyarakat miskin di sekitar perkebunan kopi. Tentu upaya ini tidak dapat 

hanya melalui instrumen penguatan   ekonomi mainstream yang selama ini berlaku atau 

pendekatan teknologis semata, tetapi juga harus ditempuh melalui berbagai dimensi yang 

terkait. Dengan kata lain proses “pengembangan kapasitas diri” masyarakat miskin perkebunan 

hendaknya dibangun dalam kerangka pendekatan yang komprehensif, holistik dan harmonis 

dengan memperhatikan modal sosial yang mencakup sistem nilai, kelembagaan yang tumbuh 

dan berkembang dalam masyarakat setempat, potensi lokal, unit usaha masyarakat dan daya 

dukung lingkungan serta dibarengi dengan perencanaan partisipatif pemberdayaan ekonomi 

kreatif di luar ekonomi perkebunan (ekonomi mainstream). 

Dengan strategi baru penanggulangan kemiskinan masyarakat miskin di sekitar 

perkebunan kopo ini diharapkan tidak saja akan meningkatkan partisipasi masyarakat miskin 

di sekitar wilayah  perkebunan kopi untuk pengambilan keputusan dan pengawasan 

pengelolaan sumber daya perkebunan kopi. Tetapi juga akan dapat lebih menjamin 

kesinambungan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian sumber daya 

perkebunan kopi.     

Masalahnya tidak semua masyarakat miskin di sekitar perkebunan tidak saja memahami 

kesemuanya itu, tetapi juga tidak mengerti harus berbuat apa dengan kehidupan yang tengah 

dijalani. Persoalan semacam ini juga dialami oleh masyarakat miskin di sekitar perkebunan kopi 

di Kabupaten Jember khususnya di sentra-sentra kehidupan masyarakat perkebunan kopi 

seperti di Kecamatan Silo, Mayang, Arjasa, Jelbug, Panti,dan Kecamatan Sumber Baru. 

Masyarakat di  sentra produksi kopi ini tidak mampu secara optimal memberdayakan diri untuk 

menanggulangi kemiskinan yang dialami, tidak saja karena menghadapi kendala regulasi 

perkebunan tetapi juga masalah dalam mengoptimalisasi modal sosial dan kurangnya 

perencanaan partisipatif pemberdayaan ekonomi kreatif yang tersedia di luar ekonomi 

perkebunan. 
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Harus dipahami penanggulangan kemiskinan masyarakat di sekitar perkebunan kopi 

tidak cukup hanya diberikan bantuan dalam bentuk material, atau diberikan fasilitas 

peningkatan mutu prasarana, akses, dan berbagai pelayanan untuk masyarakat miskin. Hal itu 

memang penting, tetapi akan menjadi lebih penting apabila masyarakat miskin diberikan 

peluang untuk “mengembangkan kapasitas diri” melalui jaringan sosial, perencanaan 

partisipatif pemberdayaan ekonomi kreatif selain sebagai buruh tani di perkebunan kopi, dan 

pengembangan modal sosial untuk melakukan transisi sosial dan ekonomi. 

Masyarakat miskin di sekitar perkebunan kopi tidak dapat “mengembangkan kapasitas 

diri” untuk mengentaskan kemiskinannya sendiri-sendiri. Masyarakat miskin akan dapat 

menanggulangi kemiskinannya apabila dilakukan usaha bersama-sama melalui modal sosial 

yang dimiliki dan  pengembangan ekonomi kreatif yang tersedia di sekitar perkebunan kopi, 

apakah dalam bentuk off farm yang dapat dilakukan oleh masyarakat miskin ataupun 

pengembangan industri rumahan skala kecil yang dapat “dicangkokan” secara kolektif di area 

sekitar perkebunan kopi. 

Permasalahannya adalah apakah “pengembangan kapasitas diri” melalui optimalisasi  

pemanfaatan modal sosial dan perencanaan partisipatif pemberdayaanan ekonomi kreatif bagi  

masyarakat miskin di sekitar perkebunan kopi untuk menanggulangi kemiskinan sudah 

dilakukan atau belum. Jikalau sudah, bagaimana produk penanggulangan kemiskinan yang ada 

dan apakah upaya yang dilakukan sudah efektif dalam menanggulangi masyarakat miskin? 

Jikalau belum, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengoptimalisasi “pengembangan 

kapasitas diri” melalui pemanfaatan modal sosial dan perencanaan partisipatif pemberdayaan 

ekonomi kreatif di luar ekonomi perkebunan?. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) memetakan dan  memahami kemiskinan 

masyarakat di sekitar perkebunan kopi di Kabupaten Jember; (2) melakukan evaluasi terhadap 

berbagai penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan; dan (3) mendesain langkah-

langkah penanggulangan kemiskinan masyarakat di sekitar perkebunan kopi melalui 

perencanaan partisipatif pemberdayaan ekonomi kreatif dan modal sosial sebagai strategi baru 

penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini bermanfaat untuk acuan dalam merancang 

kebijakan dan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan masyarakat miskin di 

sekitar perkebunan kopi melalui perencanaan partisipatif pemberdayaan ekonomi kreatif dan 

modal sosial. Selain itu bermanfaat bagi pengembangan akademik yang berkaitan dengan 

masalah kemiskinan masyarakat perkebunan kopi dan referensi bagi peneliti lain untuk 

mendalami lebih lanjut tentang kemiskinan masyarakat perkebunan kopi di Kabupaten Jember. 

Bagi masyarakat miskin, penelitian ini dapat bermanfaat untuk acuan inspiratif bagi upaya 

pengembangan kapasitas diri dan memperluas jaringan social untuk meningkatkan martabat 

kehidupannya. 

 

METODE  PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian tindakan. Penelitian 

tindakan sebagai sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur ulang dan bersifat reflektif 

mandiri, yang mempunyai tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap system, cara 

kerja, proses, isi, kompetensi, atau situasi. Dalam konteks penelitian ini pendekatan tindakan 
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ditujukan untuk mengevaluasi kebijakan dan tindakan penanggulangan  kemiskinan dan 

mendesain strategi baru penanggulangan kemiskinan masyarakat miskin di sekitar perkebunan 

kopi yang kemudian  disertai dengan rencana tindak yang perlu dilakukan oleh multipihak. 

Dalam penelitian tindakan, secara umum siklus penelitian yang akan dilakukan sesuai 

prosedur atau langkah-langkah : Perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Adapun 

langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian tindakan adalah identifikasi masalah, 

merumuskan masalah, menganalisis masalah dan mencari solusi, membuat rencana tindakan 

dan pemantauan, mengolah dan menafsirkan data, dan membuat laporan. 

Dalam konteks penelitian ini maka tim peneliti akan mengidentifikasi masalah 

penanggulangan kemiskinan masyarakat di sekitar perkebunan kopi, merumuskan masalah 

penanggulangan  kemiskinan yang telah dilakukan oleh multipihak, menganalisis 

penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan dan menyodorkan alternative 

penanggulangan kemiskinan lainnya, membuat rencana tindak untuk didifusikan, dan 

mengimplementasikan rencana tindak melalui perencanaan partisipatif terhadap 

penanggulangan kemiskinan. 

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dan 

pengamatan terlibat. Observasi dilakukan pada fenomena kemiskinan dan upaya 

penanggulangan kemiskinan masyarakat miskin di sekitar perkebunan kopi. Wawancara 

mendalam dilakukan terhadap informan yang berasal dari multipihak yang selama ini terlibat 

dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat di sekitar perkebunan kopi dan pengamatan 

terlibat dilakukan peneliti di mana peneliti akan bertempat tinggal untuk sementara waktu di 

tempat penduduk sekitar perkebunan kopi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 

teknik analisis kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan : (1) menelaah data; (2) mereduksi 

data; (3) mengkategorikan data; (4) mendisplay data; dan (5) menafsirkan data. 

Semua data yang berkaitan dengan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan,modal 

sosial, kegiatan off farm yang ada, dan pengembangan kapasitas diri, baik yang diperoleh 

melalui wawancara,observasi, dokumentasi, maupun pengamatan terlibat ditelaah melalui 

intepretasi-intepretasi tertentu untuk dilakukan langkah selanjutnya. Setelah data yang 

diperoleh ditelaah, langkah selanjutnya adalah memilih dan memilah data yang berkaitan 

dengan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan, modal sosial, kegiatan off farm di sekitar 

kebun kopi, dan pengembangan kapasitas diri.Data yang tidak relevan dibuang agar tidak 

mengganggu langkah mengkategorikan. 

Data kemudian dikategorikan berdasarkan  kepentingan peneliti yang mencakup lima 

aspek (kemiskinan, penanggulangan kemiskinan, modal sosial, kegiatan ekonomi kreatif, 

pengembangan kapasitas diri). Langkah selanjutnya adalah menafsirkan data yang diperoleh 

dan didialetikkan dengan berbagai teori yang ada. 

Analisis data ini sangat perlu untuk memperoleh gambaran penanggulangan kemiskinan 

masyarakat di sekitar perkebunan kopi.Melalui analisis data ini kemudian disusun rencana 

tindak dan implementasi rencana tindak yang sudah disiapkan. Dalam menyusun rencana 

tindak maupun implementasi rencana tindak penanggulangan kemiskinan masyarakat di 

sekitar perkebunan kopi dipergukan metode Participant Rural Appraisal (PRA). Metode ini 

merupakan metode perencanaan partisipatif yang melibatkan multipihak dan dipergunakan 
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untuk memfasilitasi pandangan mendalam masyarakat terhadap diri sendiri dan kemungkinan-

kemungkinannya, dan memungkinkan para anggota untuk menyampaikan gagasan, penemuan 

mereka dengan cara mereka sendiri yang bervariasi, bermakna, dan dapat dipakai serta realistis 

(RETA, 2010 :9). 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ini adalah : (1) berbagi informasi; (2) 

konsultasi; (3) kolaborasi; (4) persuasi; dan (5) kendali bersama. Para peneliti lebih dulu 

melakukan tukar berbagai informasi tentang kemiskinan, penanggulangan kemiskinan, dan 

lainnya yang termasuk dalam focus penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan konsultasi 

dengan berbagai pihak, mulai dari tetua desa, aparat birokrasi desa, sampai dengan orang-orang 

miskin tentang apa yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. 

Setelah itu peneliti bekerjasama dengan multipihak untuk menyusun rencana tindak 

penanggulangan kemiskinan masyarakat di sekitar perkebunan.Dengan kerjasama ini 

diharapkan masyarakat miskin mampu dan mau mengungkapkan pandangannya dan merasa 

dilibatkan sehingga memperoleh social efficacy.Apabila langkah ini belum optimal dilakukan 

persuasi oleh peneliti. Terakhir semua yang sudah dirancang, diputuskan, diimplementasikan 

dengan kendali bersama sehingga diharapkan akan memperoleh hasil yang diharapkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Masalah Kemiskinan dan Upaya Penanggulangannya 

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Penanggulangan kemiskinan merupakan amanat UUD 1945 yang dituangkan dalam 

berbagai agenda pembangunan nasional maupun daerah antara lain melalui RPJMN /RPJMD di 

mana penanggulangan kemiskinan menjadi agenda dan prioritas utama untuk menurunkan 

angka kemiskinan yang telah menjadi komitmen global dalam Millenium Development Goals 

(MDG’s) di tahun 2015 nanti.   

Penanggulangan kemiskinan adalah upaya semua pihak (multipihak) untuk mengurangi 

jumlah penduduk miskin dan mencegah penduduk tidak miskin menjadi penduduk dalam 

kategori miskin atau di bawah garis kemiskinan. Masyarakat miskin di sekitar perkebunan kopi 

di wilayah kabupaten Jember pada umumnya berada dalam kondisi yang memprihatinkan. 

Penduduk miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak memiliki akses untuk 

memanfaatkan sumber-sumber daya dalam memperbaiki kualitas kehidupannya yang lebih 

bermartabat. 

Penyebab kemiskinan pada masyarakat perkebunan kopi di Jember dapat berupa faktor 

kultural maupun struktural. Dari aspek kultural dapat berupa sikap seseorang/kelompok 

masyarakat yang dipengaruhi oleh gaya hidup konsumtif, kebiasaan hidup dan sikap budayanya 

(apatis, pasrah, tidak mempunyai motivasi). Sementara dari aspek struktural dapat berupa 

struktur sumberdaya tidak merata, kemampuan masyarakat tidak seimbang, ketidaksamaan 

kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan  dari sektor perkebunan kopi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi kemiskinan yang dominan menyertai 

masyarakat miskin di sekitar perkebunan adalah ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan dalam : 

(1) memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan 
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dan kesehatan; (2) melakukan kegiatan usaha produktif; (3) menjangkau akses sumberdaya 

sosial dan ekonomi; (4) menentukan nasibnya sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan 

diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik; 

dan (5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai 

martabat dan harga diri yang rendah.  

 

Optimalisasi Modal Sosial dan Pendekatan Partisipatif.  

Instrumen modal sosial adalah mengacu pada bagian-bagian organisasi sosial – jaringan, 

norma-norma saling ketergantungan, dan kepercayaan – yang memfasilitasi kerjasama untuk 

manfaat bersama (Putnam, Robert D, 1999: 3). Dalam modal sosial, keanggotaan dalam 

berbagai jenis jaringan sosial yang dapat diamati, ditambah dengan “sumber daya moral” yang 

tidak kelihatan seperti kepercayaan, kerjasama, saling ketergantungan, dukungan, dan arus 

informasi, peduli dengan dan memperkuat satu sama lain. Secara bersama-sama, bagian-bagian 

yang membentuk modal sosial ini akan mendukung stabilitas sosial dan vitalitas ekonomi 

berkesinambungan.  

Dalam kehidupan kemasyarakatan, juga pada masyarakat miskin di sekitar perkebunan 

kopi, berbagai jaringan terdapat di dalam masyarakat, menjangkau ke luar (secara horisontal) 

ke kelompok-kelompok lain, dan menghubungkan orang (secara vertikal) ke orang-orang lain 

yang berwewenang. Hubungan-hubungan ini masing-masing disebut sebagai tindakan untuk 

mengikat, menjembatani, dan mengkaitkan modal sosial. Orang-orang miskin di daerah 

perkebunan kopi mengandalkan asset-aset seperti itu (modal sosial) sebagai penghubung 

(channeling) kepada orang-orang seperti yang membantu mereka, misalnya pada saat mereka 

sakit atau membutuhkan pengasuh anak-anak (modal sosial yang mengikat). 

Mereka mengandalkan hubungan dengan orang di luar kelompok sendiri yang dapat 

membantu mereka, misalnya individu-individu di bidang kerja sektor perkebunan kopi terkait 

dengan tempat-tempat kerja lain di luar perkebunan kopi (modal sosial yang menjembatani); 

dan hubungan dengan orang yang berada pada posisi yang mempunyai kekuatan politik atau 

keuangan untuk mendapatkan kesempatan dan mobilitas baik vertikal maupun horizontal 

(modal sosial yang mengkaitkan). Menurut Narayan Deepa (1997:22), semua orang 

mengandalkan hubungan dengan orang lain yang mereka percayai untuk dapat maju, tetapi bagi 

orang-orang miskin mungkin lebih mengandalkan modal sosial daripada pendidikan untuk 

bertahan hidup. 

Karena orang-orang miskin begitu mengandalkan jaringan sosial, maka pengembangan 

modal sosial sangat menentukan untuk membantu orang-orang miskin melakukan transisi 

sosial, ekonomi, dan kultural yang perlu untuk “mengembangkan kapasitas diri”. Oleh karena 

itu, penanggulangan kemiskinan tidak hanya sekedar meningkatkan mutu prasarana, 

akses, pemberian bantuan material yang sifatnya sesaat,  dan pelayanan bagi orang-

orang miskin. 

Dalam perspektif teoritik, modal sosial dapat ditingkatkan apabila terdapat lingkungan  

belajar yang partisipatif  atau ditingkatkan apabila pendekatan partisipatif dimasukkan secara 

sistematis dalam seluruh tahapan penanggulangan kemiskinan, dari konseptualisasi melalui 

pelaksanaan sampai ke evaluasi. James Coleman (2000 :34), mengatakan apabila pendekatan 
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partisipatif ini dilakukan disertai adanya kepercayaan diantara anggota kelompok atau jaringan 

sosial, atau apabila kelompok-kelompok dan jaringan sosial yang berbeda dapat bersatu untuk 

bekerja sama dan saling mendukung, orang-orang miskin akan mampu mencapai lebih dalam 

banyak hal, termasuk mampu dalam menanggulangi kemiskinan yang dialaminya. 

Menurut Thomas Carroll (2001:56), kedalaman pendekatan partisipatif dan partisipasi 

maksimal akan tercapai apabila terdapat tindakan pemberdayaan (empowering) atau kendali 

bersama. Masyarakat mengembangkan rencana tindakan dan mengelola kegiatan mereka 

sendiri berdasarkan prioritas dan gagasan mereka sendiri. Dalam konteks penanggulangan 

kemiskinan, mereka harus diberikan ruang dan peluang untuk mengembangkan rencana tindak 

penanggulangan kemiskinan dan mengelola berbagai kegiatan mereka sendiri berdasarkan 

prioritas dan gagasan mereka sendiri yang dapat mengurangi kemiskinan yang dialaminya. 

 

Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Masyarakat Perkebunan Kopi 

Konsep ekonomi kreatif berkembang sebagai antithesis terhadap konsep ekonomi 

mainstream. Ekonomi kreatif merupakan kegiatan produksi dan reproduksi barang dan jasa 

yang berada di luar kegiatan ekonomi utama yang dihasilkan dari proses berfikir kreatif.  Dalam 

bahasa yang sederhana ekonomi kreatif adalah kegiatan produksi dan distribusi “sampingan” di 

luar mata pencaharian utama.  

Pada tata kehidupan masyarakat miskin, ekonomi kreatif merupakan pilihan rasional 

yang harus dilakukan di tengah keterbatasan daya topang ekonomi utama yang dimilikinya. 

Kondisi daya topang ekonomi utama yang tidak mampu memberikan pemenuhan kebutuhan 

ekonomi dan sosial masyarakat miskin, memaksa masyarakat miskin “keluar” dari perangkap 

kemiskinan melalui berbagai cara, diantaranya berjuang di luar ekonomi utama (strategi 

survival). 

Dalam menggeluti ekonomi kreatif, masyarakat miskin biasanya tidak saja menyediakan 

tenaga kerja keluarga yang dapat dimobilisasikan, tetapi juga menyediakan waktu di luar 

kegiatan ekonomi utamanya. Dalam menggeluti ekonomi kreatif, masyarakat miskin seringkali 

juga menyediakan curahan kerja yang lebih panjang ketimbang curahan kerja yang disediakan 

untuk ekonomi utama. 

Wujud  pengembangan ekonomi kreatif di perkebunan kopi pada umumnya berada pada 

kegiatan ekonomi off farm yang umumnya dapat dimasuki oleh masyarakat miskin. Yang 

termasuk kegiatan ekonomi kreatif perkebunan, adalah kegiatan ekonomi di luar sektor 

pertanian dan perkebunan (off farm) seperti industri rumahan, kuliner, pariwisata perkebunan, 

pengolahan limbah lingkungan untuk dijadikan produk barang laku jual, dan lainnya. 

Dalam konteks perkebunan kopi, ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan antara lain 

wisata kebun kopi, warung-warung kopi, pengolahan limbah buah kopi, kerajinan kayu kopi, 

kuliner pendukung wisata kebun kopi, atau souvenir-souvenir untuk mendukung wisata kopi. 

Di luar pengembangan ekonomi kreatif berbasis produk kopi, dapat pula dikembangkan usaha-

usaha ekonomi produktif lain yang terorganisasi dalam suatu paguyuban usaha bersama atau 

ekonomi produktif yang diusahakan oleh individu-individu.  
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Dalam teori pengembangan ekonomi local (local economic development) yang 

dikembangkan A.H.J. Helming (2005:27) dikatakan bahwa pengembangan dan pemberdayaan 

ekonomi kreatif bagi masyarakat  merupakan pilihan kebijakan yang perlu diputuskan untuk 

membantu masyarakat menanggulangi kemiskinan yang dialaminya. Istilah lokal dalam 

pengertian ekonomi local tidak menunjuk suatu wilayah batasan administratif, tetapi lebih pada 

peningkatan kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal. 

 

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Mandiri 

Potensi masyarakat di sekitar perkebunan kopi yang sangat besar di Jember belum dapat 

dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian pemberdayaan 

masyarakat di sekitar perkebunan kopi melalui pendekatan modal sosial dan perencanaan 

partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang tinggal di sekitar 

perkebunan.  

Dalam implementasinya pembentukan kelompok didahului dengan mengundang 

masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok mandiri. Pembentukan kelompok-

kelompok mandiri masyarakat ini dibantu oleh tim peneliti dan disesuaikan dengan masing-

masing “kapasitas diri” yang dimungkinkan untuk dikembangkan. Langkah-langkah fasilitasi 

pembentukan kelompok mandiri dan peran serta partisipasi kelompok mandiri dalam 

penanggulangan kemiskinan dapat digambarkan dalam halaman berikut. 
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Pembentukan kelompok-kelompok mandiri pada masyarakat di sekitar perkebunan kopi 

untuk mengelola ekonomi kreatif mampu mengangkat derajad kehidupan masyarakat yang 

berkecukupan secara ekonomi. Dengan dibentuknya kelompok-kelompok mandiri, masing-

masing kelompok mengembangkan potensi ekonominya yang berbeda satu sama lain sehingga 

usaha ekonomi kreatif yang dilakukan oleh kelompok mandiri dapat saling komplementer. 

Pada umumnya kelompok-kelompok mandiri ini mendirikan usaha-usaha ekonomi 

kreatif yang lebih ditujukan pada pengembangan ekonomi yang berbasis off farm, seperti usaha 

kedai kopi yang menyediakan minuman kopi panas untuk pengunjung perkebunan, usaha 

warung makan khas Jember, dan lainnya. 

Berbagai upaya kelompok mandiri dalam mendirikan berbagai usaha-usaha ekonomi 

ternyata dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, dan yang terpenting mereka bertanggung 

jawab terhadap usaha yang dikembangkan yang pada akhirnya mampu secara mandiri 

menanggulangi kemiskinan yang selama ini dialami. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Realitas penduduk miskin di sekitar perkebunan dan kehutanan terjadi di sekitar 

perkebunan kopi yang sebagian besar dimiliki oleh Perusahaan Terbatas Perkebunan (PTP). 

Penduduk miskin di sekitar perkebunan kopi di Jember tersebar di Kecamatan Panti, Kecamatan 

Mayang, Kecamatan Jelbug, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Silo, dan Kecamatan Sumber Baru. 

Pengembangan kapasitas diri melalui optimalisasi  pemanfaatan modal sosial dan perencanaan 

partisipatif pemberdayaan ekonomi kreatif bagi  masyarakat miskin di sekitar perkebunan kopi 

untuk menanggulangi kemiskinan sudah dilakukan, namun hasilnya belum optimal. Dalam 

menyusun rencana tindak maupun implementasi rencana tindak penanggulangan kemiskinan 

masyarakat di sekitar perkebunan kopi dipergukan metode Participant Rural Appraisal(PRA). 

Metode ini merupakan metode perencanaan partisipatif yang melibatkan multipihak dan 

dipergunakan untuk memfasilitasi pandangan mendalam masyarakat terhadap diri sendiri dan 

kemungkinan-kemungkinannya, dan memungkinkan para anggota untuk menyampaikan 

gagasan, penemuan mereka dengan cara mereka sendiri yang bervariasi, bermakna, dan dapat 

dipakai serta realistis. 

Saran 

 Fenomena kemiskinan bukanlah suatu realitas yang tunggal sehingga upaya 

penanggulangannya perlu pendekatan yang terintegrasi. Keterlibatan semua pihak hendaknya 

lebih ditekankan lagi agar pemecahan maslah kemiskinan dapat berjalan secara optimal. 

Perencanaan partisipatif untuk pemberdayaan ekonomi kreatif dapat dikembangkan secara 

berkelanjutan dalam menghadapi Asean Community dan era perdagangan bebas.  
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ABSTRAK 

Saat ini Indonesia telah memiliki perjanjian tax treaty dengan 60 negara. Tujuan 
utama dari kebijakan ini salah satunya adalah peningkatan jumlah investasi asing 
dari negara mitra tax treaty. Di sisi lain, berbagai literature dan study menunjukkan 
bahwa kebijakan perpajakan bukan merupakan factor utama dalam criteria negara 
tujuan investasi. Namun hendaknya patut disadari bahwa dengan berlakunya tax 
treaty maka terdapat peluang berupa hilangnya potensi penerimaan perpajakan 
Indonesia. Di lain pihak, Indonesia juga terikat dengan perjanjian liberalisasi 
perdagangan dengan negara lain baik yang bersifat bilateral, regional maupun 
multilateral. Di antara beberapa klausul perjanjian perdagangan tersebut juga 
memuat tentang mekanisme safeguard yang diakui oleh WTO. Berbagai persyaratan 
pemberlakuan safeguard diantaranya adalah hilangnya kesempatan untuk tumbuh 
bagi industry di dalam negeri. Hasil studi menunjukkan bahwa mekanisme 
safeguard sudah termaktub di dalam perjanjian tax treaty, dengan ukuran yang 
berbeda dibandingkan dengan FTA.  

Kata Kunci: tax treaty, FTA, safeguards mechanism 

 

PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

a. Tax Treaty dan Sejarah Tax Treaty Indonesia 

Menurut Surahmat (2000) P3B merupakan rekonsiliasi dari dua undang-undang pajak yang 

berbeda dalam rangka membagi hak pemajakan. Rekonsiliasi ini diperlukan untuk 

menghindarkan pengenaan pajak berganda yang disebabkan oleh adanya konflik dalam 

pelaksanaan ketentuan perpajakan dua negara (juridical double taxation). 

Kebijakan P3B merupakan bagian dari kebijakan domestik suatu negara. Dengan kebijakan 

P3B-nya, suatu negara menentukan arah dan tujuan diadakannya P3B dengan negara lain. 

Sejarah P3B Indonesia 
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Sumber: Pribadi, 2010 

Pribadi( 2000) membagi era sejarah P3B Indonesia ke dalam beberapa periode, yang 

bermuara pada mulai berlakunya Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1983. Sepanjang 

sejarah P3B Indonesia, tidak ditemukan dokumen resmi yang menyebutkan kapan adanya P3B 

model Indonesia, meskipun Surahmat (2000) dan Setiawan (2006) menyebut dan memuat 

naskah Model P3B Indonesia dalam bukunya masing-masing. 

 

b. Tujuan Tax Treaty 

Dalam banyak literature disampaikan bahwa tujuan utama dari kebijakan tax treaty adalah 

untuk meningkatkan nilai investasi dan perdagangan (tax policy forum, 1995) (Pribadi, 

2010). Bahkan beberapa penulis dan peneliti menyatakan bahwa salah satu tujuan dari 

kebijakan perpajakan internasional secara umum adalah untuk meningkatkan nilai 

investasi di negara tersebut. 

 

Tax treaty antara dua negara mempunyai dua tujuan utama, yaitu: (1) memfasilitasi 

perdagangan internasional dan arus investasi antarnegara, antara lain dengan cara 

menghindarkan adanya pengenaan pajak berganda dan memberikan pengurangan tariff 

pajak di negara sumber atas beberapa bentuk penghasilan tertentu; dan (2) merupakan 

alat bagi kedua Contracting States untuk lebih dapat menerapkan aturan-aturan 

domestiknya sehingga dapat mengurangi adanya praktik pengelakan pajak, misalnya 

dengan memungkinkan masing-masing Contracting States untuk saling bertukar informasi, 

konsultasi bersama, atau mengadakan mutual agreement (Katz and Plambeck). 
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Tujuan 

Studi ini dilaksanakan dengan tujuan: 

a. Memperoleh gambaran mengenai tax treaty dan pelaksanaannya di Indonesia 

b. Memperoleh gambaran mengenai safeguard dalam perjanjian perdagangan internasional 

c. Membuat analisa kemungkinan pelaksanaan kebijakan safeguard dalam tax treaty 

 

Manfaat  

Studi ini dilaksanakan dengan harapan akan member manfaat sebagai berikut: 

a. Menjadi bahan rekomendasi kebijakan bagi para pengambil keputusan terutama dalam 

kebijakan tax treaty dan implementasinya di Indonesia 

b. Menjadi bahan rekomendasi dalam melakukan negosiasi tax treaty dengan negara-negara 

yang belum melakukan perjanjian tax treaty dengan Indonesia 

c. Menjadi bahan rekomendasi dalam melakukan re-negosiasi tax treaty dengan negara-

negara yang sudah melakukan perjanjian tax treaty dengan Indonesia 

d. Menjadi sumbangsih penulis terhadap kemajuan ilmu pengetahuan terutama di bidang 

ekonomi perpajakan secara umum dan perpajakan internasional pada umumnya 

e. Menjadi bahan bagi studi lanjutan yang lebih mendalam 

 

METODE 

Studi ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut: 

a. Analisis Deskriptif 

Analisa deskriptif digunakan untuk menjelaskan berbagai kondisi dan perkembangan dari 

waktu ke waktu dan ter-update dari berbagai indikator yang nantinya diperlukan. Deskripsi 

nantinya dapat ditampilkan baik dalam bentuk tabel, gambar/grafik, maupun penjelasan 

umum sehingga memudahkan pembaca umum dalam memahami dari data dan/atau 

informasi yang diberikan dalam tulisan. Analisa statistik deskriptif dalam kajian ini 

setidaknya dilakukan untuk menjelaskan kondisi tax treaty di Indonesia, baik sejarah, 

jumlah tax treaty yang sudah berjalan dan jumlah tax treaty yang masih dalam tahap 

negosiasi.  

b. Analisis Komparatif 

Analisa komparatif digunakan untuk membandingkan aspek-aspek di dalam tax treaty dan 

perjanjian perdagangan internasional. Berbagai aspek tersebut dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran tentang kemungkinan pelaksanaan kebijakan safeguard 

sebagaimana yang dilaksanakan di dalam perjanjian perdagangan internasional ke dalam 

tax treaty. 

c. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk pelaksanaan kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

sebagai berikut: 

 

 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
799 

1) Desk Study atau Tracking Regulation 

 Desk study dilaksanakan untuk me-review berbagai regulasi dan kebijakan, tinjauan 

literatur, pengumpulan data sekunder, dan analisa terkait kebijakan-kebijakan 

mengenai tax treaty dan safeguard dalam perjanjian perdagangan internasional di 

Indonesia. Sedangkan tracking regulation untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang 

perlu dikaji dalam membuat perbandingan antara tax treaty dan perjanjian perdagangan 

internasional dan kemungkinan penerapan safeguard dalam tax treaty, baik yang sudah 

ada maupun yang belum ada.  

2) Wawancara Mendalam 

 Wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang 

berbagai permasalahan yang ada terkait kebijakan-kebijakan mengenai tax treaty dan 

safeguard dalam perjanjian perdagangan internasional di Indonesia dengan 

kemungkinan alternatif solusi pemecahan serta strategi dan kebijakan yang 

dimungkinkan untuk dapat diterapkan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 

berbagai stakeholders yang terkait, baik dalam jajaran pemerintahan maupun 

masyarakat/swasta yang terkait. Wawancara mendalam dilakukan dengan meggunakan 

daftar pertanyaan yang terstruktur. 

3) Kelompok Diskusi Terarah (Focus Group Discussion – FGD) 

 Kelompok diskusi terarah (focus group discussion-FGD) dilakukan untuk mengetahui 

secara lebih mendalam tentang kebijakan-kebijakan mengenai tax treaty dan safeguard 

dalam perjanjian perdagangan internasional di Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hubungan Pajak dengan Investasi 

Dalam perekonomian, pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga, sektor riil, sektor 

pemerintah, serta luar negeri/dunia. Agregate Demand (AD) terdiri atas konsumsi yang 

dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi tersebut, yaitu rumah tangga (C), sektor usaha (I), 

Pemerintah (G), serta kegiatan ekspor dan impor neto (NX). Sehingga agregat permintaan 

merupakan total permintaan dalam perekonomian, dan dapat dituliskan sebagai. 

            

Sebuah perekonomian dikatakan berada dalam keseimbangan jika output yang diproduksi sama 

dengan jumlah output yang diminta; 

              

Jika terjadi ketidak seimbangan, maka pemerintah dapat berperan melalui kebijakan 

fiskal, yaitu dengan cara menaikkan/menurunkan belanja pemerintah(G), atau 

menaikkan/menurunkan pendapatan pajak. Dampak  kebijakan untuk menaikkan belanja 

pemerintah (G), sama dengan dampak kebijakan menurnkan penerimaan pajak (T), dan 

sebaliknya; menurunkan belanja pemerintah sama dampaknya jika penerimaan pajak 

dinaikkan. 
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Peran Pemerintah dalam mempengaruhi agregat permintaan 

Pemerintah dapat mempengaruhi ekuilibrium pendapatan melalui dua cara, yaitu melaui 

belanja pemerintah (G), atau melalui pajak (T) dan transfer(TR). Pengeluaran pemerintah 

mempengaruhi agregat permintaan secara langsung, sedangkan pajak mempengaruhi agregat 

permintaan, melalui pendapatan yang dapat dikonsumsi (Yd – disposable income). Pembahasan 

akan difokuskan pada bagaimana pajak mempengaruhi pendapatan. 

Pendapatan yang dapat dikonsumsi (Yd – disposable income), adalah pendapatan bersih 

yang dapat dikonsumsi rumah tangga, setelah menghitung pendapatan transfer. Sehingga 

konsumsi rumah tangga adalah: 

   ̅       ̅   (    ̅̅ ̅̅    )   ̅     ̅̅ ̅̅   (   )  

Persamaan agregat permintaan menjadi 

            

  ̅     ̅̅ ̅̅   (   )   ̅   ̅    ̅̅ ̅̅  

 ( ̅     ̅̅ ̅̅   ̅  ̅    ̅̅ ̅̅ )   (   )  

  ̅   (   )  , dimana  ̅   ̅     ̅̅ ̅̅   ̅  ̅    ̅̅ ̅̅  

Dalam kondisi ekuilibrium AD=Y, sehingga persamaan diatas menjadi: 

   ̅  (   )  

   (   )   ̅ 

 (   (   )    ̅

  
 ̅

(   (   )
  atau   

 

(   (   )
  ̅     ̅̅ ̅̅   ̅  ̅    ̅̅ ̅̅  

 

(   (   )
 dan   disebut sebagai multiplier effect dari pajak dan tansfer. Jika pemerintah 

menaikkan transfer sebesar 1 unit, maka output (Y) meningkat sebesar c. Sedangkan jika 

pemerintah meningkatkan pajak, maka multiplier effect lebih kecil, sebesar 
 

(   (   )
. 

Di sektor riil, penurunan pajak, mempengaruhi kemampuan industri untuk memperbesar 

kapasitas produksinya. Peningkatan kapasitas produksi berarti pengingkatan penyerapan 

tenaga kerja, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran. 

 

Pajak dan Investasi di Indonesia 

Di Indonesia, beberapa negara telah menanamkan investasinya selama beberapa tahun. 

Saat ini negara dengan nilai investasi terbesar berasal dari Singapura dengan nilai USD 575,8 

juta, diikuti oleh Mauritius dengan USD 445,5 juta, Amerika Serikat dengan nilai USD 436,2 juta, 

Inggris dengan nilai USD 214,2 juta dan Australia dengan USD 106,4 juta (BKPM, 2012). 
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Walaupun pajak bukan merupakan factor utama penentu kebijakan investasi di suatu 

negara, karena menurut Arnold dan McIntyre (1995) masih terdapat banyak penimbang seperti 

pulangan investasi, stabilitas politik dan pemerintahan, pangsa pasar dan biaya tenaga kerja, 

namun apabila putusan investasi telah diambil, pajak merupakan elemen penting untuk 

menentukan struktur investasi. Selain itu unsure pajak juga penting untuk mempertimbangkan 

apakah laba dari investasi akan ditanama kembali atau direpatriasi (Benny Mangoting, 2010).  

 

Secara garis besar, sistematika ketentuan P3B terdiri dari: (1) bagian pendahuluan yang 

mengatur ruang lingkup P3B dan beberapa definisi; (2) bagian tentang perlakuan perpajakan 

atas jenis-jenis penghasilan dan metode penghindaran pajak berganda yang merupakan bagian 

utama P3B; (3) bagian pengaturan khusus, seperti non-discrimination, mutual agreement 

procedure, exchange of information, dan diplomatic agents and consular officers; dan (4) 

ketentuan mengenai temporal scope, yang meliputi saat mulai berlaku dan tata cara terminasi. 

 

Non Discrimination 

Suatu P3B selalu menyangkut dua negara, oleh karena itu setiap analisis yang 

menyangkut suatu P3B tertentu harus selalu dalam konteks tersebut. Di dalam OECD Model, 

ketentuan yang mengatur tentang nondiskriminasi dituangkan dalam Article 24 (1) yang 

rumusannya: 

"1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to 

any taxation or requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the 

taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same 

circumstances, in particular with respect to residence,are or may be subjected.. This provision 

shall, notwitstanding of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of 

the Contracting State." 

 

Ketentuan tersebut melarang pengenaan pajak berdasarkan status kewarganegaraan seseorang 

atau badan. Misalnya, seorang warganegara Singapura yang berada di Indonesia tidak boleh 

dibebani pajak yang lebih berat dari pada orang Indonesia. Namun demikian perlakuan tersebut 

mengandung syarat ...in the same circumstances.Jadi perlakuan yang sifatnya nondiskriminatif 

bila keduanya berada dalam situasi in the same circumstances. 

 

Dalam contoh di atas, harus diteliti apakah status warganegara Singapura dan Indonesia dalam 

posisi yang sama, yaitu apakah warganegara Singapura juga merupakan wajib pajak dalam 

negeri, dipandang dari sudut pandang UU PPh. Apabila jawabannya positif, maka UU Pajak 

Penghasilan menjamin perlakuan yang setara. 

 

Namun demikian, apabila status dari warganegara Singapura tersebut adalah wajib pajak luar 

negeri, maka perlakuannya akan berbeda, dan ini tidak memenuhi syarat: ..in the same 

circumstances. 
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Kata-kata: ..in particular with respect to residence... merupakan penegasan bahwa dalam 

menerapkan tes in the same circumstances, status tempat tinggal dari keduanya (residence) 

merupakan faktor yng utama. Artinya, dalam hal kedua orang dalam contoh di atas keduanya 

memenuhi syarat diperlakukan sebagai WP dalam negeri, maka pengenaan pajaknya tidak 

boleh berbeda hanya karena yang satu bukan WNI. 

Perlakuan yang sama juga harus diberikan kepada warganegara Indonesia yang ada di 

Singapura, sepanjang memenuhi syarat sebagai wajib pajak dalam negeri, dari sudut pandang 

undang-undang yang berlaku di Singapura, telah dipenuhi. 

 

Mutual Agreement Procedure (MAP) 

Di dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per-48/Pj/2010 Tanggal 3 Nopember 2010 

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) 

Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Prosedur Persetujuan Bersama atau 

Mutual Agreement Procedure yang selanjutnya disebut MAP adalah prosedur administrative 

yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B.  

Mutual Agreement Procedure (MAP) atau tata cara persetujuan bersama pada dasarnya 

adalah suatu forum komunikasi antara 2 (dua) pejabat berwenang (competent Authorities) 

dalam rangka pelaksanaan P3B. MAP merupakan prosedur khusus yang mulai berfungsi jika 

terjadi kasus pengenaan pajak yang tidak sesuai atau berlawanan dengan P3B. Pengenaan pajak 

tersebut dapat dikoreksi melalui MAP, sepanjang hal itu menyangkut penerapan P3B yang 

bersangkutan. Jadi forum ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mencari perlindungan 

apabila ia merasa diperlakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B oleh pejabat yang 

berwenang dari negara lain ( Rachmanto Surahmat, 2007 ). Sedangkan bagi pejabat yang 

berwenang, MAP merupakan forum untuk memecahkan masalah seperti perbedaan 

interpretasi. 

Menurut Rachmanto Surahmat ( 2007 ) MAP merupakan forum tempat para pejabat 

berwenang dari kedua negara melakukan komunikasi dalam rangka pelaksanaan P3B. Forum 

ini juga dapat digunakan oleh wajib pajak kedua negara untuk mengajukan atau keberatan 

karena salah satu negara memperlakukannya tidak sesuai dengan ketentuan P3B yang ada 

Mansyuri ( 2005 ) menyatakan bahwa MAP merupakan mekanisme penghindaran pajak 

berganda lapis ketiga. Prosedur tersebut dilakukan apabila penghindaran pajak berganda lapis 

pertama (menghilangkan dual residence) dan lapis kedua perangkat pertama (pembagian 

kewenangan antara Negara Domisili dan Negara Sumber dengan pembatasan atas pengenaan 

pajak di Negara Sumber) serta lapis kedua perangkat kedua (pemberian keringanan pajak oleh 

Negara Domisili) telah dilaksanakan namun ternyata masih terjadi pajak berganda. 
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Termination of Treaty 

Saat ini sangat sulit mencari literature yang secara khusus membahas tentang terminasi 

di dalam tax treaty. Sementara Indonesia sendiri baru melaksanakan terminasi atas tax treaty 

dengan negara Mauritius pada tahun 2005. Di dalam perjanjian P3B dinyatakan bahwa 

perjanjian akan tetap berjalan sampai dengan adanya penghentian dari salah satu contracting 

state. Penghentian dapat dilakukan melalui pemberitahuan melalui jalur diplomatic dengan cara 

memberikan nota diplomasi untuk penghentian treaty paling lambat 6 bulan sebelum hari tutup 

calendar setelah 5 tahun dari tanggal perjanjian mulai dilaksanakan secara efektif. Pada saat 

tersebut maka poin-poin yang diperjanjikan akan tidak berlaku kembali. 

Kebijakan P3B suatu negara meliputi proses inisiasi pembentukan P3B, model P3B, 

negosiasi, dan terminasi. Dalam proses inisiasi pembentukan P3B, Indonesia belum mempunyai 

kebijakan baku atau standard operating procedure (SOP) untuk menentukan kapan perlu 

mengusulkan dan bagaimana menjawab usulan negara lain untuk membentuk P3B. Usaha untuk 

menyusun SOP tersebut sudah pernah ada, yaitu pada tahun 2009 Direktorat Jenderal Pajak dan 

Badan Kebijakan Fiskal telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) 

tentang Tata Cara Penanganan Usulan Pembentukan dan Perundingan Kembali P3B. RPMK ini 

perlu segera direalisasikan agar instansi terkait mempunyai pedoman yang jelas mengenai 

tugas dan fungsinya. Selain itu, RPMK tersebut perlu diperluas cakupannya sehingga dapat 

mengatur tentang tata cara terminasi P3B juga. 

 

Safeguard Measure dalam Perdagangan Internasional 

Ketentuan Tindakan Pengamanan dalam Organisasi Perdagangan Dunia – The Safeguard 

Agreement  

Pengaturan Safeguard berawal dari Ketentuan dalam Article XIX GATT yang 

memperbolehkan anggota-anggota GATT untuk menerapkan tindakan pengamanan (Safeguard) 

dalam rangka melindungi industri dalam negeri tertentu dari peningkatan impor suatu barang 

yang menyebabkan, atau mengancam akan menyebabkan terjadinya kerugian yang serius 

terhadap industri yang bersangkutan. Secara detail Article XIX.1 mengatur tentang 

diperbolehkannya suatu negara anggota WTO untuk mengenakan Safeguard Measure sebagai 

berikut:  

 

a. If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a 

contracting party under this Agreement, including tariff concessions, any product is being 

imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and 

under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that 

territory of like or directly competitive products, the contracting party shall be free, in 

respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent 

or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or 

modify the concession  

b. If any product, which is the subject of a concession with respect to a preference, is being 

imported into the territory of a contracting party in the circumstances set forth in 

subparagraph (a) of this paragraph, so as to cause or threaten serious injury to domestic 
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producers of like or directly competitive products in the territory of a contracting party 

which receives or received such preference, the importing contracting party shall be free, if 

that other contracting party so requests, to suspend the relevant obligation in whole or in 

part or to withdraw or modify the concession in respect of the product, to the extent and 

for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury  

 

Ciri utama penerapan Safeguard Measure adalah kedaruratan (emergency). Timbulnya 

keadaan darurat, yaitu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya merupakan syarat utama 

bagi dilaksanakannya kebijakan safeguard. Penerapan tindakan pengamanan (safeguards 

measure) memberikan kesempatan kepada negara Anggota untuk menaikkan tarif di atas 

tingkat yang telah disepakati. Hal ini memberikan dampak bahwa anggota dimungkinkan untuk 

melakukan pembatasan pada impor dalam waktu yang terbatas.  

Safeguards adalah suatu tindakan yang dapat digunakan oleh pemerintah negara-negara 

Anggota WTO untuk mengamankan industri dalam negerinya dari akibat yang ditimbulkan oleh 

lonjakan jumlah impor barang sejenis atau barang yang langsung bersaing, yang menyebabkan 

kerugian serius atau ancaman kerugian serius industri dalam negeri. Pengertian tersebut sesuai 

dengan ketentuan yang terdapat dalam Article 2 Agreement on Safeguard menyatakan:  

 

“A Member may apply a safeguard measure to a product only if that Member has determined, 

pursuant to the provisions set out below, that such product is being imported into its territory in 

such increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions 

as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or 

directly competitive products”  

 

Pengenaan Safeguard harus dilakukan berdasarkan hasil yang membuktikan adanya 

lonjakan jumlah barang impor yang menimbulkan kerugian serius atau ancaman kerugian 

serius terhadap industri dalam negeri. Otoritas yang melakukan penyelidikan safeguard adalah 

Komite Pengawas Perdagangan Indonesia (KPPI) yang merupakan suatu organ independen 

dibawah Koordinasi Menteri Perdagangan.  

Kerugian serius dan ancaman kerugian serius dapat dilihat pada Article 4.1. huruf (a) 

menjelaskan mengenai batasan kerugian serius yang ditunjukan oleh menurunnya secara 

keseluruhan indikator kinerja industri dalam negeri. Huruf (b) menjelaskan pengertian tentang 

ancaman kerugian serius yang dipahami sebagai terjadinya ancaman nyata dalam waktu dekat 

yang perlu diambil suatu tindakan perlindungan terhadap industri dalam negeri di mana dalam 

penentuan ancaman kerugian tersebut harus didasarkan fakta dan tidak semata-mata 

berdasarkan tuduhan, dugaan, atau perkiraan yang samar. Hubungan kausalitas antara 

peningkatan nilai impor dengan “serious injury” bagi industri domestik dapat dilihat dari 

beberapa faktor yang relevan, obyektif dan dapat diukur. Antara lain jumlah peningkatan impor 

produk tersebut secara absolut dan relatif, pangsa pasar domestik yang diambilalih oleh produk 

yang berasal dari tersebut, perubahan tingkat penjualan, produksi, produktivitas, pemanfaatan 

kapasitas, keuntungan dan kerugian serta tenaga kerja.  

Dalam hal untuk menghindari adanya “serious injury” maka suatu negara diperbolehkan 

untuk mengambil tindakan pengamanan yang sifatnya sementara. Penerapan tindakan 
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pengamanan sementara tidak boleh melebihi 200 hari. Manakala terbukti dan terpenuhi syarat-

syarat diterapkannya Safeguard maka pengenaan Safeguard tidak boleh melebihi 4 tahun. 

Dalam Agreement of Safeguard terdapat pengecualian untuk negara-negara berkembang. 

Negara-negara berkembang dikecualikan jika ekspornya terbukti dapat membahayakan 

industri dalam negeri suatu negara lain, namun pangsa pasar kolektifnya kurang dari 3% atau 

tidak lebih dari 9% total impor produk di negara lain yang akan mengenakan Safeguard.  

 

Tujuan Pengenaan BMTP/Safeguards  

Secara umum tujuan pengenaan BMTP adalah sebagai berikut:  

1. Untuk memulihkan kerugian serius dari industri dalam negeri  

2. Untuk mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri  

3. Penyesuaian struktural oleh industri dalam negeri yang mengalami kerugian  

Tujuan tersebut telah dijelaskan dalam Article 2 Agreement on Safeguard sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya.  

 

Pengecualian Pengenaan BMTP/Safeguard  

Safeguard tidak dikenakan terhadap produk yang berasal dari negara berkembang, 

sepanjang jumlah produk yang diimpor 3% atau tidak lebih dari 3% dari total impor negara 

penerap BMTP/Safeguard atau pangsa pasar kolektif dari negara-negara berkembang yang 

mengimpor 9% atau tidak lebih dari 9% dari total impor negara penerap BMTP/Safeguard. Hal 

ini diatur dalam Article 9 Agreement on Safeguard yang menyatakan:  

“Safeguard measures shall not be applied against a product originating in a developing country 

Member as long as its share of imports of the product concerned in the importing Member does not 

exceed 3 per cent, provided that developing country Members with less than 3 per cent import 

share collectively account for not more than 9 per cent of total imports of the product concerned.”  

Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 90 PP Nomor 34/2011 yang menyatakan 

sebagai berikut:  

“Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara 

berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak 

melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang 

pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen).”  

Tujuan akan pengecualian pengenaan Safeguard terhadap negara berkembang adalah 

untuk memberi kesempatan pada negara berkembang supaya dapat lebih bersaing tanpa 

membatasi akses pasar mereka baik ke sesama negara berkembang atau negara maju. 

 

SAFEGUARD MEASURE dalam Hukum Perpajakan Indonesia 

Definisi Safeguard (Tindakan Pengaman Perdagangan) terdapat dalam Pasal 1 angka 3 

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan 

Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan yaitu “Tindakan yang diambil 

pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian 

serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah 
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barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang 

secara langsung bersaing”.  

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengenakan BMTP diatur dalam Pasal 70 ayat 1 PP 

No.34/2011 yaitu :  

1. Terjadi lonjakan jumlah impor secara absolut atau relatif atas barang yang sama dengan 

Barang Sejenis atau Barang yang Secara Langsung Bersaing; dan  

2. Lonjakan jumlah impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan terjadinya 

Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius terhadap Industri Dalam Negeri.  

Lonjakan jumlah barang impor dapat berbentuk absolut maupun relatif. Jika salah satu 

terjadi maka suatu negara dapat mengenakan Safeguard manakala lonjakan jumlah barang 

impor tersebut menyebabkan kerugian serius. Lonjakan jumlah barang impor secara absolut 

diartikan sebagai peningkatan yang dihitung berdasarkan satuan ukur berupa volume (ton atau 

unit) dari produk impor tersebut, sedangkan peningkatan secara relatif merupakan 

peningkatan dalam hal-hal yang berhubungan dengan produksi dalam negeri.  

Penentuan lonjakan jumlah barang impor yang dapat menyebabkan kerugian serius 

tersebut dilihat dari beberapa faktor yaitu:  

1. Kapasitas sektor riil dan potensial dari negara atau negara-negara produsen asal barang,  

2. Tingkat persediaan,  

3. Pangsa pasar dalam negeri yang diambil akibat lonjakan jumlah barang impor yang terselidik,  

4. Perubahan tingkat penjualan,  

5. Produksi barang,  

6. Produktivitas,  

7. Pemanfaatan kapasitas,  

8. Keuntungan dan kerugian,  

9. Kesempatan kerja dan  

10. Investasi.  

 

Tindakan Pengamanan dapat dilakukan dengan mengenakan BMTP dan/atau pengenaan 

kuota impor. Pengaturan lebih lanjut mengenai Kuota ditetapkan oleh Menteri Perdagangan 

sedangkan BMTP ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.  

Ketentuan Pasal 1 angka 25 PP No.34/2011 mengatur bahwa BMTP adalah pungutan 

negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang 

diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap 

barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam 

negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan 

penyesuaian yang diperlukan.  

KPPI melakukan penyelidikan dapat berdasarkan permohonan atau inisiatif KPPI sendiri. 

Penyelidikan tersebut harus disertai oleh data yang mendukung untuk memenuhi dua 

persyaratan pengenaan Tindakan Pengamanan diatas. Proses dimulai atau dihentikannya 

penyelidikan harus melalui pengumuman pada publik.  

Pasal 75 PP tersebut menyatakan bahwa KPPI melakukan evaluasi terhadap faktor yang 

bersifat obyektif dan terukur yang terkait dengan kondisi Industri Dalam Negeri. Hasil 
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penyelidikan dimuat dalam laporan akhir. Selama masa penyelidikan KPPI dapat 

merekomendasikan kepada Menteri untuk mengenakan Tindakan Pengamanan sementara.  

Hasil penyelidikan KPPI diserahkan kepada Menteri Perdagangan untuk dibicarakan dan 

disampaikan kepada Kementerian/Lembaga yang terkait. Manakala tidak ada tanggapan dari 

Kementerian/Lembaga terkait selama 14 hari dianggap menyetujui rekomendasi KPPI. Sesuai 

dengan Pasal 84 ayat 4 maka Menteri Perdagangan memutuskan:  

a. besarnya pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan/ atau jumlah Kuota; dan  

b. jangka waktu pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan/atau Kuota  

Keputusan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

kerja terhitung sejak tanggal rekomendasi dari KPPI. Menteri Keuangan menetapkan besaran 

tarif dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sesuai dengan keputusan 

Menteri Perdagangan diatas. Menteri Keuangan menetapkan besaran tarif dan jangka waktu 

pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung 

sejak tanggal diterimanya surat Menteri Perdagangan oleh Menteri Keuangan.  

 

Mekanisme Penyelidikan  

Sumber: Kementerian Keuangan 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Di dalam perpajakan internasional tidak terdapat secara spesifik adanya mekanisme 

safeguard. Karena sifatnya yang lebih pada kesepakatan perikatan bersama, maka di 

dalam penyelesaian dispute lebih ditekankan pada proses konsultasi dan mediasi yang 

meliputi change of information, mutual agreement procedure dan termination of treaty. 

2. Tidak terdapat pengenaan pajak tambahan dalam hal terdapat dispute antara dua 

negara yang saling berikatan. Hal ini berbeda dengan safeguard yang dapat mengenakan 

pajak tambahan sementara dan pajak tambahan tetap dalam periode tertentu. 

3. Dalam hal terminasi dan safeguard dapat dikenakan sepihak, namun terminasi tax 

treaty baru berlaku efektif paling cepat 6 bulan sebelumnya. Sedangkan safeguard dapat 

langsung dikenakan, untuk kemudian dilanjutkan dengan proses penyelidikan. 

4. Baik tax treaty ataupun FTA untuk proses mediasinya dilakukan oleh institusi 

perpajakan, namun dalam hal terminasi dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri 

sedangkan safeguard dilakukan secara domestik melalui peraturan di negara masing-

masing. Dispute antar negara di dalam safeguard dilakukan oleh institusi perpajakan 

bukan oleh Kementerian Luar Negeri. 

5. Secara peraturan, terminasi treaty belum diatur standar operasinya sedangkan 

safeguard sudah secara baku diatur standar operasi dan institusi yang terlibat. 
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DAMPAK KEBIJAKAN CUKAI ROKOK TERHADAP KONSUMSI: 
PENDEKATAN CONVENTIONAL ADDICTIVE MODEL  

 

Noor Syaifudin 
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, 
E-mail: soib2000@yahoo.com, HP: 08159902982 

 

 

ABSTRAK 

Industri rokok memberikan dua pilihan yang saling bertolak belakang bagi 
pemerintah. Di satu sisi, industri rokok memberikan pendapatan negara yang cukup 
signifikan dari tahun ke tahun, serta investasi di sektor ini telah memberikan 
kontribusi yang cukup besar dari sisi penyerapan tenaga kerja, investasi serta 
berbagai jasa tidak langsung yang semuanya berkontribusi bagi perekonomian 
nasional. Di sisi lain, rokok memiliki dampak negative bagi masyarakat dari sisi 
kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat. Berbagai studi menunjukkan bahwa 
rokok berdampak langsung dan tidak langsung bagi masyarakat. sedangkan 
berbagai studi juga menunjukkan bagaimana belanja konsumsi rokok melebihi 
belanja untuk kebutuhan dasar lainnya seperti sekolah, kesehatan dan peningkatan 
gizi keluarga. Peran pemerintah dalam hal ini diperlukan untuk memperoleh 
keseimbangan dengan tujuan untuk menginternalisasi eksternalitas negative dari 
rokok melalui instrument fiskalnya. Hasil studi menunjukkan bahwa elastisitas 
cukai terhadap konsumsi rokok sebesar 0,17, yang berarti intervensi pemerintah 
dalam struktur industry cukai akan berdampak pada penurunan konsumsi sebesar 
0,17% agregat. 

Kata kunci: industri rokok, cukai, conventional addictiv e approach  

 

PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan sejarah industri rokok yang cukup lama. Seiring 

dengan perkembangan indutri rokok, maka demikian juga halnya dengan sejarah kebijakan 

cukai rokok. Rokok yang mengandung zat nikotin dipandang sebagai penyebab eksternalitas 

negatif yang harus dibatasi konsumsinya. Salah satu pembatasan yang dilakukan oleh 

pemerintah adalah dengan menetapkan cukai rokokyang cukup tinggi, sehingga diharapkan 

harga jual ke masyarakat juga akan tinggi. Di sisi lain, dengan adanya pendapatan cukai, 

pemerintah memiliki sumber pendapatan tetap yang dapat dipergunakan untuk membiayai 

program-program pembangunan, meskipun seyogyanya sebagian dari pendapatan tersebut 

dikembalikan kepada masyarakat bagi kepentingan kesehatan para korban rokok. 
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Tujuan 

Studi ini dilaksanakan dengan tujuan: 

- Memperoleh gambaran tentang struktur industri rokok di Indonesia 

- Memperoleh gambaran tentang kebijakan cukai rokok yang pernah berlaku di 

Indonesia 

- Menghitung dampak dari kebijakan cukai terhadap konsumsi rokok di Indonesia 

melalui pendekatan conventional addictive model approach.  

Manfaat 

Diharapkan dari studi ini akan diperoleh manfaat sebagai berikut: 

- Bahan kebijakan pemerintah di dalam menentukan cukai rokok 

- Bahan kebijakan pemerintah di dalam mengatur industri rokok 

- Bahan kebijakan pemerintah di dalam aspek kesehatan dan dampak rokok 

- Sumber kajian dan penelitian yang lebih mendalam selanjutnya. 

 

METODE  

Studi ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Data sekunder akan diperoleh dari Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, 

Kementerian Kesehatan serta beberapa literatur yang terkait dengan ekonomi cukai. 

b. Data dan informasi lainnya diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat 

Kementerian Keuangan yang terlibat di dalam pengambilan kebijakan cukai rokok. 

c. Analisis regresi dengan pola pooled least square diterapkan dengan pendekatan 

conventional addictive model pada cukai rokok. Analisis ini dilaksanakan dengan tujuan 

untuk menghitung dampak dari kenaikan cukai terhadap konsumsi rokok. 

d. Data yang dikumpulkan merupakan data triwulanan dari tahun 1996 sampai dengan 

tahun 2010. 

e.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Aspek-aspek yang berkaitan dengan kebijakan cukai rokok di Indonesia 

Di dalam menentukan kebijakan cukai rokok di Indonesia, pemerintah senantiasa melihat 

beberapa aspek yang terkait diantaranya: 

i. Penerimaan negara dan tingkat produksi rokok 

ii. Tenaga kerja di sektor-sektor yang terkait dengan rokok 

iii. Kesehatan 

iv. Kemiskinan  

Penerimaan Negara dan Tingkat Produksi Rokok 
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Gambar 1 

Data Produksi Rokok dan Penerimaan Cukai 

(2006 – 2012) 

 

Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Penerimaan cukai saat ini masih menjadi primadona bagi negara, mengingat kontribusi 

yang diberikan kepada negara. Pada gambar 1 di atas nampak bahwa penerimaan cukai sejalan 

dengan jumlah produksi rokok.  Pada tahun 2006, penerimaan cukai rokok ditargetkan sebesar 

Rp 36,52 triliun dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 37,06. Hal tersebut tercapai dengan 

tingkat produksi sebesar 216,8 milyar batang rokok per tahun. Dalam perjalanannya pada tahun 

2008 terjadi peningkatan jumlah produksi rokok yang cukup tinggi hingga mencapai 249,7 

milyar batang per tahun dengan penerimaan cukai sebesar Rp 49,92 triliun. Adapun pada tahun 

2013 diharapkan cukai akan menyumbang penerimaan negara sebesar Rp 88,02 triliun dengan 

tingkat produksi sebesar 301,2 milyar batang per tahun. 

 

Pada tabel 1 di bawah ini dapat diperoleh betapa dukungan cukai berperan sangat besar 

pada penerimaan negara.  
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Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara 

(2010 – 2011) 

Milyar Rupiah 

 

Sumber: Kementerian Keuangan 

Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan stabil pada kisaran 

6-7% per tahun memiliki PDB yang setiap tahunnya cenderung meningkat. Pada tahun 2010 

PDB nominal Indonesia mencapai sekitar Rp 6,427 triliun dan pada tahun 2011 PDB nominal 

Indonesia mencapai sekitar Rp 7,427 triliun (Kemenkeu, 2102). Dengan PDB tersebut, 

pendapatan negara juga cenderung meningkat dengan angka sekitar Rp 1,013 triliun pada 

tahun 2010 dan sekitar Rp 1,197 triliun pada tahun 2011 (Kemenkeu, 2012).  

Secara khusus, pendapatan dari cukai juga relative naik dan memiliki sumbangan yang 

besar pada APBN. Pada tahun 2010, pendapatan cukai mencapai Rp 66,165 triliun atau sekitar 

1.03% dari PDB dan pada tahun 2011, pendapatan cukai mencapai Rp 77,009 triliun atau 

sekitar 1.04% dari PDB nasional (Kemenkeu, 2012). 

Berdasarkan data tersebut di atas, maka pemerintah akan senantiasa menjaga agar 

potensi penerimaan dari sektor ini senantiasa stabil dan meningkat. Hal tersebut akan 

berdampak pada kebijakan cukai, dimana kebijakan pemerintah akan senantiasa berorientasi 

pada menjaga agar penerimaan dari sektor cukai tetap stabil dan meningkat.  

Tenaga kerja di sektor-sektor yang terkait dengan rokok 

Sektor rokok memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sektor-sektor yang lain baik 

sektor hulu maupun sektor hilirnya. Beberapa sektor hulu di rokok antara lain sektor pertanian 

tembakau, cengkeh, industri kertas, dan industri kemasan. Sedangkan di hilirnya meliputi jasa 

pemasaran, iklan dan perbankan.  

Nominal % PDB Nominal % PDB

Pendapatan dan Hibah 1,013,992     15.75 1,197,522    16.12

I. Penerimaan Dalam Negeri 1,011,576     15.72 1,194,940    16.09

1. Penerimaan Perpajakan 744,062        11.56 873,735       11.76

a. Pajak Dalam Negeri 715,208        11.11 819,641       11.04

i. Pajak Penghasilan 356,600        5.54 431,082       5.80

ii. PPN 251,886        3.91 277,733       3.74

iii. PBB 28,576          0.44 29,890         0.40

iv. BPHTB 8,012            0.12 0 0.00

v. Cukai 66,165          1.03 77,009         1.04

vi. Pajak Lainnya 3,968            0.06 3,926           0.05

b. Pajak Internasional 28,854          0.45 54,094         0.73

i. Bea Masuk 19,956          0.31 25,239         0.34

ii. Pajak Ekspor 8,898            0.14 28,856         0.39

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 267,514        4.16 321,205       4.32

II. Hibah 2,416            0.04 2,582           0.03

2010 2011
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Terkait dengan tenaga kerja, di sektor rokok sendiri mempunyai kekhususan dimana di 

sektor ini industri dibagi atas industri yang berbasis mesin dan industry yang berbasis tenaga 

kerja. Di dalam kebijakannya, pemerintah membagi tarif cukai rokok berdasarkan intensitas 

tenaga kerja ataupun mesin, dimana pemerintah mengenakan cukai rokok yang lebih rendah 

bagi industri yang berbasis tenaga kerja dibandingkan mesin. 

Gambar 2 

Tenaga Kerja dalam Industri Rokok 

 

 

Sumber: Kemenkeu  

Gambar di atas menunjukkan bahwa rokok menyerap tenaga kerja yang cukup besar 

yakni 6juta tenaga kerja yang terdiri dari tenaga kerja langsung sebanyak 600ribu orang, petani 

dan distributor sebanyak 4juta orang dan tenaga kerja lainnya sebanyak 1,4 juta orang. Kondisi 

akan menjadikan pemerintah di dalam menentukan kebijakannya akan berorientasi pada upaya 

penyerapan tenaga kerja dan menjaga agar sektor ini dapat tetap berkontribusi pada 

penyerapan tenaga kerja. 

Aspek Kesehatan 

Jika dilihat dari aspek kesehatan, berdasarkan berbagai literature, rokok berpotensi untuk 

menyebabkan 25 jenis penyakit yang diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Kanker paru 

b. Jantung koroner 

c. Stroke 

d. Penyakit mulut 

Sedangkan menurut peneliti dari fakultas (Gondodipuro, 2007) rokok dapat 

menyebabkan beberapa efek kesehatan sebagai berikut: 

a. Efek Tembakau Terhadap Susunan Saraf Pusat 
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Cara bekerja efek tembakau terhadap susunan saraf pusat adalah bahwa nikotin yang 

diabsorpsi dapat menimbulkan tremor tangan dan kenaikan berbagai hormone dan 

neurohormon dopamine di dalam plasma. Efek dari tembakau memberi stimulasi depresi 

ringan, gangguan daya rangkap, alam perasaan, alam pikiran, tingkah laku dan fungsi 

psikomotor 

b. Penyakit Kardiovaskuler 

Orang yang merokok lebih dari 20 batang tembakau/hari memiliki risiko 6x lebih besar 

terkena infark miokard dibandingkan dengan bukan perokok. Penyakit kardiovaskuler 

merupakan penyebab utama dari kematian di negara – negara industri dan berkembang, 

yaitu sekitar 30% dari semua penyakit jantung berkaitan dengan tembakau. 

c. Arteriosklerosis 

Dari 100 pasien yang menderita gangguan sirkulasi pada tungkai bawah 

(Arteriosklerosis Obliteran), 99 diantaranya adalah perokok. 

d. Tukak Lambung dan Tukak Usus 12 Jari 

Tembakau meningkatkan asam lambung sehingga terjadilah tukak lambung dan usus 12 

jari. Perokok menderita gangguan 2x lebih tinggi dari bukan perokok. 

e. Efek Terhadap Bayi 

Ibu hamil yang merokok mengakibatkan kemungkinan melahirkan prematur. Jika kedua 

orang tuanya perokok mengakibatkan daya tahan bayi menurun pada tahun pertama, 

sehingga akan menderita radang paru – paru maupun bronchitis 2X lipat dibandingkan 

yang tidak merokok, sedangkan terhadap infeksi lain meningkat 30%. 

f. Efek Terhadap Otak dan Daya Ingat 

Dari hasil analisis otak, peneliti dari Neuropsychiatric Institute University of California 

menemukan bahwa jumlah dan tingkat kepadatan sel yang digunakan untuk berpikir 

pada orang yang merokok jauh lebih rendah daripada orang yang tidak merokok. 

g. Impotensi 

Merokok dapat merusak pembuluh darah, nikotin menyempitkan arteri yang menuju 

penis, mengurangi aliran darah dan tekanan darah menuju penis. Efek ini meningkat 

bersamaan dengan waktu. Masalah ereksi ini merupakan peringatan awal bahwa 

tembakau telah merusak area lain dari tubuh. 

h. Kanker 

Asap tembakau bertangggung jawab terhadap lebih dari 85% kanker paru – paru dan 

berhubungan dengan kanker mulut, faring, laring, esofagus, lambung, pankreas, mulut, 

saluran kencing, ginjal, ureter, kandung kemih, dan usus. 

i. Chronic Obstructive Pulnomary Diseases (COPD) 

Kebiasaan merokok mengubah bentuk jaringan saluran nafas dan fungsi pembersih 

menghilang, saluran membengkak dan menyempit 
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Aspek Kemiskinan 

Rokok merupakan jenis konsumsi tersier yang seharusnya menjadi pilihan terakhir di 

dalam konsumsinya, terutama bagi masyarakat yang memiliki penghasilan terbatas.  

Tabel 2 

Prevalensi Penduduk Umur ≥ 15 tahun menurut jumlah Rata-rata Batang Rokok 

yang dihisap per Hari berdasarkan Karakteristik, Riset Kesehatan Dasar 2010 

 

Sumber: Kementerian Kesehatan, Riskesdas, 2010 

 

Data di atas menunjukkan rokok telah dikonsumsi oleh anak umur 15 tahun dengan 

jumlah konsumsi hingga lebih dari 31 batang rookok per hari. Pada kelompok anak ini, 1,8% 

bahkan mampu mengkonsumsi rokok lebih dari 21 batang rokok per hari. Sementara pada 

kelompok masyarakat yang tidak bekerja, bahkan 2,3% dari mereka mampu mengkonsumsi 

rokok antara 21 – 30 batang rokok per hari. Sementara pelajar sebanyak 80% merupakan 

konsumen aktif dari rokok, dan sekitar 1% mengkonsumsi rokok lebih dari 21 batang per hari. 

Berdasarkan kelompok pengeluaran per kapita, Kuintil 1 sebagai masyarakat berpenghasilan 

paling rendah, 62% merupakan konsumen tetap rokok dan lebih dari 3% mampu 

mengkonsumsi rokok lebih dari 21 batang per hari. 

1-10 11-20 21-30 31+

Kelompok Umur (tahun)

15-24 65,8 31,6 1,8 0,8

25-34 48,2 45,6 4,1 2,1

35-44 46,6 44,5 61,1 2,8

45-54 46,3 44,6 6,4 2,7

55-64 52,6 39,9 5,6 2,0

65-74 65,3 29,7 3,8 1,2

75+ 73,5 24,1 1,9 0,5

Pekerjaan

Tidak Bekerja 68,9 27,9 2,3 0,8

Sekolah 79,8 19,1 0,8 0,3

Pegawai 50,8 40,9 4,9 3,5

Wiraswasta 46,0 45,5 5,6 2,9

Petani/Nelayan/Buruh50,9 42,5 4,8 1,7

Lainnya 52,5 40,5 4,6 2,4

Tingkat Pengeluaran per Kapita

Kuintil 1 61,7 34,8 2,8 0,7

Kuintil 2 53,9 41,0 4,0 1,1

Kuintil 3 50,5 42,9 4,7 1,9

Kuintil 4 47,5 43,9 5,7 2,9

Kuintil 5 45,5 43,3 6,8 4,4

Rata-rata Batang Rokok per Hari
Karakteristik 
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Literature review  

Konsep mengenai Cukai 

Definisi mengenai cukai secara khusus dinyatakan di dalam Undang-undang No 37 tahun 

2007 tentang perubahan Undang-undang No 11 tahun 1995 tentang Cukai. Di dalam Undang-

undang tersebut cukai didefinisikan sebagai pungutan negara yang dikenakan kepada barang 

yang memiliki sifat dan karaketeristik tertentu yaitu: 

- konsumsinya perlu dilakukan pengawasan 

- peredarannya perlu dilakukan pengawasan 

- penggunaannya menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan 

- atas penggunaannya memerlukan pengenaan pungutan dengan tujuan keadilan dan 

keseimbangan 

Cukai memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan pajak yang lain. Dan 

meskipun dikelompokkan ke dalam salah satu bentuk pajak tidak langsung, cukai tetap saja 

memiliki kekhususan yang lan. Menurut Sijbren Cnossen (Cnossen, 1997), kekhususan tersebut 

adalah: 

1. Objeknya tertentu 

Barang-barang yang dapat dikenakan cukai adalah barang-barang yang secara khusus 

disebutkan atau memenuhi kriteria di dalam Undang-undang. Hal ini menjadi kendala utama di 

Indonesia di dalam hal usaha untuk memperluas objek pengenaan cukai, karena di dalam 

Undang-undang tentang Cukai, secara khusus telah disebutkan bahwa Cukai hanya dikenakan 

atas 3 barang yakni hasil tembakau, etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol, 

meskipun telah dinyatakan di dalam filosofi cukai bahwa masih terdapat peluang untuk 

memperluas (ekstensifikasi) obyek cukai. Namun, untuk dapat memperluas obyek cukai 

tersebut, diperlukan usaha yang keras baik dari segi analisis maupun proses birokrasi agar 

dapat disetujui oleh semua pihak baik unsur pemerintah, skateholders maupun anggota 

legislatif.  

a) Pengenaannya memiliki tujuan yang berbeda-beda 

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang utama bagi beberapa negara di dunia, 

terutama negara berkembang, cukai memiliki tujuan yang khusus di dalam pengenaannya, 

diantaranya adalah (Cnossen, 1997): 

1) Untuk mengawasi konsumsi atas beberapa barang tertentu yang tidak sesuai dengan 

kaidah tata sosial kemasyarakatan dan kesehatan; misalnya rokok dan minuman 

beralkhohol; 

2) Dikenakan atas barang mewah dengan mempertimbangkan kemampuan dari pembayar 

pajak; 

3) Dikenakan atas kendaraan sebagai beban atas penggunaan jalan; 

4) Untuk menjaga penggunaan sumber daya alam secara efisien; 

5) Cukai atas bahan baku untuk mengurangi sampah/limbah; 

6) Penyediaan lapangan kerja dengan cara mengenakan cukai yang tinggi atas mesin yang 

berpotensi menggantikan tenaga kerja; 

7) Digunakan untuk mendanai penelitian dan promosi perdagangan. 
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b) Pengawasan fisik barang 

Dalam mengenakan cukai, petugas Bea dan Cukai berdasarkan hukum dapat 

melaksanakan pemeriksaan fisik barang kena cukai untuk mengukur tingkat kepatuhan 

pembayar cukai.  

Sedangkan menurut OECD, filosofi utama dari pengenaan cukai adalah untuk 

meningkatkan pendapatan negara, untuk mempengaruhi perilaku dari konsumen, dan 

memanfaatkan kekuatan pasar untuk mengubah pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan 

filosofi tersebut, maka negara-negaa anggota OECD secara umum mengenakan cukai atas 3 

produk utama yaitu minuman mengandung etil alkohol, bahan bakar minyak dan hasil 

tembakau. Sedangkan di Indonesia, cukai dikenakan hanya atas 3 barang yatu hasil tebakau, etil 

alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Dibanidngkan dengan negara-negara lain, 

Indonesia termasuk narrow country karena hanya mengenakan cukai atas sedikit barang. 

Sebagai perbanidngan adalah negara Thailand, Singapura, Belanda dan lain-lain yang 

mengenakan cukai lebih dari 10 jenis barang. 

Conventional Addictive model approach 

Model ini diterapkan berdasarkan model permintaan biasa, dimana permintaan akan 

barang Y ditentukan oleh harga barang Y tersebut dan barang subsitusi X. 

U(t) = f[ C(t), X(t) ] 

Dimana: 

C(t) – tingkat konsumsi barang adiktif pada waktu t 

X(t) – tingkat konsumsi barang komposit pada waktu t  

· fungsi maksimum utilitasnya tergantung pada tingkat pendapatan 

· fungsi permintaannya menjadi: 

C(t) = g[ P(t), Y(t), Z(t) ] 

P(t) – harga dari barang adiktif saat ini  

Y(t) – pendaptan  

Z(t) – variable lain yang berpengaruh pada selera konsumen 
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Roadmap industri hasil tembakau Indonesia 

 

Gambar 3 

Roadmap Industri Hasil Tembakau Indonesia 

 

 

Sumber: Kementerian Perindustrian 

Roadmap Kebijakan Cukai HT adalah gambaran arah kebijakan cukai hasil tembakau ke 

depan berdasarkan Roadmap Industri HT yang disusun dalam rangka menuju kebijakan cukai 

yang sederhana dan transparan yang mendukung pengendalian konsumsi hasil tembakau 

sesuai UU no.39 tahun 2007 tentang perubahan UU no.11 tahun 1995 tentang Cukai 

(Kemenkeu, 2012). Roadmap ini disusun sebagai bahan acuan di dalam menentukan arah 

kebijakan industry hasil tembakau dari tahun 2007 hingga 2020. Visi utama dari roadmap ini 

adalah untuk mencapai target kebijakan yang memprioritaskan kesehatan sebagai prioritas 

pertama, tenaga kerja sebagai prirotias kedua dan pendapatan negara sebagai peritoritas ketiga 

dimulai dari tahun 2015 hingga 2020.  

Tujuan: 

1. Mentransparasikan proses perumusan kebijakan cukai hasil tembakau, dengan tujuan 

mengendalikan konsumsi  

2. Mensinergikan stakeholder dalam perumusan kebijakan cukai hasil tembakau  

3. Mengembalikan pada filosofi cukai bahwa cukai dikenakan atas obyek barangnya, bukan 

pada subyeknya  

4. Menyederhanakan dalam perhitungan proyeksi penerimaan negara  

5. Menyederhanakan dalam penyelenggaraan administrasi cukai dan pengawasannya  

 

Pola Umum Kebijakan: 

1. Setiap tahun ditetapkan kenaikan secara moderat beban cukai spesifik. 

2007

2020

No illicit products 

and fake banderol

Certain Source of 

Revenue

Employment

Healthy Community

AIM

INSTRUMENT

Strengthen industry 

structure and healthy 

competition

Simplify excise policy

Limit new manufacturer 

license

Limit nicotine level

TOBACCO INDUSTRY ROADMAP 2007 - 2020

2010 2015
1. Employment

2. Revenue

3. Health

1. Revenue

2. Health

3. Employment

1. Health

2. Employment

3. Revenue
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2. Base line tarif cukai dari layer HJE yang berlaku sebelumnya. 

3. Besaran kenaikan memperhitungkan asumsi makro: pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan 

konsumsi. 

4. Prioritas kebijakan tarif cukai sejalan dengan roadmap industri HT (tenaga kerja, 

penerimaan negara, kesehatan). 

5. Penyederhanaan tarif cukai spesifik dengan mengurangi layer dalam masing-masing 

golongan jenis HT. 

 

Saat ini sudah merupakan tahap kedua dari roadmap ini yang sudah dijalankan, yang mana 

masih menempatkan pendapatan negara sebagai prioritas pertama, kemudian kesehatan 

prioritas kedua dan tenaga kerja prioritas ketiga.  

Adapun untuk mencapai visi tersebut, berbagai instrument kebijakan dipersiapkan, diantaranya 

pembatasan nikotin, moratorium penerbitan ijin pabrik rokok baru, mempersiapkan struktur 

industry yang kuat serta penanggulangan produk-produk yang illegal. 

Hasil dan pembahasan 

Data disusun berdasarkan data triwulanan dari tahun 1999 hingga 2010, dan dihitung dengan 

menggunakan metode pooled least square. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua 

variable di dalam model mempunyai tanda sesuai yang diharapkan, dengan tingkat R2 sebesar 

0,705 dan adjusted R2 sebesar 0,699.  

Persamaan di dalam model dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 3.  Hasil Perhitungan Regresi 

Dependent Variable: LN(CONS)? 
Method: Pooled Least Squares 
Sample: 1999:1 2010:4 
Included observations: 48 
Number of cross-sections used: 3 
Total panel (balanced) observations: 144 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -4.424588 3.446553 -1.283772 0.2013 
LN(P)? -1.076358 0.131888 -8.161152 0.0000 
LN(Y)? 3.062039 0.486292 6.296713 0.0000 
TAX? -0.169479 0.137321 -1.234178 0.2192 

R-squared 0.705601     Mean dependent var 3.248777 
Adjusted R-squared 0.699292     S.D. dependent var 0.804189 

S.E. of regression 0.440992     Sum squared resid 27.22633 
Log likelihood -84.40188     F-statistic 111.8482 

Durbin-Watson stat 0.151892     Prob(F-statistic) 0.000000 

Sumber: hasil perhitungan 

a. Dampak dari harga rokok terhadap konsumsi rokok 

Elastisitas harga terhadap konsumsi sebesar 1,076, maka dapat diinterpretasikan bahwa 

setiap kenaikan harga sebesar 1% maka akan terjadi penurunan konsumsi rokok sebesar 

1,076%. Elastisitas ini lebih besar dari hasil Yurekli (2008) sebesar 0.3%. berdasarkan hasil 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa elastisitas harga rokok terhadap konsumsi rokok 
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tergolong tinggi. Hal ini dapat dipahami karena pemerintah secara terus menerus telah 

menaikkan tariff rokok per batang. Sebagai contoh adalah kenaikan tariff cukai rokok pada 

tahun 2013 rata-rata sebesar 4,8% dibandingkan tahun 2012. 

 

b. Dampak pendapatan terhadap konsumsi rokok 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa elasitisitas pendapatan terhadap konsumsi rokok 

sebesar 3,06% yang berarti bahwa setiap kenaikan pendapatan masyarakat sebesar 1% 

maka konsumsi rokok akan naik sebesar 3,06%. Hasil yang positif ini sesuai dengan Yurekli 

(2008) untuk tahun 1970 sampai dengan  2007 dan Djutaharta (2002) untuk data time 

series tahun 1970-2001. 

 

c. Dampak cukai terhadap konsumsi rokok 

Elastisitas cukai terhadap konsumsi rokok menunjukkan hasil 0,17, yang berarti bahwa 

setiap kenaikan cukai sebesar 1% maka akan terjadi penurunan konsumsi rokok sebesar 

0,17%. Hasil ini lebih kecil dibandingkan beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya 

seperti tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4 

Hasil studi dampak kenaikan cukai 

 terhadap konsumsi dan pendapatan negara 

Studi 
% penurunan 

konsumsi 
% kenaikan 

pendapatan Cukai 

De Beyer and Yurekli 2.0 8.0 
Djutaharta et al 0.9 9.0 
Adioetomo et al 3.0 6.7 

Sunley, Yurekli, Chaloupka 2.4 7.4 

Sumber: Barber et.al (2008) 

 

Studi di atas menunjukkan bahwa penurunan konsumsi rokok sebagai akibat kenaikan 

cukai rokok akan berdampak positif bagi kenaikan pendapatan cukai bagi Negara. Sehingga, 

cukai dipandang sebagai alat yang tepat untuk menurunkan konsumsi rokok serta memperoleh 

pendapatan tambahan bagi Negara, melalui mekanisme menaikkan tariff cukai rokok. 

 Pada tabel 4 di bawah dapat dilihat bahwa saat ini di antara negara-negara ASEAN, 

Indonesia memiliki persentase tertinggi ke 5 dalam hal beban pajak terhadap harga retail rokok 

di pasaran. Saat ini, beban pajak secara keseluruhan atas rokok mencapai 54,4% dari harga 

retail di pasaran. Hal ini telah sesuai dengan pasal 5 UU No. 39 Th 2007 Tentang Cukai yang 

menyebutkan bahwa :“Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif 

paling tinggi 57% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual 

eceran”. 
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Tabel 5 

Perbandingan Beban Pajak Rokok di negara ASEAN 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

a. Di samping memiliki sisi positif bagi negara dari sisi penerimaan negara dan investasi serta 

tenaga kerja, rokok memiliki dampak negative dari sisi kesehatan dan dampak 

kesejahteraan masyarakat. 

b. Sektor rokok memiliki keterkaitan yang tinggi dengan kebijakan di sektor lain, baik dari 

hulu maupun hilir. Di dalam menentukan kebijakan di sektor ini, pemerintah perlu untuk 

melakukan analisis yang mendalam agar tercapai suatu kebijakan yang dapat diterima oleh 

stakeholder yang terkait. 

c. Kebijakan cukai merupakan suatu kebijakan yang berdampak pada konsumsi rokok. Nilai 

elasitisitas sebesar 0,17 menunjukkan bahwa kenaikan cukai rokok akan mengurangi 

jumlah rokok yang dikonsumsi, yang dapat berdampak pada penurunan investasi dan 

lapangan kerja di sektor ini. Pemerintah perlu melihat secara komprehensif kebijakan yang 

akan ditempuh dan tegas di dalam menentukan tujuan dari kebijakan yang ditempuh 

tersebut. 

d. Agar lebih efektif kebijakan cukai rokok memerlukan dukungan kebijakan lain. Peraturan-

peraturan yang selama ini telah ada diantaranya pembatasan ruang merokok, pembatasan 

iklan rokok dan jumlah kadar tar dan nikotin dalam rokok sangat mendukung bagi 

tercapainya tujuan kebijakan cukai yang lebih efektif.  

 

 

 

NO. NEGARA
MATA 
UANG

BEBAN PAJAK (% dari Harga Retail)

CUKAI
Bea Masuk PPN

Pajak 

Lain
TOTAL

Spesifik Ad Valorum

1 THAILAND THB 2 60 0 7 - 69

2 SINGAPURA SGD 61 0 0 7 - 68

3 PHILIPINA PHP 52 0 0 11 - 63

4 BRUNEI BND 63 0 0 0 - 63

5 INDONESIA IDR 46 0 0 8,4 - 54,4

6 MALAYSIA MYR 38 10 0 5 - 52

7 MYANMAR MMK 0 50 0 0 - 50

8 VIETNAM VND 0 33 0 9 - 42

9 LAOS LAK 2 18 0 9 9 38

10 KAMBOJA KHR 0 11 0 9 - 20
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KERANGKA PIKIR DALAM PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DI 
INDONESIA: TINJAUAN TEORITIS ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 

(AHP) 

 

Noor Syaifudin 
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, 
E-mail: soib2000@yahoo.com, HP: 08159902982 

 

ABSTRAK 

Pada pertemuan G20 di Pitsburg tahun 2009, Presiden Ri telah berkomitmen untuk 
menurunkan emisi sebesar 26% dengan kemampuan sendiri dan 41% jika dengan 
bantuan dari internasional. Komtimen ini kemudian diwujudkan dalam Perpres No 
61 tahun 2011 yang berisi target dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh 
Kementerian-kementerian terkait untuk mencapai komitmen tersebut. Kementerian 
Keuangan merupakan institusi yang berkepentingan dalam pendanaan guna 
mencapai target tersebut. Studi ini bertujuan untuk menyiapkan kerangka 
pemilihan kebijakan dalam pendanaan perubahan iklim di Indonesia. Selama ini 
AHP telah dipergunakan oleh Pemerintah dalam studi-studi pengambilan kebijakan. 
Hasil studi ini menunjukkan bahwa goal dari RAN GRK adalah menurunkan emisi 
sebesar 26% pada tahun 2020 dengan hasil yang diharapkan adalah pendanaan 
Rupiah Murni APBN, Hibah Luar Negeri, Pinjaman Luar Negeri, PPP serta 
Pembiayaan PI Luar Negeri. 

Kata kunci: Komitmen Presiden, RAN GRK, Pembiay aan Perubahan Iklim, AHP  

 

PENDAHULUAN  

Latar Belakang  

Presiden Republik Indonesia telah memberikan komitmennya untuk menurunkan emisi 

sebesar 26% jika dengan kemampuan sendiri pada tahun 2020 atau 41% jika dengan dukungan 

internasional. Komitmen tersebut secara formal telah dinyatakan di dalam Peraturan Presiden 

No 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional untuk menurunkan Gas Rumah Kaca (RAN-

GRK). Di dalam peraturan tersebut disebutkan tentang target penurunan emisi secara nasional, 

sektor-sektor apa saja yang terlibat dan memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi serta 

berapa jumlah emisi yang harus diturunkan pada tahun 2020. 

  

mailto:soib2000@yahoo.com
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Tabel 1 

Sektor Dalam RAN GRK dan Target Emisinya 

 

Sumber: Bappenas 

Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat 5 sektor yang menjadi target penurunan emisi 

yakni Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi Transportasi, Pertanian, Industri, dan Limbah. Dari 

kelima sektor tersebut diharapkan akan terjadi penurunan emisi sebesar 0,767 gTonCO2e pada 

tahun 2020 dengan kemampuan sendiri dan sebesar 1,189 gTonCO2e pada tahun 2020 dengan 

dukungan internasional.  

Dari kelima sektor tersebut sektor kehutan dan lahan gambut mempunyai tanggung 

jawab untuk menurunkan emisi terbesar yakni 0,672 gTonCO2e atau sebesar 87,61% diikuti 

Limbah dengan 0,048 gTonCo2e atau 6,26% dan yang paling kecil adalah industri dengan 

kewajiban sebesar 0,001 gTonCo2e atau 0,13%.  

Tabel 2.Kebutuhan Pendanaan RAN GRK 

(milyar rupiah) 

 

Sumber: Bappenas 

Sektor
Target Penurunan (Gton CO2e)

26% Persentase 41% Persentase

Kehutanan dan Lahan 
Gambut

0,672 87,61% 1,039 87,38%

Energi Transportasi 0,036 4,69% 0,056 4,71%

Pertanian 0,008 1,04% 0,011 0,93%

Industri 0,001 0,13% 0,005 0,42%

Limbah 0,048 6,26% 0,078 6,56%

Total 0,767 100% 1,189 100%

Sektor/Bidang Kegiatan Inti* Kegiatan Pendukung*

Energi Transportasi 94.654,18 6.955,54

Kehutanan dan Lahan Gambut 48.357,89 2.286,10

Pertanian 36.804,07 882,10

Industri 1.000,00 1.290,00

Limbah 44.709,33 4.949,52

Pendukung Lainnya - 2.129,26

TOTAL 225.525,47 18.492,52
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Bagi pencapaian target-target per sektor sebagaimana tersebut di atas, diperlukan 

pendanaan yang memadai guna membiayai program-program dan kegiatan-kegaitan yang akan 

dilakukan. Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa sektor energi dan transportasi yang 

memerlukan dana terbesar untuk menurunkan emisinya. Dengan target penurunan emisi 

sebesar 0,036 gTonCo2e atau 4,69% dari total emisi, sektor energi dan transportasi 

memerlukan dana sebesar Rp 94,654 triliun atau sekitar 42%. Dibandingkan dengan sektor 

kehutanan dan lahan gambut yang memiliki target untuk menurunkan emisi sebesar 0,672 

gTonCO2e atau sekitar 87,61% dengan keperluan pendanaan sebesar Rp 48,358 triliun atau 

hanya sekitar 21,4%. Sedangkan sektor limbah dengan target penurunan emisi sebesar 0,048 

gTon CO2e atau sekitar 6,26% dengan kebutuhan dana sebesar Rp 44,709 triliun atau sekitar 

19,8%. 

 

Tujuan 

Studi ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Melakukan identifikasi tentang tujuan utama dari upaya penurunan emisi 

2. Mengidentifikasi stakeholders yang terkait dengan kewajiban penurunan emisi di 

Indonesia 

3. Menyusun struktur bagan AHP dan mengidentifikasi elemen dari masing-masing tingkat di 

dalam struktur, baik itu terdiri dari kriteria, alternative ataupun stakeholders yang terkait 

dengan kebijakan RAN GRK 

Manfaat 

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Kerangka kebijakan pembiayan perubahan iklim/RAN GRK ini dapat menjadi dasar bagi 

para pengambil kebijakan di dalam menentukan prioritas kebijakan pembiayaan 

perubahan iklim berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 

2. Membangkitkan kesadaran publik tentang pentingnya pembiayaan perubahan iklim 

sebagai dampak dari komitmen pemerintah 

3. Hasil studi ini dapat menjadi dasar awal bagi pengembangan model kebijakan pembiayaan 

perubahan iklim berbasis AHP 

 

METODE 

Di dalam studi ini, kerangka konseptual penyusunan prioritas kebijakan pembiayaan RAN 

GRK/perubahan iklim akan disusun berdasarkan Analytic Hierarchy Process (AHP). AHP pada 

awalnya digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan informasi dan keputusan untuk 

memilih alternatif yang dipandang paling disukai. Dengan menggunakan AHP, maka persoalan 

yang rumit dapat diubah menjadi lebih sederhana dan dapat mempercepat proses pengambilan 

keputusan.  
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Menurut Brodjonegoro, terdapat aksioma-aksioma yang pasti akan terjadi atau tidak dapat 

dibantah kebenarannya (Brodjonegoro, 1992). Aksioma-aksioma tersebut harus diperhatikan 

sebelum dilakukan proses pengambilan keputusan dengan menggunakan AHP. 

 

Aksioma-aksioma tersebut terdiri dari:  

a. Aksioma pertama: reciprocal comparison 

Bahwasanya perbandingan harus dibuat oleh pengambil keputusan (stakeholders) dan 

pengambil keputusan harus menyatakan preferensinya yang dinyatakan dalam pemberian 

ranking atas pilihan-pilihan di dalam kriteria dan alternatif. Sifat dari preferensi tersebut 

harus memenuhi syarat resiprokal. 

b. Aksioma kedua: homogenity 

Preferensi pengambil keputusan haruslah dapat diperbandingkan satu sama lain., karena 

jika tidak homogen, maka harus dibuat cluster/kelompok baru agar dapat dipenuhi syarat 

dapat diperbandingkan tadi. 

c. Aksioma 3: independence 

Aksioma ini mensyaratkan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang 

ada, tetapi oleh goal secara keseluruhan. Jadi perbandingan antar elemen-elemen selevel 

dipengaruhi oleh elemen-elemen di atasnya. 

d. Aksioma 4: expectations 

Aksioma ini mensyaratkan bahwa dalam proses pembuatan hirarki sudah diasumsikan 

lengkap. Karena jika tidak lengkap maka pengambil keputusan dapat dianggap tidak 

mengambil keputusan dengan memperhatikan seluruh kriteria dan alternatif yang ada 

sehingga keputusannya dianggap tidak lengkap. 

 

Langkah-langkah menyusun AHP 

Menurut Marimin, terdapat 4 langkah di dalam menyusun AHP (Marimin, 2004), yang 

terdiri dari: 

1. Membuat struktur dari hirarki.Masalah-masalah yang akan dipecahkan diubah menjadi 

elemen-elemen yakni kirteria dan alternat=if 

2. Menilai kriteria dan alternatif. Kriteria dan alternatif dihitung dengan menggunakan 

perbandingan berpasangan (pair wise comparison). Saaty menyatakan bahwa skala 1 

sampai dengan 9 paling baik untuk menyatakan pendapat seseorang (Saaty, 1994). Nilai 

dan definisi dari pernyataan kualitatif yang menggunakan skala Saaty adalah sebagai 

berikut:  

 

Nilai Keterangan 

1 Kriteria/Alternatif A sama pentingnya dengan kriteria/alternatif B 

3 A sedikit lebih penting dari B 
5 A lebih penting dari B 
7 A benar-benar lebih penting dari B 

9 A secara mutlak lebih penting dari B 
2,4,6,8 Ketika tidak yakin di antara dua pilihan nilai  
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Sedangkan nilai perbandingan dari A ke B adalah 1 dibagi dengan nilai perbandingan B ke A. 

 

3. Keputusan prioritas. Setiap kriteria dan alternatif perlu dibuat pair wise comparisons. 

Nilainya dihitung dari ranking relatif dari masing-masing alternatif terhadap semua 

alternatif yang ada. Kriteria-kriteria yang ada, baik kuantitatif maupun kualitatif dapat 

diletakkan bersama-sama mengikuti penilaian bobot dan prioritas. Bobot dan prioritas 

dihitung dengan perhitungan matrix atau melalui penyelesaian persamaan matematis. 

4. Logika yang konsisten.  Semua element dikelompokkan secara logik dan diranking 

berdasarkan kriteria logik secara konsiten. 

 

Pembuatan Hirarki 

Pembuatan hirarki atau dekomposisi terdiri atas tiga proses yang berkesinambungan dan 

berhubungan satu dengan yang lain (Brodjonegoro, 1992). Proses tersebut adalah identifikasi 

level dan elemen, definisi konsep dan formulasi pertanyaan.  

Proses diawali dengan identifikasi level-level dan elemen-elemen yang akan ditempatkan di 

dalam level. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun level-level tadi berdasarkan definisi 

tertentu untuk kemudian menjadi bahan bagi pembuatan formulasi pertanyaan.    

  

 

 

Dekomposisi (Penyusunan Hirarki) 

 

Evaluasi Hirarki 

Sumber: Brodjoneogoro (1992) 
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Bentuk sebuah hirarki tergantung dari pengetahuan dan pengalaman seseorang, sehingga 

untuk memecahkan masalah yang sama, dua orang akan membuat dua hirarki yang berbeda. 

Adapun secara praktis, proses penyusunan hirarki  terdiri atas menetapkan tujuan 

keseluruhan pembuatan hirarki atau yang disebut ‘goal’. Goal adalah hal utama yang akan dicari 

pemecahan masalahnya. Setelah itu adalah menentukan criteria-kriteria yang relevan dengan 

goal tersebut. Pada tahapan ini kriteria-kriteria tersebut masih bersifat umum yang kemudian 

diikuti oleh sub criteria-sub criteria yang semuanya relevan dan mendukung bagi pencapaian 

tujuan umum dari pembuatan hirarki tadi.  

 

Contoh Bagan Hirarki 
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Menghitung bobot elemen 

Pada dasarnya, perumusan matematika dalam model AHP dilakukan dengan 

menggunakan matriks. Sebagai contoh, pada sistem operasi ada n elemen operasional yaitu 

unsur operasional A1, A2, ...., An, sehingga hasil pair wise comparison akan menguraikan 

matriks perbandingan. Pair wise comparison dari tingkat hirarki tertinggi di mana kriteria yang 

digunakan sebagai dasar untuk memberikan perbandingan. Kemudian mempertimbangkan 

elemen yang akan dibandingkan. 

 A
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Matrix sebuah xn adalah matriks timbal balik dan diasumsikan bahwa ada n elemen yaitu 

w1, w2, ..., wn yang akan digunakan sebagai pembanding. Nilai perbandingan antara pair wise 

comparison (wi, wj) dapat direpresentasikan sebagai matriks: 

wi/wj = a(i,j) ; i,j = 1,2…,n 

Dalam hal matriks perbandingan adalah matriks A dengan unsur-unsurnya adalah aij 

dengan i, j = 1,2 ..., n. Unsur-unsur matriks tersebut disusun dengan membandingkan satu 

elemen operasi terhadap elemen operasi lainnya untuk hirarki yang sama. Misalnya elemen a11 

adalah perbandingan pentingnya elemen operasi a1 dengan operasi elemen A1 sendiri. Dengan 

demikian nilai elemen a11 sama dengan 1. Menggunakan metode yang sama dapat disusun 

seluruh elemen diagonal matriks perbandingan sama dengan 1. Nilai unsur a12 adalah 

perbandingan antara elemen operasi A1 terhadap elemen operasi A2. Nilai a21 adalah 1/a12 

yang mencerminkan tingkat intensitas penting dari elemen A2 operasi terhadap operasi elemen 

A1. 

Jika vektor pembobotan elemen operasi A1, A2, ..., An digambarkan sebagai vektor W oleh 

W = (W1, W2, ..., Wn) maka nilai intensitas penting dari operasi elemen operasi A1 A2 yang 

dibandingkan dapat dinyatakan sebagai pembanding dari berat operasi elemen A1 menuju A2, 

yaitu b1/b2 yang sama dengan a12. Oleh karena itu matriks perbandingan dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 
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Nilai wi/wj dengan i,j = 1,2,...,n diperoleh dari responden yakni orang yang kompeten dan 

terkait dengan masalah yang sedang dianalisa. Jika matriksnya dikalikan dengan vector kolom 

W= (W1, W2, …, Wn) maka hubungannya akan menjadi; 

AW =nW 

Jika matriks A diketahui hasilnya dan jika nilai W juga diketahui angkanya, maka matriks 

tersebut dapat diselesaikan dengan persamaan berikut:  

[A-nI] W= 0  

Dimana I Matriks Identitas. 

Persamaan tersebut dapat memberikan solusi yang tidak nol jika dan hanya jika n adalah 

eigenvalue dari A dan W adalah eigen vector. Sebagai eigenvalue dari matriks perbandingan 

maka A dinotasikan sebagai λ1, λ2, …,  λn dan berdasar matriks A dengan kekhususan yaitu aii= 

1 dengan i= 1,2,…,n serta: ∑ λ1 =n . Dalam hal ini, maka semua eigenvalue sama dengan nol 

kecuali eigenvalue-nya maksimum. Dan seandainya penilaiannya konsisten maka nilai 

maksimum eigen value A adalah nilai n. W dihitung dengan cara mengganti nilai maksimum 

dengan persamaan berikut:  

AW = λmaks W  

Sehingga persamaan kedua menjadi:  

 [AλmaksI]W=0 

Untuk memperoleh nilai nol maka: 

λmaks=0  

berdasarkan hal tersebut, maka nilai λmaks dapat diperoleh. Kemudian dengan cara 

memasukkan nilai λmaks ke dalam persamaan sebelumnya dan kemudian ditambah dengan 
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persamaan ∑ Wi2 = 1 maka bobot dari setiap elemen operasi (Wi with I =1,2,…,n), yang 

merupakan eigenvector, akan sesuai dengan eigenvalue maksimal. 

 

Menghitung konsitensi  

Bobot dari matriks yang dianggap sebagai pair wise comparison hendaknya memiliki hubungan 

cardinal dan ordinal sebagai berikut: 

Hubungan Cardinal: aij.ajk = aik 

Hubungan Ordinal: Ai > Aj, Aj> Ak dan Ai>Ak 

Pada praktiknya akan terdapat perbedaan dari dua jenis hubungan tersebut, sehingga 

matriksnya akan menjadi tidak konsisten sebagai akibat dari ketidakkonsistenan dari preferensi 

orang yang mengisi kuesioner. Perbedaan tersebut disebut sebagai Indeks Konsistensi. 

Rumus dari Indeks Konsistensi adalah:  

1




n

nmaks
CI



 

Dimana: λmaks : eigenvalue maksimum 

 n       : matriks unit 

Indeks Konsistensi (IK) dengan nilai random anatara 1 sampai 9 dan kebalikannya adalah 

Indeks Random (IR). Dengan menggunakan nilai Indeks Konsistensi dan Indeks Random maka 

dapat diukur seberapa tingkat konsistensi dari setiap level di matriks tersebut (Saaty, 1991). 

IR

IK
RK   

where: RK : Rasio Konsistensi 

   IK   : Indeks Konsistensi  

   IR   : Indeks Random 

Di dalam model AHP, matriks perbandingan dapat diterima jika nilai RK≤ 0,1. 

Evaluasi Inkonistensi dari Hirarki 

Evaluasi atas inkonsistasi dari hirarki yang telah disusun dapat dijalankan dengan mengkalikan 

masing-masing indeks inkosistensi dengan criteria prioritas yang relevan,dan hasilnya 

kemudian dijumlahkan. Hasil akhir yang diperoleh kemudian dibagi dengan angka yang 

digunakan dalam indeks inkonsistensi matriks yang sesuai dengan dimensi dari masing-masing 

matriks. 
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Hal yang sama dilakukan pada setiap matriks indeks inkonsistensi yang dibobot berdasarkan 

criteria yang relevan dan hasilnya kemudian dijumlah. Agar hasil dari hirarki bagus, maka rasio 

inkonsistensi sebaiknay kurang dari 10%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penentuan Goal 

Di dalam Perpres 61 tahun 2011 dinyatakan bahwa tujuan utama dari Rencana Aksi 

Nasional untuk menurunkan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) adalah untuk mencapai target 

penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020. Dalam hal ini maka goal adalah 

emisi gas rumah kaca turun sebesar 26% pada tahun 2020. 

Penentuan Pelaku 

Di dalam penentuan pelaku dapat dilihat dari penanggung jawab program dan rencana 

aksi untuk menurunkan gas rumah kaca tersebut. Di dalam lampiran I Perpres 61 tahun 2011 

yang memuat kegiatan inti RAN GRK disebutkan bidang-bidang yang berpotensi untuk 

menurunkan gas rumah kaca disertai dengan kegiatan, target penurunan emisinya dan 

penanggung jawab kegiatannya. Maka di dalam membuat bagan hirarkinya, pelaku adalah 

penanggung jawab kegiatan tersebut. Dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum, 

Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

Kementerian Perindustrian, serta Pemerintah Provinis DKI Jakarta. Sedangkan di dalam 

lampiran II Perpres 61 tahun 2011 disebutkan tentang kegiatan pendukung RAN GRK dengan 

penanggung jawab diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, 

Kementerian Keuangan, Badan Meteorologi Klimatologidan Geofisika, Kementerian Kelautan 

danPerikanan, UKP4, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN). Adapun dalam penentuan bobot dari pelaku dapat 

diberikan berdasarkan dari dukungan kegiatan terhadap program penurunan emisi atau 

langsung kepada berapa target penurunan emisi tiap penanggung jawab. Namun melihat 

signifikansi dari kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca ini, maka target penurunan emisi 

tiap penanggung jawab akan lebih tepat sebagai bobot untuk eigenvector di level pelaku, 

sehingga untuk kegiatan pendukung tidak dimasukkan ke dalam struktur hirarki. 

 

Penentuan Tujuan Pelaku 

Di dalam penentuan tujuan pelaku dapat disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari 

masing-msaing institusi tersebut secara umum. Namun dapat juga berdasarkan tugas dari 

masing-masing pelaku di dalam rencana penurunan emisi. Dalam hal ini kegiatan-kegaitan 

tersebut meliputi: pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energy dan transportasi, industry 

dan pengelolaan limbah. Dalam penentuan bobot eigenvector untuk level tujuan pelaku ini 

dapat dilakukan dengan memberikan bobot sesuai dengan target penurunan emisi di per 

bidang, jumlah dana yang dibutuhkan per bidang atau dapat juga diperoleh dari hasil kuesioner. 

Jika digunakan angka target penurunan emisi tiap kegiatan sebagai bobot eigenvector, maka 
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angka yang diperoleh dihitung berdasarkan bobot target bidang tersebut dibagi dengan target 

penurunan emisi keseluruhan. 

Penentuan Kebijaksanaan 

Di dalam penentuan kebijaksanaan, dapat dimasukkan criteria-kriteria yang digunakan di 

dalam menentukan prioritas kebutuhan pendanaan bagi pembiayaan perubahan iklim di 

Indonesia. Berbagai literature menyebutkan bahwa criteria yang umum digunakan di dalam 

memilih suatu proyek pendanaan adalah efektifitas, efisiensi dan ekonomi. Namun beberapa 

peneliti menyatakan bahwa keadilan, dan keseimbangan juga dapat dimasukkan dalam criteria 

tersebut. Namun di dalam studi ini akan digunakan kriteria yang diperkenalkan oleh Bardach 

(2005) yang tediri dari: 

a. Efisiensi. 

Istilah efisiensi digunakan di dalam kaidah ekonomi, dimaknai sebagai upaya untuk 

memaksimalkan total kesejahteraan individu (aggregate undividuals welfare) atau dalam 

istilah yang umum di dalam ekonomi, efisiensi dapat diartikan sebagai upaya untuk 

memaksimalkan jumlah tingkat kebutuhan individu (sum of individual utilities) 

(Bardach,2005). Sedangkan Patton dan Sawik menyatakan bahwa criteria efisiensi ekonomi 

mensyaratkan agar keuntungan dari penggunaan sumber daya (biaya) hendaknya 

dimaksimalkan (Patton and Sawik, 1986). Hal ini berarti bahwa kriteria ini mengevaluasi 

alternative kebijakan berdasarkan sudut pandang ekonomi. Hal ini dilakukan dengan cara 

mengukur dampak positif dari kebijakan kepada masyarakat dan langkah berikutnya 

adalah menghitung berapa biaya untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

 

b. Kelayakan Operasional 

Kriteria ini mengukur apakah pilihan kebijakan akan mampu mencapai tujuan/hasil yang 

diharapkan. Dasar dari kriteria ini adalah tingkat keberhasilan dari tahapan yang 

digunakan untuk mencapai tujuan dan efektifitasnya. 

 

c. Kelayakan Finansial 

Kriteriaini mengukur kebutuhan keuangan dari kebijakan dan proyek yang diperlukan 

untuk menindaklanjuti kebijakan yang telah diambil. Kriteria ini juga memperhatikan 

kemampuan pemerintah untuk membiayai kebijakan yang telah diambil dan dampak dari 

kebijakan tersebut. 

 

d. Kelayakan Politis  

Kriteria ini mengukur dampak dari kebijakan terhadap stakeholder terkait. Kriteria ini 

menentukan alternatif kebijakan berdasarkan pada tingkat penerimaan dari para 

stakeholder. Namun disadari bahwa penilai semacam ini relatif subyektif dan kurang dapat 

diukur secara nominal, namun yang paling pokok adalah bahwa dukungan dari setiap 

stakeholder sangatlah dibutuhkan. 
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Penentuan Hasil Yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan di dalam pendanaan pembiayaan perubahan iklim adalah adanya 

sumber-sumber pendanaan yang ada saat ini yang dapat dipergunakan untuk membiayai 

perubahan iklim atau penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. berdasarkan pemaparan 

dari Kementerian Keuangan mengenai beberapa sumber pendanaan tersebut antara lain: 

Rupiah Murni dari APBN, Hibah Luar Negeri, Hutang Luar Negeri, Public Private Partnerships 

(PPP), dan Pembiayaan Dana Perubahan Iklim Luar Negeri. 

 

KESIMPULAN 

1. Goal diperoleh dari tujuan utama dari RAN GRK adalah tercapainya penurunan emisi 

sebesar 26% pada tahun 2020. 

2. Pelaku terdiri atas Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian 

Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, 

Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian dan Pemprov DKI Jakarta. 

3. Tujuan Pelaku terdiri dari sektor pertanian, sektor kehutanan dan lahan gambut, energi 

dan transportasi, industri dan pengelolaan limbah. 

4. Kebijaksanaan terdiri dari efisiensi, kelayakan operasional, kelayakan finansial, dan 

kelayakan politis. 

5. Hasil yang diharapkan adalah Rupiah Murni dari APBN, Hibah Luar Negeri, PPP dan 

Pembiayaan Dana Perubahan Iklim Luar Negeri 

6. Secara bagan dapat digambarkan sebagai berikut: 
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ABSTRACT 

Masih besarnya beban subsidi energi dalam APBN, dirasakan cukup 
memprihatinkan. Banyak pengamat bahkan menganalogikan fakta tersebut dengan 
komitmen Indonesia dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau (green 
economy). Dalam berbagai event internasional, kiprah Indonesia cukup disegani, 
bahkan pidato Presiden SBY dalam Pertemuan Rio+20 yang lalu mendapat apresiasi 
luar biasa dari banyak pihak. Komitmen menurunkan Presiden dalam mengurangi 
emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui skema Rencana Aksi Nasional/Daerah 
(RAN/D) sebesar 26% dari BAU dan 41% dengan bantuan internasional tahun 
2020, juga mendapat banyak pujian.   

Besarnya beban subsidi energi dalam APBN juga dinilai tidak selaras dengan 
kebijakan Pemerintah khususnya pencapain tujuan pro-environment, mengingat 
sebagian besar jenis BBM yang disubsidi APBN masih bersifat fossil -fuel yang 
menimbulkan jejak ekologis bagi kelestarian lingkungan. Padahal sebagai dokumen 
anggaran Pemerintah, APBN sejatinya memiliki peran strategis dalam 
perekonomian. Akibatnya banyak pengamat menyatakan bahwa APBN kita masih 
jauh dari ide ”hijau”. Dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pelestarian Lingkungan Hidup (PPLH), dinyatakan dengan jelas kewajiban 
Pemerintah dan DPR untuk menyusun anggaran yang berbasis lingkungan hidup 
(green budget). Karenanya ide mengenai pengalokasian APBN yang lebih hijau 
(green budget) menjadi sangat krusial dan menantang. Mendasarkan kepada teori 
yang telah ada, terdapat beberapa skenario dalam menciptakan APBN yang lebih 
hijau.  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

 RUU-APBN 2013 akhirnya disepakati oleh Pemerintah dan DPR. Persetujuan tersebut 

sekaligus menjadi dasar seluruh Kementrian/Lembaga (K/L) merealisasikan kebijakan 

anggaran 2013. Tidak terlalu banyak hal yang menarik dari hasil kesepakatan APBN 2013. 

Beberapa pos belanja dominan seperti belanja subsidi, belanja pegawai dan Transfer ke Daerah 

kembali menyedot alokasi belanja APBN. Dengan alokasi belanja pegawai mencapai Rp241,1 

triliun, belanja subsdi Rp317,2 triliun dan Transfer ke Daerah Rp528,6 triliun, jika dihitung 

sudah menghabiskan sekitar 75,6% alokasi belanja APBN 2013. Kondisi ini tentu meresahkan 

mengingat ke-3 alokasi belanja tersebut sifatnya wajib dan mengikat. Artinya sisa alokasi 

belanja APBN yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk belanja infrastruktur, sosial dan 

pembangunan hanya tersisa 24,4%.  

 Dari besaran subsidi energi sebesar Rp274,1, subsidi BBM menyedot Rp193,8 triliun 

dan subsidi listrik Rp80,9 triliun. Hal ini sebetulnya sudah berulang setiap tahunnya. BBM dan 

listrik sudah terlanjur menjadi komoditas politik di negeri ini sehingga besarannya bukan 

diupayakan untuk turun, justru semakin naik. Tahun 2006 saja misalnya, alokasi subsidi BBM 

mencapai Rp64,2 triliun dan terus meningkat menjadi Rp129,7 triliun dalam APBN-P 2011. 

mailto:Djohar78@gmail.com,Hp
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Dalam APBN-P 2012, Pemerintah kembali menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp137,4 triliun. 

Hal yang sama terjadi dalam kasus subsidi listrik. Tahun 2006, alokasi subsidi listrik mencapai 

Rp30,4 triliun dan terus meningkat menjadi Rp65,5 triliun dalam APBN-P 2011. Dalam APBN-P 

2012, Pemerintah menganggarkan subsidi listri sebesar Rp64,9 triliun.  

 

Permasalahan  

 Masih besarnya beban subsidi energi dalam APBN, dirasakan cukup memprihatinkan. 

Banyak pengamat bahkan menganalogikan fakta tersebut dengan komitmen Indonesia dalam 

mendukung pengembangan ekonomi hijau (green economy). Dalam berbagai event 

internasional, kiprah Indonesia cukup disegani, bahkan pidato Presiden SBY dalam Pertemuan 

Rio+20 yang lalu mendapat apresiasi luar biasa dari banyak pihak. Komitmen menurunkan 

Presiden dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui skema Rencana Aksi 

Nasional/Daerah (RAN/D) sebesar 26% dari BAU dan 41% dengan bantuan internasional tahun 

2020, juga mendapat banyak pujian.   

 Besarnya beban subsidi energi dalam APBN juga dinilai tidak selaras dengan kebijakan 

Pemerintah khususnya pencapain tujuan pro-environment, mengingat sebagian besar jenis BBM 

yang disubsidi APBN masih bersifat fossil-fuel yang menimbulkan jejak ekologis bagi kelestarian 

lingkungan. Padahal sebagai dokumen anggaran Pemerintah, APBN sejatinya memiliki peran 

strategis dalam perekonomian. Akibatnya banyak pengamat menyatakan bahwa APBN kita 

masih jauh dari ide ”hijau”. Dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian 

Lingkungan Hidup (PPLH), dinyatakan dengan jelas kewajiban Pemerintah dan DPR untuk 

menyusun anggaran yang berbasis lingkungan hidup (green budget). Karenanya ide mengenai 

pengalokasian APBN yang lebih hijau (green budget) menjadi sangat krusial dan menantang. 

 

 

LANDASAN TEORI 

APBN 

 Mengacu kepada nomenklatur resmi internasional, APBN terdiri dari pos Pendapatan 

Negara&Hibah, Belanja Negara dan Pembiayaan. Sistem ini mengadopsi sistem anggaran 

bersifat I-account, yang berimplikasi munculnya kondisi surplus/defisit secara nyata. Sistem I-

account sekaligus merevisi sistem anggaran sebelumnya yang bersifat T-account, yang sarat 

dengan kepentingan penciptaan anggaran yang berimbang.  

 Dalam mekanisme penyusunannya, APBN didasarkan kepada beberapa asumsi dasar.  

Asumsi dasar tersebut bermanfaat dalam membentuk APBN, sekaligus menjadi patokan 

menghadapi fluktuasi dan tekanan ekonomi. Asumsi dasar dalam APBN terdiri dari variabel 

PDB, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga SPN-3 bulan, nilai tukar, harga dan lifting 

minyak. Setelah asumsi ini disepakati, maka APBN siap untuk dilaksanakan. Demi menciptakan 

efisiensi dan efektifitas APBN, aspek monitoring dan evaluasi (monev) mutlak diperlukan, 

sebagai dasar penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan(APBN-

P). 
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 Dari sisi financing, APBN memiliki peran signifikan dalam mendukung pencapaian 

ekonomi hijau. Ekonomi hijau secara teori dapat dimaknai sebagai jawaban atas ekonomi coklat. 

Ekonomi coklat adalah ekonomi yang sarat dengan karbon, penggunaan energi yang tidak 

efisien, akan tetapi secara sosial tidak cukup inklusif yang artinya tidak melibatkan banyak 

orang dalam proses pengambilan keputusan. Ekonomi hijau berusaha mendorong terciptanya 

sebuah perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan energi serta secara sosial 

melibatkan partisipasi dari seluruh masyarakat. Dalam beberapa perspektif, ekonomi hijau 

berkorelasi positif dengan terciptanya sebuah Pemerintah yang bersih dan transparan.   

 Selain masih besarnya beban subsidi energi, APBN dirasakan belum hijau karena 

dukungan alokasi anggaran yang diberikan dalam berbagai aktivitas hijau dirasakan masih 

kurang. Dukungan langsung masih terbatas pada alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut data Kemenkeu, DAK Lingkungan Hidup 

dialokasikan mulai tahun 2006. Hingga tahun 2011, total anggaran yang dialokasikan mencapai 

Rp2,0 triliun. Sementara DAK Kehutanan, dialokasikan pertama kali tahun 2008, hingga kini 

total anggarannya sekitar Rp850 miliar. Jika dibandingkan alokasi DAK Pendidikan dengan total 

anggaran mencapai Rp46,3 triliun atau DAK Kesehatan dengan total anggaran mencapai Rp20,8 

triliun, alokasi tersebut sekiranya belum menunjukkan keberpihakan APBN terhadap 

pengembangan ekonomi hijau.  

 Pemberian berbagai fasilitas keringanan pajak dan kemudahan usaha sebetulnya dapat 

dihitung juga sebagai bentuk dukungan APBN terhadap pengembangan ekonomi hijau. 

Pengenaan pajak ekspor atas kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia juga dapat 

dikalkulasikan sebagai bentuk dukungan APBN terhadap ekonomi hijau. Namun dampak yang 

diberikan memang dirasakan tidak sebesar dukungan alokasi belanja. Pemanfaatan yang kurang 

bijak juga menjadi kendala, karena belum aadanya mekanisme ear-marking pengenaan pajak 

untuk dikembalikan lagi pada upaya pelestarian lingkungan. Akibatnya pemungutan pajak dan 

pemberian insentif lingkungan dirasa lebih didasarkan kepada pertimbangan potensi 

menambah penerimaan, bukan kepada prioritas konservasi lingkungan, sehingga kerusakan 

lingkungan yang kerap menyertai eksploitasi yang dilakukan oleh industri, tetap saja menjadi 

masalah yang belum terpecahkan hingga kini. 

 

Kegagalan Pasar, Eksternalitas Negatif, dan Inefisiensi 

 Ekonomi bermula dari permasalahan keterbatasan sumber daya yang disertai keinginan 

yang tidak terbatas. Teori ekonomi mengajarkan masyarakat bagaimana cara menentukan 

pilihan yang efisien jika dihadapkan pada situasi sumberdaya yang terbatas dan keinginan yang 

tak terbatas. Kemudian, diperkenalkanlah istilah pasar sebagai sarana bertemunya para pelaku 

ekonomi yang kemudian akan menentukan pilihannya masing-masing. Dalam bukunya, An 

inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Adam Smith (1776) 

memperkenalkan istilah “invisible hand” sebagai mekanisme yang menuntun para pelaku 

ekonomi tersebut sehingga pilihan yang mereka jalankan mencapai hasil ekonomi yang 

diinginkan. Hasil tersebut dinamakan keseimbangan pasar. 

 Sedangkan, efisiensi pada ekonomi diukur dari besaran surplus konsumen dan surplus 

produsen yang terjadi saat kondisi keseimbangan pasar tercapai. Menurut Mankiw (2007), 
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“Market do many things well, but they do not do everything well” (p. 203). Terdapat beberapa 

kondisi dimana mekanisme pasar gagal mencapai alokasi sumber daya yang efisien dan 

akhirnya membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengkoreksi kegagalan pasar tersebut. 

Salah satu kondisi kegalalan pasar yaitu eksternalitas. Eksternalitas terjadi saat seseorang 

terlibat dalam suatu aktivitas yang mempengaruhi kesejahteraan pihak lainnya (yang berada di 

luar aktivitas) dan tidak membayar ataupun menerima kompensasi dari aktivitas tersebut 

(Mankiw, 2007). 

 Terdapat dua macam eksternalitas, eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. 

Eksternalitas negatif akan mengakibatkan pasar memproduksi barang atau jasa tertentu pada 

tingkat yang lebih besar dari yang diinginkan masyarakat (                 ). Sebaliknya, 

eksternalistas positif akan mengakibatkan pasar memproduksi barang atau jasa pada tingkat 

yang lebih rendah dari yang diinginkan masyarakat. (                 ) 

 

 

 

Sumber: Mankiw, N. G. (2007). Principles of economics (4th ed.)halaman 206 

Gambar 1.1 Eksternalitas Negatif Dalam Perekonomian 
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Sumber: Mankiw, N. G. (2007). Principles of economics (4th ed.)halaman 208 

Gambar 1.2 Eksternalitas Positif Dalam Perekonomian 

  

Baik eksternalitas negatif maupun positif memiliki hubungan yang erat dengan aspek 

lingkungan. Eksternalitas negatif menyebabkan kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh 

dampak aktivitas perekonomian yang tidak terinternalisasi, sedangkan sebaliknya, eksternalitas 

positif menyebabkan manfaat dari pelestarian lingkungan tidak terhitung dalam keuntungan 

perekonomian. Sedangkan eksternalitas negatif itu sendiri menyebabkan terjadi inefisiensi. 

Inefisiensi tersebut akan meningkat pula seiring dengan peningkatan degradasi lingkungan jika 

tidak ada upaya untuk mengkoreksi kegagalan pasar ini. Sehingga ekonom-ekonom dunia pun 

mencari jalan untuk mengoreksi kegagalan pasar tersebut. 

 Salah satu cara yang diajukan beberapa ekonom untuk mengoreksi kegagalan yaitu 

Coase Theorem. Coase Theorem menjelaskan bahwa selama eksternalitas dapat diperdagangkan 

dengan cara yang tawar-menawar, maka alokasi sumberdaya akan berada pada titik yang 

efisien. Namun, dalam hal lingkungan, kedua pihak yang terlibat adalah benda hidup dan benda 

mati. Sehingga, lingkungan, sebagai benda mati, tidak bisa melakukan penawaran mengenai 

pentingnya peran mereka bagi kelestarian ekosistem dan akibatnya manusia dapat 

mengeksploitasi ekosistem tanpa hambatan. 

 Degradasi lingkungan sendiri tidak hanya mempengaruhi dimensi ekonomi, tetapi juga 

mempengaruhi dimensi sosial. Contohnya di Indonesia, pemukiman yang rentan terhadap 

degradasi lingkungan kebanyakan berada di kawasan pemukiman kumuh. Sesuai dengan 

hukum permintaan, harga perumahan di kawasan yang rentan terhadap dampak degradasi 

lingkungan pasti akan jauh lebih murah dibandingkan kawasan bebas banjir, gempa, dan 

bencana alam lainnya. Sehingga kawasan-kawasan tersebut sebagian besar dihuni oleh 

masyarakat kalangan menengah ke bawah. 

 Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak degradasi 

lingkungan pada aspek sosial tidak kalah pentingnya dengan aspek ekonomi. Maka, penting 

kiranya untuk melihat bagaimana dampak dari degradasi lingkungan terhadap ekonomi 

maupun sosial. Kemudian diperlukan cara agar dampak tersebut dapat terinternalisasi dalam 

proses pembangunan Indonesia tanpa membiarkannya bekerja sesuai mekanisme pasar. Maka, 
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kebijakan dalam bentuk intervensi pemerintah ataupun kebijakan di organisasi-organisasi 

internasional merupakan satu-satunya cara agar kegagalan pasar ini dapat dikoreksi. 

 

Sumber: Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2004). Microeconomics (6th ed.) 

Gambar 1.3 Kurva Pengurangan Emisi 
  

Jika pemerintah memberikan paksaan kepada perusahaan-perusahaan penghasil emisi 

untuk mengurangi tingkat emisi, perusahaan tersebut pasti akan memperhitungkan besaran 

dana yang dihabiskan untuk mengurangi emisi dan besaran emisi yang harus mereka kurangi. 

Untuk melakukan simplifikasi, kita mengasumsikan bahwa keputusan jumlah output dan 

keputusan jumlah emisi yang diproduksi perusahaan adalah independen, dan perusahaan 

tersebut telah menentukan tingkat output yang memberikan laba maksimum. Oleh karena itu, 

perusahaan siap untuk memilih tingkat emisi yang diinginkan.  

 Kurva berlabel MEC merepresentasikan marginal external cost of emission. Kurva social 

cost merepresentasikan kerugian yang meningkat sehubungan dengan peningkatan emisi. 

Kurva MEC memiliki slope yang positif karena nilai marginal cost dari eksternalitas akan 

meningkat saat terjadi peningkatan tingkat eksternalitas. Karena penekanan yang dilakukan 

terdapat pada pengurangan emisi dari tingkat yang sebelumnya, maka grafik MEC dibaca dari 

kanan ke kiri.  

 Dari perspektif ini, kita melihat bahwa MEC terkait dengan pengurangan emisi dari kecil 

di tingkat 26 unit, yang merefleksikan tambahan keuntungan dari upaya penurunan emisi, yaitu 

lebih besar dari $6 per unit. Kemudian tingkat emisi berkurang dan terus berkurang, dan 

marginal social cost turun sampai kurang dari $2 per unit. Di mana pada satu titik, benefit 

tambahan yang didapat akibat penurunan tingkat emisi menjadi kurang dari $2.  

 Kurva MCA adalah marginal cost of abating emission. Kurva ini mengukur biaya 

tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli dan menggunakan peralatan 

untuk mengkontrol tingkat emisi. Kurva MCA memiliki slope yang negatif karena marginal cost 

untuk mengurangi tingkat emisi akan rendah bila penurunan telah sedikit dan tinggi ketika 

jumlah emisi yang harus diturunkan masih besar. Dengan demikian, marginal cost untuk 

mengurangi emisi akan meningkat seiring dengan keinginan kita untuk mengurangi emisi yang 

lebih besar lagi. Untuk kasus pada gambar 2.4 tingkat emisi yang efisien adalah 12, yaitu saat 

MEC sama dengan MCA. Kerangka di atas dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk 

menekan emisi pada tingkat yang tidak merugikan baik bagi perusahaan maupun lingkungan. 
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Instrumen Berbasis Pasar  

 Sebagaimana disebutkan di atas, titik keberangkatan instrumen berbasis pasar adalah 

insentif ekonomi. Menurut instrumen berbasis pasar, terdapat rentang instrumen kebijakan 

yang dapat diterapkan untuk mengatur emisi termasuk sistem biaya dalam hal biaya polusi 

(misalnya pajak atas polusi), izin yang dapat diperdagangkan, penurunan gesekan pasar, dan 

pengurangan subsidi pemerintah (Stavins, 2001 ). 

1. Charge Systems 

 Dalam charge system, perusahaan dikenakan biaya atau pajak pada jumlah yang 

dihasilkan pencemaran (Pigou, 1920). Berkenaan dengan hal tersebut, charge system 

bermanfaat bagi perusahaan untuk mengurangi emisi ke titik di mana biaya marjinal dari 

produksi polusi sama dengan tarif pajak. Tantangan peraturan ini adalah untuk mengatur tarif 

pajak yang ideal dalam rangka menciptakan insentif bagi perusahaan. Idealnya, tarif pajak 

ditetapkan pada titik di mana manfaat marjinal mengurangi emisi sama dengan biaya, tetapi 

untuk beberapa pembuat kebijakan akan berpikir sejauh tingkat pengurangan yang diinginkan. 

Masalahnya adalah bahwa pemerintah memiliki informasi dan tidak dapat mengharapkan 

bagaimana perusahaan akan menanggapi suatu tingkat pajak (Stavins, 2001). Paragraf berikut 

akan membahas jenis muatan antara lain biaya limbah, simpanan pengembalian sistem, 

retribusi, pajak diferensiasi, dll 

 Biaya limbah terkait erat dengan apa yang sebagian besar ekonom anggap sebagai pajak 

polusi. Ide ini berasal dari gagasan bahwa biaya atau pajak yang dipungut diberikan pada 

jumlah atau pencemaran emisi yang telah dibuat. Semakin besar jumlah polusi, semakin besar 

pajak tersebut. Fokus dari biaya limbah adalah untuk membatasi produksi polusi, misalnya 

menetapkan biaya tinggi untuk produksi karbon (CO) produksi monoksida, Karbon Dioksida 

(CO2), Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen Oksida (NOx), dll akan mendorong produsen mobil 

untuk membuat mobil emisi rendah gas. 

 Instrumen lainnya adalah deposit refund systems yang menyediakan instrumen pasar 

dengan memaksakan biaya di muka untuk membayar kerugian potensial dan 

mengembalikannya kembali produk untuk pembuangan yang tepat atau daur ulang. Kasarnya, 

hal tersebut adalah sebagai alat pencegahan yang akan mempromosikan perilaku bertanggung 

jawab dan membutuhkan pengawasan oleh regulator. 

 Berbeda dengan biaya limbah dan deposit refund systems, retribusi dimaksudkan untuk 

mempengaruhi perilaku orang-orang atau perusahaan. Misalnya, orang yang dikenakan pajak 

bahan bakar karena penggunaan kendaraan atau sepeda motor. Bahan bakar yang dikenakan 

pajak di sebagian besar negara. Idealnya, pendapatan dari pajak ini diarahkan untuk tujuan 

tertentu seperti pemeliharaan jalan dan konstruksi serta pendanaan untuk mengurangi atau 

mengurangi dampak dari emisi gas dari penggunaan kendaraan. Di kebanyakan negara 

berkembang, pendapatan dari pajak bahan bakar tidak secara khusus ditujukan untuk sektor 

transportasi. Karena kurangnya dukungan pengembangan keuangan, hal tersebut aliran pajak 

pendapatan umum dan digunakan untuk membiayai program yang paling prioritas 

pembangunan seperti memerangi kemiskinan. 
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 Tujuan dari biaya pelayanan perkotaan dan pembuangan produk sama halnya dengan 

pajak bahan bakar. Dalam biaya layanan perkotaan, orang atau perusahaan akan dibebankan 

secara proporsional sesuai dengan volume limbah mereka. Unit ini adalah pendekatan 

pembebanan dimana orang atau perusahaan dikenakan biaya tambahan dari pengumpulan dan 

pembuangan. Sebaliknya, instrumen produk pembuangan kekhawatiran pada bahan berbahaya 

yang terkandung dalam produk untuk dikonsumsi. Fee akan ditambahkan terhadap harga polusi 

yang menghasilkan produk yang menghasilkan eksternalitas negatif. Dengan kata lain, pajak 

produk akan dikenakan yang kemudian digunakan untuk mengurangi bahan dalam aliran 

limbah. 

2. Tradable Permits 

 Gagasan di balik izin yang dapat diperdagangkan adalah untuk mengalokasikan hak 

milik atas polusi atau emisi dan membuat hak-hak tersebut diperdagangkan. Tradable permits 

melibatkan regulator yang menentukan tingkat keseluruhan aktivitas pada tingkat ditoleransi, 

seperti polusi, kemudian mengalokasikan tradable rights, izin, atau kuota bagi perusahaan 

menghasilkan polusi hingga pada tingkat yang ditoleransi. Perusahaan yang menghasilkan 

tingkat pencemaran di bawah tingkat dialokasikan dapat menjual izin surplus mereka ke 

perusahaan lain yang membutuhkan dan bagi mereka yang kehabisan tingkat uang saku mereka 

harus membeli izin dari orang lain atau perusahaan akan menghadapi hukuman hukum. 

 Menurut instrumen ini, regulator/pemerintah dapat mengeluarkan hanya sejumlah 

terbatas izin yang akan memaksa perusahaan untuk memilih yang paling hemat biaya sarana 

untuk mengurangi polusi atau emisi. Pemerintah dapat menjual izin kepada perusahaan pada 

lelang atau mendistribusikannya secara gratis kepada perusahaan dalam proporsi sesuai 

dengan emisi historis perusahaan. Dari pandangan bisnis, dalam rangka memenuhi kuota emisi 

diizinkan perusahaan dapat memilih opsi untuk mengurangi jumlah emisi saat ini atau mencari 

izin tambahan yang cukup dari orang lain. Selanjutnya, karena izin dapat diperdagangkan, 

pemerintah dapat mencapai tingkat yang diinginkan dari polusi atau emisi dengan 

mengendalikan jumlah izin yang dikeluarkan. Jika tidak, itu tidak perlu memiliki izin dan 

karenanya mendapatkan tingkat yang diinginkan emisi berada di luar kontrol pemerintah. 

3. Market Friction Reductions 

 Mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan gesekan pasar dapat 

mendorong perlindungan lingkungan. Ada tiga cara yang cukup dalam melakukannya. Pertama 

adalah pasar penciptaan untuk input/output dalam kaitannya dengan kualitas lingkungan. Jika 

terdapat dua daerah penghasil output yang sama namun bervariasi dalam biaya produksi, 

sehingga terjadi pertukaran sukarela antara mereka dan alokasi yang lebih efisien bisa terjadi. 

Kedua, Market friction reduction adalah dengan aturan kewajiban yang mendorong perusahaan 

untuk mempertimbangkan kerusakan lingkungan yang potensial dalam proses pengambilan 

keputusan mereka. Akhirnya, hal itu bisa dilakukan dengan memberikan informasi yang lebih 

baik dengan keberadaan informasi produsen dan konsumen yang baik. Informasi ini diyakini 

sebagai salah satu yang kliring pasar asuh. Persyaratan label penggunaan energi secara efisien 

pada produk (misalnya "label eco”) adalah contoh untuk mempromosikan aktivitas pasar yang 

lebih baik. 
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4. Subsidi lingkungan: Pengurangan Polusi dan Teknologi Pencegah 

 Terdapat dua jenis utama dari subsidi: subsidi pengurangan polusi dan subsidi teknologi 

pengurangan. Di kebanyakan negara berkembang, skema subsidi berbagai diarahkan untuk 

mempromosikan pembangunan ekonomi dan untuk melindungi industri dalam negeri serta 

distribusi pendapatan. Sampai batas tertentu, mengurangi subsidi pemerintah dapat 

mengurangi atau menghilangkan dampak lingkungan yang merugikan. Antara lain pengurangan 

subsidi adalah mengurangi subsidi energi (misalnya bahan bakar) dan input pertanian seperti 

pestisida dan pupuk. BBM diyakini sebagai salah satu emisi gas pembangkit yang mendegradasi 

terhadap lingkungan. Dengan demikian, gagasan pengurangan subsidi BBM adalah membatasi 

penggunaan konsumsi bahan bakar yang pada gilirannya mengurangi dampak buruk dari bahan 

bakar dalam hal emisi gas yang dihasilkan. Demikian juga, pengurangan subsidi input pertanian 

adalah untuk mempengaruhi lingkungan dari dampak buruk penggunaan pupuk non-organik 

dan pestisida.  

 Perlu dicatat bahwa dalam mengembangkan konteks negara-negara, seperti di 

Indonesia dimana sektor pertanian memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, 

pengurangan subsidi input harus mempertimbangkan biaya-manfaat atas penggunaaan atau 

tidaknya terhadap bahan non-organik. Hal ini terutama karena membatasi penggunaan input 

tersebut akan menurunkan produksi output pertanian. Berbeda dengan pengurangan subsidi, 

pengurangan subsidi teknologi didefinisikan sebagai pembayaran yang ditujukan untuk 

menurunkan biaya teknologi pengurangan. Tujuan dari alat ini adalah untuk internalisasi 

eksternalitas positif dengan konsumsi kegiatan pengurangan. 

5. Peraturan Pemerintah 

 Peraturan pemerintah dalam hal instrumen "kendali dan komando" lingkungan telah 

dilakukan pada tahun 1970 dalam pembuatan keputusan. Ide pandangan tradisional bahwa 

dalam menetapkan target emisi secara seragam seberapa banyak perusahaan harus 

menghasilkan. Stavins dan Whitehead (1992) mengklasifikasikan dua jenis peraturan control 

and command yang berbasis teknologi dan berbasis kinerja. Yang pertama mengharuskan 

perusahaan untuk menggunakan metode tertentu seperti dan peralatan untuk memenuhi 

tingkat emisi yang ditargetkan. Di sisi lain, kinerja berbasis menetapkan target keseluruhan 

untuk masing-masing perusahaan atau memberikan perusahaan beberapa kebijaksanaan 

tentang bagaimana mereka dapat memenuhi standar. Instrumen berbasis kinerja masih 

memegang perusahaan dengan target yang seragam telah mengabaikan fakta bahwa beberapa 

perusahaan mungkin dapat memperoleh biaya-efisien teknologi dan dengan demikian mencapai 

biaya termurah dalam mengurangi emisi gas. 

 Kontrol dan peraturan perintah yang sukses di awal pengenalan mereka dalam 

mengurangi emisi gas dari sebelumnya tidak diatur untuk industri diatur. Kelemahan dari 

instrumen ini adalah bahwa mereka tidak memberikan insentif ekonomi bagi perusahaan untuk 

penyebaran teknologi baru dan penemuan untuk menghasilkan biaya rendah untuk mengurangi 

emisi gas. Demikian pula, peraturan pemerintah tidak memperhatikan fakta bahwa perusahaan 

dapat bervariasi dalam kapasitas misalnya dalam mencapai standar yang ditargetkan. Akhirnya, 

karena itu perlu bagi pemerintah untuk mengumpulkan informasi seperti tingkat ideal standar 

dan biaya untuk mencapainya, instrumen ini tidak mungkin menghasilkan biaya-efisien. 
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Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia 

 Bali Roadmap merupakan titik awal dalam membangun kerangka komitmen mengatasi 

dampak perubahan iklim secara penuh, efektif dan berkelanjutan, melalui pengurangan emisi 

dan deforestasi di negara-negara berkembang, serta operasionalisasi Mekanisme Pembangunan 

Bersih. Semenjak itu pula perhatian Indonesia pada pembangunan berkelanjutan Indonesia 

mulai dikelola secara serius. 

 Pengertian pembangunan berkelanjutan di Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu upaya 

sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam 

strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, 

kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 

Agenda 21 pada April 1995 menyusun 134 indikator pembangunan berkelanjutan dalam 

kerangka kerja Tekanan, Keadaan/Dampak, dan Respon (FSR Framework). Dari ke 134 

indikator tersebut terdapat 27 prinsip, sedangkan Indonesia hanya mengadopsi beberapa 

prinsip yang kiranya dapat diimplementasikan, prinsip-prinsip tersebut antara lain: 

 

1) Pelayanan Masyarakat; 

 Pengentasan rakyat miskin; 

 Perubahan pola konsumsi; 

 Dinamika penduduk; 

 Pengelolaan dan peningkatan kesehatan; 

 Pengembangan perumahan dan pemukiman; 

 Sistem perdagangan global, instrumen ekonomi serta neraca ekonomi dan 

lingkungan terpadu. 

2) Pengelolaan limbah 

 Perlindungan atmosfir; 

 Pengelolaan bahan kimia beracun; 

 Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; 

 Pengelolaan limbah padat dan cair; 

 Pengelolaan limbah dan radio aktif. 

3) Pengelolaan sumber daya tanah 

 Perencanaan sumber daya tanah; 

 Pengembangan pertanian dan wilayah pedesaan; 

 Pengelolaan hutan; 

 Pengelolaan sumber daya air 

4) Pengelolaan sumber daya alam 

 Konservasi keanekaragaman hayati; 

 Pengembangan bio-teknologi 

 Pengelolaan wilayah pesisir dan laut 
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 Meskipun dalam prinsip tersebut titik berat yang diutamakan adalah aspek lingkungan. 

Prinsip-prinsip di atas telah menggambarkan bahwa aspek sosial dan ekonomi juga merupakan 

bagian penting dari prinsip pembangunan berkelanjutan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan adanya potensi skenarion 

pengalokasian APBN yang lebih hijau. Jenis data yang digunakan lebih kepada data sekunder 

yang dihimpun dari beberapa sumber resmi Pemerintah khususnya di lingkup Kemenkeu. 

Metode analisis yang dipilih bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan alternatif skenario 

dalam memberikan solusi penciptaan APBN yang lebih hijau. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Analisis Skenario Kebijakan 

 Mendasarkan kepada teori yang telah disampaikan, dapat dianalisis bahwasanya isu 

mengenai APBN yang lebih hijau menjadi sangat urgent. Dalam skenario penulis, upaya tersebut 

dapat dilakukan melalui beberapa cara. Skenario pertama adalah:  

1. Menciptakan nomenklatur ”Belanja Lingkungan Hidup” dalam pos Belanja Negara. 

Belanja ini nantinya ditujukan untuk memberikan kepastian anggaran terhadap upaya 

mitigasi dan perbaikan lingkungan yang rusak akibat kegiatan pembangunan. Meskipun 

demikian, belanja ini juga memiliki fleksibilitas, khususnya dalam mendukung upaya 

pengembangan industri ramah lingkungan, teknologi hemat energi, transportasi publik 

serta energi efisiensi. Diupayakan juga adanya alokasi persentase minimal (5%,10%) 

dari besaran Belanja Pemerintah Pusat, serta ear-marking dari sisi pemanfaatan belanja, 

dengan konsekuensi punishement bagi pelanggaran alokasi penggunaan. Skenario ini 

tentu mengandung beberapa kelemahan diantaranya potensi tumpang tindih dalam 

sistem akuntansi negara terkait dengan pengalokasian anggaran beradasarkan fungsi 

dan jenis belanja. Selain itu kelemahan utama dari skenario ini adalah adanya potensi 

tuntutan yang sama dari masing-masing sektoral untuk mekanisme yang sama dalam 

APBN. 

2. Skenario kedua adalah memasukkan asumsi dasar baru dalam APBN. Asumsi yang 

sudah ada, dirasakan sangat pro-ekonomi serta kurang mampu menangkap dampak 

rusaknya lingkungan hidup. Asumsi PDB Rp8.542.634 triliun dalam APBN-P 2012 

misalnya. Pemerintah tidak dapat menjelaskan berapa dampak kerusakan yang 

ditimbulkan untuk mencapai nominal PDB tersebut. Artinya Pemerintah seharusnya 

memiliki sensitivitas masing-masing asumsi terhadap dampak kerusakan lingkungan 

yang dihasilkan. Tingkat kesulitan utama dari usulan skenario ini adalah pemilihan 

indikator yang benar-benar mampu mewakili tingkat kerusakan lingkungan yang 

sifatnya nasional. Beberapa K/L teknis telah mengusulkan adanya mekanisme ini 

diantaranya indikator PDB Hijau (green PDB) yang telah disusun oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dan BPS, indikator Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 
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yang sudah dimanfaatkan dalam penyusunan Deplesi Sumber Daya Alam dan Neraca 

Akuntansi Sumber Daya Alam. Namun demikian bagaimana menghubungkan indikator 

tersebut dengan skenario defisit APBN menjadi pertimbangan utama skenario ini tidak 

mudah dijalankan. 

3. Skenario berikutnya adalah ear-marking sejumlah persentase tertentu dari APBN 

untuk langsung dialokasikan dalam belanja lingkungan hidup. Skenario ini dapat 

mencontoh kasus ear-marking 20% anggaran pendidikan dalam APBN serta usulan ear-

marking 5% untuk anggaran kesehatan.  Dengan melakukan ear-marking anggaran 

lingkungan minimal sekian persen dalam APBN, maka  besaran belanja lingkungan 

dipastikan akan menjadi lebih signifikan setiap tahunnya. Besaran yang signifikan 

tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan adaptasi, mitigasi dan konservasi 

lingkungan serta berbagai upaya riset dan pengembangan teknologi ramah lingkungan, 

pengembangan sistem transportasi massal ramah lingkungan serta penciptaan pasar 

yang efisien dalam mendukung kegiatan ramah lingkungan. Namun demikian, skenario 

ini juga mengandung kelemahan khususnya terkait dengan prioritas APBN kedepannya 

untuk mencoba melepaskan diri dari jebakan politik pengkaplingan anggaran. 

4. Skenario ke-4 adalah perbaikan manajemen pengelolaan APBN khususnya realokasi 

beban subsidi BBM untuk fossil fuel menuju pengembangan energi baru dan terbarukan 

(EBT). Pemerintah sejatinya telah memiliki road map di dalam strategi pengembangan 

energi baru dan terbarukan. Namun sayangnya besarnya tekanan politik serta 

ketidaksiapan infrastruktur menyebabkan rencana tersebut masih berjalan perlahan-

lahan. Untuk itulah ke depannya strategi ini harus terus didorong seiring dengan 

komitmen Pemerintah untu terus menciptakan efisiensi dalam pengelolaan subsidi BBM 

APBN.   

Penganggaran Existing APBN 

 Secara umum, sistem penganggaran dapat dianalisis berdasarkan klasifikasi 

Kementerian/Lembaga (K/L) Teknis, berdasar jenis belanja serta berdasarkan kategori fungsi. 

Realisasi APBN berdasarkan klasifikasi K/L dapat dilihat pada Tabel 4.1; 

 Tabel 4.1. Realisasi APBN Berdasarkan K/L  (Dalam Triliun)                                                               

No K/L 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Diknas 37.1 40.5 43.5 59.5 59.3 67.7 57.8 

2 Hankam 23.9 30.6 31.3 34.3 42.4 50.0 64.4 

3 PU 19.2 22.8 30.7 40.1 32.7 56.5 61.2 

4 Polri 16.4 19.9 21.1 25.6 26.7 31.2 34.4 

5 Agama 10.0 13.3 14.9 24.9 28.0 35.4 37.3 

6 Kesehatan 12.2 15.5 15.9 18.0 22.4 29.4 28.3 

7 Hutan 1.5 1.7 3.2 2.1 3.3 5.9 6.1 

8 KLH 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.9 0.8 

       Sumber: Kemenkeu 
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 Dari tabel 4.1. dapat dilihat bahwa penerima alokasi APBN terbesar setiap tahunnya 

adalah Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertahanan Keamanan, Kementerian 

Pekerjaan Umum, Polri, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Dominasi 

Kementerian Pendidikan Nasional secara tidak langsung merupakan konsekuensi logis dari 

adanya kewajiban penganggaran 20% APBN dan APBD.  

 Hal yang sedikit kontras dapat dilihat pada Kementerian Kehutanan dan Kementerian 

Lingkungan Hidup sebagai salah satu personifikasi kebutuhan anggaran lingkungan yang 

ternyata justru mendapatkan alokasi anggaran yang relatif minim. Secara rata-rata Kementerian 

Kehutanan mendapatkan alokasi sekitar Rp2 triliun dan meningkat secara signifikan tahun 

2012 hingga mencapai Rp57,8 triliun. 

 Alokasi anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup juga senada. Dengan anggaran 

kurang dari Rp1 triliun setiap tahunnya, beban pekerjaan besar bagi mereka jika diwajibkan 

menjadi garda terdepan bagi upaya penyelamatan kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. 

 

 

Tabel 4.2. Realisasi APBN per Fungsi (Dalam Triliun) 

Fungsi  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pelayanan Umum 255.6 283.3 316.2 534.6 417.7 528.7 517.2 

Pertahanan 21.5 24.4 30.7 9.2 13.1 21.4 47.4 

Ketertiban dan Keamanan        15.5  23.7 28.3 7.1 7.7 16.9 22.1 

Ekonomi 23.5 38.3 42.2 50.4 58.8 61.2 101.4 

Lingkungan Hidup  1.3 2.6 4.9 5.3 10.7 8.6 11.1 

Perumahan dan Fasum 4.2 5.4 9.1 12.5 14.6 21.4 23.4 

Kesehatan 5.8 12.2 16 14 15.7 19.8 13.6 

Pariwisata dan Budaya 0.5 0.9 1.8 1.2 1.4 1.5 2.9 

Agama 1.3 1.4 1.8 0.7 0.7 0.9 1.3 

Pendidikan 29.3 45.3 50.8 55.3 84.9 97.2 91.5 

Perlindungan Sosial 2.3 2.3 2.6 2.9 3.1 3.6 4.5 
Sumber: Kemenkeu 

 Jika mendasarkan realisasi APBN per fungsi, maka besaran anggaran untuk kepentingan 

lingkungan hidup masih relatif minim. Tahun 2005, alokasi fungsi lingkungan hidup 

mendapatkan anggaran sebesar Rp1.3 triliun, meningkat menjadi Rp4.9 triliun di tahun 2007. 

Untuk APBN tahun 2008, anggaran lingkungan hidup mencapai Rp5.3 triliun, meningkat 

signifikan menjadi Rp10.7 triliun tahun 2009 dan Rp11.1 triliun tahun 2012. 

 Meskipun alokasi tersebut meningkat setiap tahunnya, namun kenaikannya masih 

relatif stagnan jika dibandingkan kenaikan anggaran untuk fungsi pelayanan umum, ekonomi, 

pertahanan dan keamanan serta ketertiban umum. Meskipun bukan satu-satunya faktor 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
850 

penentu suksesnya upaya pelestarian lingkungan hidup, peran anggaran yang signifikan juga 

dirasa sangat penting.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Jika ke depannya gagasan menciptakan APBN yang lebih hijau dapat diwujudkan, 

disitulah sebetulnya tujuan sustainability fiscal APBN tercapai, karena tujuan sustainability 

fiscal dari APBN seharusnya diterjemahkan bukan hanya dari sisi keberlanjutan ekonomi 

melainkan juga keberlanjutan ekologi dan sosial. Tanpa ekologi dan sosial yang berkelanjutan, 

niscaya tujuan APBN yang berkelanjutan juga tidak akan tercapai. Jika sudah demikian, kita 

boleh bertanya dimana dan bagaimana Pemerintah bekerja ??  
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PENDIDIKAN KARAKTER PADA ANAK USIA DINI  

MELALUI “LAGU DAN DOLANAN” 

 

SUDARYANTI, M.PD & JOKO PAMUNGKAS M.PD 
FIP UNY, sudaryantiwarsito@gmail.com, 081328751701 

 

ABSTRAK   

Tujuan penelitian ini menemukan dan mengujicobakan model  pendidikan karakter 
bagi anak usia dini, dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti melalui  “lagu dan 
dolanan”. 

Jenis penelitian adalah pengembangan, subyek penelitian guru dan siswa PAUD. 
Lokasi penelitian 6 TK di Kab Gunung Kidul, 3 TK di Kabupaten Bantul dan 7 TK di 
Kabupaten Kulon Progo. TK tersebut berada wilayah  pantai/pesisir Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan interview, demonstrasi, tes, 
dokumentasi. Teknik  analisis data yang  digunakan adalah model terpadu atau 
serentak antara pendekatan deskriftif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini 
diawali dengan need assesment untuk “menjajagi” dan menemukan “lagu dan 
dolanan” sesuai dengan budaya setempat, kemudian dilanjutkan pendekatan 
tindakan (action research)  dengan menggunakan beberapa metode secara sinergik : 
(1) metode survey untuk memperoleh data   tempat  PAUD berada,  yakni (2) 
metode eksperimentasi dan intervensi sosial untuk melakukan tindakan 
pembelajaran dengan lagu dan dolanan. 

Target luaran yang  dihasilkan dalam penelitian tahun pertama  adalah buku 
panduan : model pendidikan karakter pada anak usia dini melalui “lagu dan 
dolanan”  dengan rincian sebagai berikut : (1) gundul-gundul pacul (baik dan 
rendah hati,  tanggung jawab); (2) sluku-sluku bathok (Cinta kepada Tuhan/taat 
beribadah, dermawan, kerjasama; (3) jaranan (hormat dan sopan santun, tanggung 
jawab, kedisiplinan, kerjasama); (4) menthok-menthok (baik dan rendah hati, 
kedamaian, percaya diri); (5) Lir-Ilir (cinta kepada Tuhan, tanggung jawab dan 
disiplin); (6) dolanan jamuran (kerjasama, toleransi, peduli sosial, tanggung jawab); 
(7) dhondong apa salak (Cinta kepada Tuhan, hormat dan santun, dermawan); (8) 
cublak-cublak suweng (kejujuran (amanah), bertanggung jawab, kerjasama); (9) 
padang rembulan (toleransi,  damai, Cinta kepada Tuhan,) (10) kidang talun 
(hormat dan santun, tanggung jawab, kedisiplinan) 

Kata Kunci: Pendidikan karakter, lagu dan dolanan 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2010  

menitikberatkan pada pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa. Demikian 

disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh pada upacara 

peringatan Hardiknas. "Pendidikan karakter sangat penting untuk bangsa. Sekarang kita lihat 

banyak penegak hukum yang justru dihukum, pelayan publik yang justru minta dilayani. 

Semuanya itu berujung pada karakter," ungkapnya, Minggu (2/5/2010) di Kementerian 

mailto:sudaryantiwarsito@gmail.com
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Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta.  Program pembangunan karakter ini ditetapkan 

sebagai program nasional. Nantinya program tersebut akan serentak dilakukan oleh beberapa 

kementerian dan lembaga negara. (Kompas, 03 Mei 2010). 

Pendidikan karakter  melalui lagu dan dolanan pada anak diharapkan dapat 

mempersiapkan mereka kelak sebagai manusia-manusia yang mempunyai identitas di dalam 

masyarakat lokalnya sekaligus mempunyai visi global untuk membangun dunia bersama dalam 

budaya global, sekaligus menuntun anak untuk menjadi manusia berbudi pekerti sekaligus 

berakhlak mulia. UU No 20/2003 tentang Sisdiknas mengatakan bahwa tujuan pendidikan 

nasional adalah "menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,  dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab."  

Rumusan Masalah 

 Sejauh mana lagu dan dolanan mampu menjadi media pembentukan karakter anak 

usia dini. 

Tujuan   

1. Menanamkan pendidikan karakter dalam kegiatan bermain 

2. Menjabarkan tema-tema “budi pekerti”, dalam kegiatan bermain 

3. Pembinaan karakter anak. 

4. Dihasilkannya buku panduan (SKH/satuan kegiatan harian) sebagai  penuntun 

“lagu dan dolanan”.  

5. Dapat ditanamkan pengertian dan kesadaran bagi warga masyarakat, khususnya 

mereka yang memiliki anak balita mengenai pentingnya memperhatikan 

perkembangan anak tersebut berkait dengan nilai-nilai budi pekerti, yang 

akhirnya “menjadi” manusia yang berakhlak mulia. 

 

Manfaat  

Memberikan gambaran bagi guru dalam membentuk karakter anak usia dini melalui lagu 

dan dolanan. 

 

METODE 

Penelitian diawali dengan menggunakan need assessment, yakni penjajagan sekaligus 

menganalisis pendidikan budi pekerti pada PAUD yang disesuaikan dengan budaya setempat, 

dengan cara wawancara kepada sumber informasi dan observasi di tempat penyelenggaraan 

PAUD, kemudian dilanjutkan dengan kombinasi survey dan kasus majemuk serta kuasi 

eksperimental untuk uji petik sejumlah konsep dan produk. Sumber informasi  diperoleh dari 

para pengelola PAUD, caregiver, dan orangtua. Survey dilaksanakan dengan sejumlah inventori, 

dan observasi. Sejumlah konsep dan produk alat permainan dikembangkan lewat panel, 

pengembangan.  
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Tahap persiapan berupa kegiatan orientasi akademik dan orientasi lapangan diikuti 

dengan need assessment tersebut, dilaksanakan dengan observasi ke TK/RA, untuk menanyakan 

kepada pengsuhnya tentang pendidikan budi pekerti yang telah dilaksanakan, melalui “lagu dan 

dolanan” . Dari penjajagan ini kemudian diolah untuk melihat kebutuhan-kebutuhan pendidikan 

karakter yang bermuatan nilkai-nilai budi pekerti, yang diinginkan oleh TK dan TPA,  dan 

refleksi hasil-hasilnya.  

a. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini melibatkan semua pihak terkait, dengan menggunakan pendekatan 

kolaboratif-partisipatif dialogis,  untuk menemukan konsep dan aplikasinya yang lebih 

bermakna dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) kegiatan survey untuk 

mengidentifikasi keberadaan lembaga PAUD, (2) melakukan perencanaan 

(pendefinisian konsep pendidikan karakter yang bermuatan budi pekerti) (3) panel 

anggota kelompok peneliti :  untuk menemutunjukkan model pendidikan budi pekerti 

PAUD, berkait dengan pembentukan akhlak mulia, (4) melakukan revisi dari hasil uji 

lapangan (5) mendesiminasi model.  

b. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Unit analisis penelitian ini adalah lembaga PAUD, seperti : TPA, dan Taman Kanak-

kanak atau Raudhatul Athfal. Sumber data berupa : (1) situasi sosial dalam proses 

pengasuhan di lembaga yang dimanifestasi dalam interaksi antara pengasuh/pendidik 

dengan AUD, AUD dengan AUD, dan pengasuh/pendidik dengan pengasuh/pendidik. 

(2) Pengasuh/pendidik sebagai informan tentang proses PAUD, (3) orang tua AUD.   

c. Analisis Data 

Penelitian ini bersifat uji coba pengembangan model, oleh karena itu data yang 

terkumpul secara serempak dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif dan 

kualitatif. 

d. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah lembaga layanan PAUD yakni, Taman Kanak-kanak di 

daerah pantai Kabupaten Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Penentuan jumlah sampel dilakukan secara proporsional sesuai dengan 

jumlah lembaga PAUD di tiap daerah yang tersampling, meliputi 16 (limabelas) TK. 

e.      Model Penelitian 

 Rancangan penelitian ini akan menguji i pengembangan model bahan ajar pendidikan 

budi pekerti, dengan menggunakan siklus tahapan R&D dari Borg dan Gall (1983: 

132). Model akan diuji secara teoritik maupan secara empirik di lapangan setelah 

ditemukan model secara tentatif melalui penelitian pendahuluan. Dalam hal penelitian 

pengembangan, dikemukakan oleh Gay (1981: 10),bahwa tujuan utama dari research 

and development, bukan untuk menguji hipotesis melainkan menghasilkan produk-

produk efektif, untuk digunakan dalam lapangan pedidikan. Prosedur penelitian 

pengembangan ini jika dituangkan dalam diagram : 

 (model bahan ajar, diambil dari Model Borg & Gall, 1983). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil 

Hasil penelitian di tahun pertama ialah buku panduan dalam bentuk Desain Pembelajaran 

dalam Rencana Kegiatan Harian. 

Langkah-langkah Penelitian 

a.  Tahap Pendahuluan 
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 Berdasarkan penelitian awal di lapangan (di 16 TK) dan need assessment (Focus 

Group Discussion/FGD) yang dilakukan di Losmen Prasetyo, Parangtritis pada hari 

sabtu, 01 Sept 2012, dengan jumlah peserta 28 Guru TK, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1) Para Bapak /Ibu jarang melaksanakan (bernyanyi/bermain) dengan menggunakan 

lagu dan dolanan. Lagu-lagu /tembang jawa rata-rata dinyanyikan dalam 

seminggu 2 kali. Sedangkan lagu dinyanyikan bersama dolanan jarang dilakukan, 

bahkan selama 2 minggu bernyanyi lagu dan sekaligus memainkan dolanan rata-

rata 2 minggu sekali. 

2) Sebagian besar guru mengeluhkan keterbatasan alat permainan di sekolah 

masing-masing. Apalagi alat permainan/dolanan sangat jarang ditemukan. 

3) Guru menyadari bahwa seni lokal yang berupa lagu dan dolanan di pesisir belum 

banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran.   

b. Tahap Validasi Ahli 

Masukan reviewer ahli konten pendidikaqn karakter melalui lagu dan dolanan(Dr. 

Mami hajaroh}: 

1. Perlu dipertajam perbedaan konsep lagu, lagu dan dolanan sekaligus.   Perlu adanya 

penajaman dalam bidang religius di semua komponen. 

2. Perlu penentuan konsep (nilai-nilai) lagu dan dolanan yang sesuai dengan anak usia 

dini. 

3. Perlu pertimbangan yang tepat mengenai penanaman model pendidikan karakter 

melalui lagu dan dolanan bagi anak usia dini. 

Masukan reviewer/ahli pendidikan Anak Usia Dini dan ahli media/alat permainan 

Anak Usia Dini (Prof. Dr. Asri Budiningsih): 

1. Beberapa tema dan sub tema masih terlalu abstrak 

2. Substansi pendidikan karakter belum membumi, berakibat pemahaman siswa 

sulit tentang hal ini, apalagi sasaran akhir adalah anak usia dini. 

3. Nilai-nilai filosofis dari lagu dan dolanan sulit dimengerti oleh orang  

       awam, maka perlu “terjemahan”  yang dapat dikaitkan dengan peristiwa  

      sehari-hari. 

c. Tahap Ujicoba dan Validasi Prototype Model 

Tahap ini dilakukan melalui kegiatan Sarasehan “Pendidikan Karakter pada Anak Usia 

Dini melalui Lagu dan Dolanan  dilaksanakan di Losmen Prasetyo Parangtritis pada 

hari Jumat-Sabtu, 9-10 November 2012. Pertemuan ini diawalai (sehari sebelumnya) 

oleh 5 orang Guru dari TK, yakni Ibu Jumarsih dan ibu Kristiani dari TK Seruni III, 

Temon Ibu Sumaryati, dari TK Boro, Kalibawang, Ibu Deby dari TK PGRI Nanggulan 

dan seorang Ibu lulusan ISI. Kelima ibu tersebut mengadakan pelatihan untuk 

“dipentaskan dihadapan para Guru TK dari Kabupaten Gunung Kidul, Bantul dan 

Kulon Progo.. Dalam pelatihan ini dinyanyikan lagu dan sekaligus dengan dolanannya.  

Persiapan workshop, secara garis besar meliputi : 

a. Persiapan tempat, tempat workshop dipilih di Parangtritis berdasarkan masukan 

dari para peserta yang mengikuti pertemuan tanggal 1 September 2012. Tempat 
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tetap (dipilih) di Parangtritis dengan alasan :  1) Daerah tersebut terletak di antara 

Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo, sehingga memudahkan 

akses tranportasi peserta, 2) Secara geografis desa tersebut berdekatan, sehingga 

memudahkan tim melakukan koordinasi, dan juga memudahkan antar guru TK 

untuk berdialog.  3) Respon masyarakat dan perangkat desa sangat akomodatif. 

b. Rekruitmen (peserta). Pemilihan peserta sarasehan dilakukan dengan memilih  TK 

yang berlokasi dekat dengan pantai/laut, dengan harapan nilai budaya tradisional 

yang berkait dengan lagu dan dolanan menjadi daya tarik bagi anak didik mereka. 

Namun demikian untuk menghindari TK yang homogen, juga diambil TK yang 

berasal bukan dari pantai sehingga komposisi peserta bisa berasal dari Masyitoh, 

ABA, PGRI, PKK, Kristen dan Katholik. Semula TK yang diambil sebanyak 16 TK. 

c. Pemilihan materi sarasehan  disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan tema-

tema yang ingin dikembangan dalam model pendidikan karakter. 

d. Persiapan instruksional. Pada tahap ini dipersiapkan beberapa kelengkapan 

instruksional antara lain  silabus, kegiatan pembelajaran  dan alat permainan. 

e. Kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi dari para ibu yang sudah berlatih 

sehari sebelumnya dengan memeperagakan lagu dan dolanan.  

 

 

d. Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Lagu dan Dolanan 

Orang  Jawa memiliki kebudayaan yang khas, di mana dalam sistem budayanya 

digunakan simbol-simbol atau lambang-lambang sebagai sarana atau media untuk 

menitipkan nasihat-nasihat bagi generasi berikutnya dalam rangka membentuk watak 

manusia.  Salah satu bentuk budaya Jawa yang merupakan simbol yang digunakan 

sebagai sarana mendidik adalah lagu dan dolanan. Lagu dolanan memuat petuah-

petuah para leluhur dalam bentuk kata-kata simbolis. Kata simbolis tersbut 

mengandung makna filosofis yang sangat dalam. 

Lagu dan dolanan dinyanyikan/diperagakan ketika bulan purnama, atau ketika anak-

anak bermain dengan teman sebayanya. Sebagai salah satu bentuk kesenian 

tradisional, lagu dan dolanan menurut banyak sumber yang tidak tertulis disampaikan 

oleh mereka penyebar agama Islam, terutama yang banyak disebut yaitu Sunan 

Kalijaga.  

Lagu dan dolanan menginspirasikan kepada seseorang, khususnya anak-anak untuk 

percaya kepada kebesaran Tuhan dan menuntun anak dalam hubungannya dengan 

sesamanya. Kehidupan anak lebih kearah kebersamaan dibanding dengan kehidupan 

yang nmementingkan individunya. 

Saat ini lagu dan dolanan  tersebut sudah jarang dinyanyikan/dimainkan oleh anak-

anak. Anak-anak lebih menyukai permainan modern daripada permainan tradisional. 

Anak lebih suka berlama-lama dihadapan komputer, play station. Permainan dalam 

komputer dan play station, menuntun anak dalam kehidupan yang “individual”. 

Dengan keasyikannya dalam permainan modern anak tidak membutuhkan teman, 

tetapi cukup berhadapan dengan media. Media tersebut bisa laptop, ipad atau yang 

mudah dijumpai saat ini adalah perangkat hp. Lagu dan dolanan sudah mereka 

tinggalkan. Jika hal ini terus berlanjut, maka anak kelak akan menjadi manusia yang 

individual karena selalu bermain tanpa teman (aspek sosial kurang nampak).   
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Keadaan yang seperti ini akan mengakibatkan hilangnya lagu dan dolanan. Untuk 

itulah lagu dan dolanan perlu dilestarikan dengan dinyanyikan dan dimainkan melalui 

pendidikan ank usia dini. Guru anak usia dini, berperan aktif dalam pelestariannya, 

dengan selalu menggunakan dalam kegiatan sehari-hari melalui proses belajar 

mengajarnya. 

Lagu dan dolanan tersebut mengandung makna yang mampu mempengaruhi 

pembetukan karakter anak.    Pembentukan karakter merupakan bagian penting 

dalam dunia pendidikan saat ini. UU no.20 th. 2003 menyebutkan bahwa tujuan 

pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pendidikan karakter seharusnya 

diberikan kepada anak-anak sedini mungkin. Salah satu cara untuk membentuk 

karakter anak-anak adalah dengan cara memperkenalkan lagu dan dolanan yang 

bermuatan nilai-nilai positif di dalamnya. Karena alasan tersebut maka buku panduan 

Rencana Kegiatan Harian ini dibuat. 

 

Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:  

Survey awal tentang digunakannya lagu dan dolanan dalam pembelajaran di TK , 

ditemukan bahwa Guru jarang menggunakan lagu dan dolanan,begitu juga makna dari lagu dan 

dolanan tersebut tidak tahu  sehingga hal tersebut memberi motivasi kepada peneliti untuk 

lebih mengintensifkan tentang penelitian ini. Lagu dan dolanan  anak belum sepenuhnya di 

mengerti  oleh sebagian guru TK,begitu juga  isi dan  makna yang terkandung dari lagu belum 

paham, alat permainan yang digunakan masih sangat terbatas dan belum memanfaatkan 

potensi/bahan dari lingkungan sekitar. 

Validasi ahli terhadap Rencana Kegiatan Harian tentang lagu dan dolanan memberikan 

tanggapan yang positif terhadap penelitian pengembangan ini, karena merupakan rintisan bagi 

pengembangan pendidikan karakter bagi Anak Usia Dini. 

Sarasehan  tidak hanya diikuti oleh guru dari TK mitra, melainkan diikuti juga oleh 

kalangan yang lebih luas (70 peserta/guru). Sarasehan ini mendapat tanggapan positif dan 

antusiasme dari peserta, ditandai dengan banyaknya peserta yang bertanya. Bagi mereka 

kegiatan sarasehan ini benar-benar menambah wawasan karena mereka jarang 

tersentuh/terlibat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten setempat mengingat lokasinya yang jauh 

dari pusat kota. 

Sarasehan  berjalan dengan lancar, diikuti dengan penuh semangat, tidak ada satupun 

peserta yang meninggalkan acara. Mereka mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir.  

Berdasarkan form evaluasi kegiatan, tanggapan dari para peserta baik dan mereka menyambut 

positif kegiatan penelitian ini dan menginginkan tindak lanjut dalam bentuk diseminasi dan 

ujicoba model pembelajaran pada anak-anak di TK.Ujicoba   dilakukan oleh guru-guru peserta 

sarasehan  dan diberikan contoh dalam pembuatan RKH nya  dan dilanjutkan praktek di TK 

masing-masing yang  menjadi model adalah anak TK.Dari hasil praktek  tersebut  kemudian 

guru-guru melakukan diskusi dengan peneliti membahas makna lagu dan dolanan yang dapat 

memberikan konstribusi pendidikan nilai yang bermanfaat bagi anak –anak.  
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Dari simulasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru diperoleh hasil refleksi 

sebagai berikut:  

1.    Penguasaan materi tentang lagu dan dolanan masih kurang  

2.    Pemanfaatan lagu dan dolanan jarang dilakukan  

3.    Belum ada kesinambungan antara lagu dan dolanan yang satu dengan  yang  lain. 

4.    Kegiatan kurang bervariasi  

5.    Seluruh potensi perkembangan anak belum dikembangkan secara optimal (masih 

terfokus pada beberapa perkembangan saja) 

6.    Guru belum bisa menjabarkan makna dari lagu dan dolanan  yang mengandung 

unsur nilai 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 Lagu dan dolanan menginspirasikan kepada seseorang, khususnya anak-anak untuk 

percaya kepada kebesaran Tuhan dan menuntun anak dalam hubungannya dengan sesamanya. 

Kehidupan anak lebih kearah kebersamaan dibanding dengan kehidupan yang nmementingkan 

individunya. 

 Lagu dan dolanan tersebut mengandung makna yang mampu mempengaruhi 

pembetukan karakter anak.    Pembentukan karakter merupakan bagian penting dalam dunia 

pendidikan saat ini. UU no.20 th. 2003 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan 

tersebut pendidikan karakter seharusnya diberikan kepada anak-anak sedini mungkin. Salah 

satu cara untuk membentuk karakter anak-anak adalah dengan cara memperkenalkan lagu dan 

dolanan yang bermuatan nilai-nilai positif di dalamnya. 

 

Saran 

1. Pendidikan karakter dalam pembelajarannya diintegrasikan ke dalam semua mata 

pelajaran, tidak hanya dalam lagu dan dolanan. Alasan-alasan itu adalah karena 

meningkatkan akhlak luhur para siswa adalah tanggung jawab semua guru, semua 

guru harus menjadi teladan yang berwibawa, tujuan utuh pendidikan adalah 

membentuk sosok siswa secara utuh. 

2. Implementasi Pendidikan karakter terintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, 

pengembangannya lebih memadai pada model kurikulum terpadu dan pembelajaran 

terpadu.  

3. Lingkungan sekolah yang positif membantu membangun karakter. Untuk itu benahi 

lingkungan sekolah agar menjadi lingkungan yang positif. 
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PENTINGNYA PENELITIAN DAN PEMAHAMAN PERBEDAAN BUDAYA 
JEPANG DAN BUDAYA INDONESIA  KAJIAN NONVERBAL 

COMMUNICATION  

 

Aji Setyanto 
Sastra Jepang, Univesitas Brawijaya, Malang 

Email: adjie_brawijaya@yahoo.co.jp,  adjie_s@ub.ac.id Telp: 081333216379 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan apa saja yang ada antara 
budaya Jepang dan budaya Indonesia, Kebiasaan yang berhubungan dengan 
komunikasi, serta  Kajian nonverbal communication, kemungkinan kesalahpahaman 
apa yang akan terjadi apabila tidak bisa saling memahami perbedaan ini. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriptif, dengan mengambil lokasi 
penelitian di Jepang dan Indonesia, dengan subyek penelitian orang Indonesia yang 
tinggal di Jepang, dan orang Jepang yang ada di Indonesia, untuk mendapatkan hasil 
yang akurat dilakuan pengambilan data melaui angket, wawancara dan 
pengamatan. 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, walaupun budaya Jepang dan budaya 
Indonesia merupakan hight context culture, terdapat perbedaan dalam kebiasaan 
berkomunikasi serta dalam nonverbal communication. Perbedaan itu antara lain: 
orang Indonesia mudah berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal, tanpa ada 
kepentingan sekalipun, sementara di Jepang tidak bisa bicara dengan orang yang 
tidak dikenal kalau tidak ada kepentingan. Adanya penimpalan kata-kata saat orang 
lain sedang bicara, kebiasaan suka memuji, meminta maaf dan berterimakasih 
dalam budaya Jepang sedang dalam budaya Indonesia tidak ada. Pemahaman 
tentang waktu budaya Jepang adalah monochronic time sedangkan Indonesia adalah 
polychronic time. Perbedaan dalam cara pandang saat bicara, budaya sentuh 
maupun jarak saat komunikasi. Serta kebiasaan lain yang berhungan dengan 
komunikasi.  

Kemungkinan kesalahpamahan yang terjadi adalah perasaan bersalah, merasa 
direndahkan, tidak didengarkan, takut dan bahkan marah karena sikap orang yang 
dihadapi tidak sesuai dengan yang diharapkan atau diduga, yang bisa berakibat 
fatal dalam kelanjutan komunikasi antara orang-orang yang berbudaya Indonesia 
dan berbudaya Jepang. 

 

Kata Kunci:  Komunikasi antar budaya, Budaya Jepang, Budaya Indonesia, 
pemahaman budaya, nonverbal communication,  

 

PENDAHULUAN  

Dengan adanya kesepakan AFTA (Asean Free Trade Area) sebagai salah satu bentuk 

wujud realisasi perdagangan bebas di kawasan ASEAN, semakin banyak perusahaan Indonesia 

yang berhubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan dari negara ASEAN lain, tak 

terkecuali negara Jepangi.  

mailto:adjie_brawijaya@yahoo.co.jp,
mailto:adjie_s@ub.ac.id
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Kemajuan teknologi yang sangat pesat, yang tidak bisa kita pungkiri asal perkembangan 

banyak yang berasal dari negara Jepang. Kemajuan tersebut memaksa kita untuk balajar 

maupun menjalin kerjasama dengan pihak Jepang, baik untuk  kepentingan perdagangan, alih 

teknologi, maupun hanya sekedar memahami manual operation dari produk-produk teknologi 

saat ini. 

Berdasarkan sensus tahun 2006, jumlah perusahaan Jepang yang ada di Indonesia 

berjumlah 783 perusahaanii, banyak menyerap tenaga kerja Indonesia baik sebagai tenaga ahli, 

tenaga administrasi maupun tenaga produksi di perusahaan-perusahaan tersebut. Orang-orang 

yang punya keterkaitan dengan perushaan tersebut dituntut untuk mampu berkomunikasi 

dengan dengan orang Jepang. 

Dengan adanya perdagangan bebas, alih teknologi, maupun banyaknya perusahaan 

Jepang di Indonesia, maupun karena faktor yang lainnya, jumlah pembelajar bahasa Jepang di 

Indonesia semakin meningkat. Menurut survey Japan Fondation tahun 2009 jumlah pembelajar 

bahasa Jepang di Indonesia menempati urutan ketiga dunia, setalah Cina dan Korea yaitu 

716.353 pembelajar.iii 

Jumlah pembelajar yang sedemikian banyaknya, akan sangat sayang sekali kalau tidak 

diiringi dengan sistem pembelajaran yang baik, dan hasil yang maksimal. Hangatnya tema 

tentang cultural competence dalam pembelajaran bahasa asing, sangat mendesak sekali dalam 

pembelajaran bahasa Jepang. Karena mengusai bahasa tanpa pengetahuan dan pemahaman 

budaya, sama dengan mempunyai senjata tetapi tidak bisa menggunakan senjata tersebut 

dengan baik dan benar. 

Menurut Birwhistell (1970) dalam komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang, 30% persen 

merupakan komunikasi verbal, 65 % sisanya adalah komunikasi nonverbaliv. Sedangkan 

Mehrabian (1986) tingkatan dari seluruh pesan yang terkandung dalam ungkapan dan sikap, 

7% adalah bahasa, 38% , 55% adalah raut wajahv. Melihat hal tersebut peranan dari nonverbal 

dalam sebuah komunikasi adalah sangat penting. 

Yang termasuk dalam nonverbal communication menurut Knap (1972) adalah:  1. Raut 

wajah, gerakan mata, gerakan tangan, gerakan tubuh, penampilan dan lain-lain yang 

berhubungan dengan badan. 2. Bentuk badan, rambut, kulit. 3. Gerakan-gerakan, sentuhan, 

pukulan dan lain-lain. 4. Intonasi, suara tawa, suara tangis, batuk dan lain-lain. 5. Ruang kosong, 

jarak bicara, jarak sentuh. 6. Kosmetik, pakaian, dan barang bawaan lainnya. 7. Furniture, suhu 

udara, dan keadaan lingkunganvi. Sedangkan Masayuki Sano (1996) menyebutkan bahwa yang 

termasuk dalam nonverbal communication adalah: 1. Gerakan (mata, gesture, raut wajah, 

perawakan) 2. Jarak 3. Penampilan 4. Suara 5. Kulit 6. Bauvii.  

Apabila komunikan dan komunikator berasal dari budaya yang berbeda, dengan mengacu 

pada teori diatas tdak hanya komunikasi verbal saja tetapi juga perlu adanya pengetahuan dan 

pemahaman terhadap komunikasi nonverbal. Begitu juga dengan komunikasi yang terjadi 

antara orang Indonesia dengan orang Jepangviii. 

Perbedaan komunikasi nonverbal tersebut antara lain dalam kebiasaan mengucap salam, 

penimpalan dalam berbicara, pandangan mata, cara menyentuh lawan bicara, maupun 

kebiasaan yang berhubungan dengan masalah komunikasi. Perbedaan-perbedaan tersebut 
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perlu diteliti, diketahui dan dipahami demi kelancaran dalam komunikasi, karena kalau tidak 

bisa terjadi kesalahpahaman yang fatal, yang bisa berakibat buruk dalam perkembangan 

kerjasama perusahaan yang juga merupakan penjabaran kerjasama antar negara. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Perbedaan apa saja yang ada dalam kebiasaan-kebiasaan dalam berkomunikasi khususnya 

nonverbal communication antara budaya Jepang dan budaya Indonesia? 

2. Kesalahpahaman apa sajakah yang memungkinkan terjadi apabila tidak ada saling 

pemahaman budaya dalam komunikasi antara orang yang berbudaya Jepang dan orang yang 

berbudaya Indonesia? 

 

TUJUAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan apa saja yang ada dalam kebiasaan verbal communication 

maupun nonverbal communication antara budaya Jepang dan budaya Indonesia. 

2. Untuk mengetahui kesalahpahaman apa sajakah yang memungkinkan terjadi apabila tidak 

ada saling pemahaman budaya dalam komunikasi antara orang yang berbudaya Jepang dan 

orang yang berbudaya Indonesia. 

 

MANFAAT 

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi pembelajar Bahasa Jepang adalah adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap 

perbedaan budaya dalam komunikasi antara budaya Jepang dan budaya Indonesia, sehingga 

bisa mempelajari bahasa Jepang sekaligus bisa menggunakannya dalam komunikasi dengan 

baik dan benar sesuai dengan budaya bahasa tersebut. 

2. Bagi Pelaku komunikasi (baik orang Indonesia yang ada di Jepang, maupun orang Jepang yang 

ada di Indonesia, pelaku bisnis atau ekonomi, karyawan perusahaan, pelajar dan lain-lain), 

pengetahuan dan pemhaman perbedaan budaya ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi 

kesalahpahaman yang selama iini pernah terjadi, serta bisa jadi referensi maupun acuan 

untuk bisa melakukan komunikasi dengan lebih baik dengan meminimalisai kesalahpahaman 

atau miskomunikasi akibat perbedaan budaya ini. 

3. Peneliti dan Pemerhati komunikasi antar budaya, pemerhati hubungan Jepang dan Indonesia, 

hasil penelitian ini bisa jadi referensi dalam penelitian maupun pengamatan terhadap 

fenomena yang terjadi dalam komunikasi orang Indonesia pada khususnya maupun 

hubungan Indonesia dan Jepang pada umumnya. 
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METODE  

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi 

karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan 

berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Dilakukan pada objek yang alamiah 

maksudnya, objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran 

peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif, dengan subyek 

penelitian adalah orang-orang Indonesia yang ada di Jepang, dan orang-orang Jepang yang ada 

di Indonesia atau pernah tinggal di Indonesia. 

Untuk mendapatkan hasil yang akurat dilakuan pengambilan data melaui angket dan 

wawancara yang isinya berupa pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pengalaman 

komunikasi dengan orang Jepang atau sebaliknya, selain itu juga diperkuat  dengan referensi 

yang ada, sekaligus pengamatan yang peneliti lakukan. 

Hasil dari angket, maupun Jawaban yang ada diklasifikasikan dengan teori komunikasi 

antar budaya, nonverbal communication, sehingga bisa dianalaisa perbedaan yang ada, sekaligus 

bisa diketahui kemungkinan kesalahpahaman yang terjadi akibat perbedaan budaya 

komunikasi yang ada.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berikut adalah perbedaan budaya Indonesia dan budaya Jepang yang berkaitan dan 

berhubungan dengan komunikasi, serta kemungkinan kesalahpahaman yang terjadi dari 

masing-masing perbedaan tersebut. 

 

1. Orang Indonesia mudah bicara dengan orang yang tidak dikenal, sementara orang 

Jepang sulit atau tidak biasa berbicara dengan orang yang tidak dikenal. 

Di Indonesia, bisa atau biasa menyapa orang yang tidak dikenal, seperti saat berada di 

perjalanan bis maupun kereta menyapa orang yang ada disampingnya adalah hal yang biasa. 

Begitu juga saat olah raga, maupun saat sedang menunggu sesuatu, menyapa orang yang ada 

didekatnya, sekalipun tidak kenal dan tidak punya kepentingan atau keperluan pun, orang 

Indonesia bisa saling bertanya dan ngobrol tentang banyak hal, seolah-olah sudah kenal lama. 

Sebaliknya orang Jepang kalau tidak ada kepentingan, sulit atau tidak biasa menyapa atau 

bicara dengan orang yang tidak dikenal. Ketika berada di dalam bis maupun kereta atau 

kendaraan umum yang lain, dalam perjalanan yang panjang sekalipun, kalau yang duduk 

disampingnya adalah orang yang tidak dikenal maka tidak akan saling menyapa. Begitu juga 

saat jalan-jalan di taman, atau saat olah raga joging dipagi hari. Kalau tidak ada orang yang 

dikenal, maka jarang sekali ditemukan orang yang saling sapa atau berbicara satu sama yang 

lainnya. 
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Sehubungan dengan perbedaan budaya di atas, terlihat perbedaan lain dalam beberapa 

hal seperti di bawah ini. 

NO HAL INDONESIA JEPANG 
1 Berkenalan Bisa berkenalan dengan orang lain 

tanpa ada yang mengenalkan, bahkan 
bisa menjadi teman maupun sahabat. 

Orang Jepang tidak biasa 
berkenalan tanpa ada yang 
mengenalkan, sudah dikenalkan 
pun, ketemu berikutnya bisa saling 
menyapa, tetapi biasanya sulit 
untuk bisa ngobrol panjang. 

2 Kenalan dan 
teman 

Di Indonesia tidak begitu ada bedanya 
antara kenalan dan teman, begitu 
kenal pada umumnya menganggap 
kenalan tersebut adalah teman. 
Contohnya adalah teman dalam satu 
kelas yang biasanya saling kenal dan 
saling tahu. 

Di Jepang seorang kenalan 
membutuhkan waktu yang lama 
untuk menjadi seorang teman. 
Sehingga di Jepang ada kalimat 
tomodachi wo tsukuru (membuat 
teman), dengan kata lain teman itu 
tidak bisa terjadi secara alami, 
tetapi harus diusahakan dan 
dibuat. Contohnya adalah diantara 
anggota kelas, belum tentu semua 
saling kenal dan menjadi teman. 

3 Pergi untuk 
main  

Di Indonesia pergi bermain ke rumah 
teman atau kenalan tanpa janji atau 
pemberitahuan sebelumnya 
merupakan hal yang biasa. Seperi saat 
sedang dinas luar kota, kalau ada 
teman yang tinggal di kota tersebut, 
kemudian tanpa pemberitahuan 
mampir ke rumah teman tersebut 
bukan merupakan hal yang aneh, 
bahkan mungkin teman tersebut akan 
merasa senang, dan tidak merasa 
terganggu. 

Di Jepang, kecuali saat diundang 
dalam pesta makan, atau pesta 
minum, bermain ke rumah 
temanmerupakan hal yang tidak 
biasa. Misalnya berencana ingin 
bermain harus menghubungi 
terlebih dahulu,  dan pergi ke 
rumah teman tanpa 
pemberitahuan dianggap hal yang 
sangat mengganggu.  
 

4 Pesta Makan, 
Pesta Minum 

Tidak ada kebiasaan pesta minum, 
tetapi ada kebiasaan pesta makan saat 
ada yang ulang tahun. Saat pesta 
tersebut semua yang hadir bisa saling 
ngobrol panjang lebar, dan setelah 
selesai pesta pun apabila ketemu akan 
saling sapa satu sama lain. 

Saat pesta makan , maupun pesta 
minu, bisa ngobrol banyak dan 
panjang lebar satu sama lain, tetapi 
saat ketemu lagi dilain tempat, 
memang ada yang masih mau 
menyapa, tetapi tidak sedikit yang 
tidak saling menyapa seolah-olah 
tidak kenal danbelum pernah 
ketemu sebelumnya. 

5 Orang-orang 
yang bekerja di 

tempat yang 
sama  

Merupakan hal biasa merasa sebagai 
teman dan mempunyai hubungannya   
baik dengan orang-orang sekerja atau 
satu tempat kerja.   
 

Bekerja di tempat yang sama pun, 
sulit untuk menjadi teman, bahkan 
ada yang tidak tahu namanya. Hafal 
wajahnya sekalipun, saat ketemu 
selain di tempat kerja, banyak 
orang yang tidak saling sapa. 

6 Tetntang hal 
pribadi seperti 

masalah 
keluarga 

Pertama ketemu sekalipun, dengan 
mudah menanyakan masalah keluarga 
atau masalah pribadi yang lainnya, 
yang biasanya juga dengan mudah 
dijawab. 

Kalau belum merasa sebagai 
teman, tidak biasa sulit saling 
menanyakan masalah pribadi 
seperti masalah keluarga, maupun 
masalah yang lainnya. 

7 Ngobrol Orang Indonesia banyak yang 
memanfaatkan waktu luang atau 
waktu kosongnya untuk bicara, atau 

Di Jepang banyak orang yang tidak 
tahu dan tidak saling kenal 
sekalipun tinggal berdekatan 
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 Akibat pengaruh perbedaan di atas, orang-orang Indonesia yang datang ke Jepang, dan 

menginginkan mendapatkan teman orang Jepang merasa sulit mendapatkan teman. Misalnya 

ada  kenalan pun, seolah-olah ada dinding tebal yang membentengi hubungan maupun 

komunikasi yang terjadi. Karena itulah banyak orang yang merasa kesepian karena tidak punya 

teman bicara atau teman ngobrol.  

Sebaliknya bagi orang Jepang yang ada di Indonesia, pada awalnya sering merasa 

ketakutan, karena sering disapa dengan orang yang tidak dikenal, yang mungkin akan 

melakukan tindakan kejahatan maupun hal buruk lainnya. Apalagi dengan kebiasaan orang 

Indonesia yang sering menanyakan masalah pribadi. Karena bagi orang Jepang identitas pribadi 

merupakan rahasia yang tidak sembarangan orang boleh tahu, karena takut disalahgunakan, 

atau menjadi sasaran tindakan kejahatan. 

 

2. Respon saat orang lain sedang berbicara 

Orang Indonesia tidak biasa menimpali orang lain yang sedang berbicara dengan kata-

kata tertentu.  

Orang Indonesia ketika berbicara dengan orang lain, mendengarkan lawan bicara sampai 

selesai kemudian baru ganti berbicara, Karena menimpali dengan ucapan hal itu 

mengisyaratkan ingin menyela atau dengan kata lain " Hentikan bicara Anda", "Saya ingin 

bicara". Karena itulah apabila ada yang mengeluarkan suara / menyela / menimpali orang lain 

yang sedang berbicara apalagi orang yang kedudukannya lebih tinggi, hal itu merupakan hal 

yang dianggap tidak sopan. 

Orang Jepang menimpali pembicaraan orang lain dengan ucapan-ucapan tertentu yang 

disebut dengan aizuchi (hai, un, ee dan lain-lain, yang pemakaiannya disesuaikan dengan situasi 

dan isi pembicaraan) 

 Berbeda dengan Indonesia, di Jepang menimpali pembicaraan orang lain merupakan hal 

yang sangat penting, karena hal tersebut menandakan yang bersangkutan mendengarkan apa 

yang dibicarakan oleh lawan bicara. Apabila ada yang sedang bicara dan yang mendengarkan 

tidak menimpali dengan kata-kata aizuchi maka orang yang sedang berbicara akan menganggap 

"lawan bicara tidak mendengarkan" atau "lawan bicara tidak mengerti isi pembicaraan" dan 

sehingga ada yang mengulangi pembicaraannya lagi.  

 Saat orang Indonesia dan orang Jepang berkomunikasi, apabila salah satu pihak tidak ada 

yang memahami terhadap budaya yang berbeda dan cenderung berlawanan ini, maka rawan 

sekali terjadi kesalahpahaman. 

ngobrol dengan orang lain. Karena itu 
banyak dijumpai sekelompok orang 
yang sedang ngobrol.  

maupun tinggal dalam satu 
apartemen. Banyak orang yang 
merasa kalau tidak ada 
kepentingan atau keperluan tidak 
perlu bicara. Sehingga, kecuali 
dalam situasi kerja, jarang ditemui 
orang ngobrol. 
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3. Kebiasaan meminta maaf, berterima kasih, dan memuji orang lain 

Dalam hal kebiasaan meminta maaf, berterima kasih dan memuji, budaya orang Indonesia 

berbeda dengan budaya Jepang. Saat terjadi sesuatu dan kemudian salah satu pihak seharusnya 

mengucapkan minta maaf ataupun berterima kasih, orang Indonesia juga segera mengucapkan 

hal tersebut, tetapi pada umumnya hanya sekali saja, tidak berkali-kali, saat bertemu berikutnya 

pun tidak mengucapkannya lagi. Contohnya saat menerima oleh-oleh dari teman, saat itu juga 

mengucapkan "terima kasih" tetapi saat ketemu berikutnya kebanyakan tidak mengucapkan 

lagi.  

Orang Indonesia juga tidak begitu mudah mengucapkan "pujian" kepada orang lain. 

Dengan kata lain, terhadap sesuatu yang tidak benar-benar dianggap hebat, maka tidak segera 

memuji hal tersebut.  

Berkaitan dengan makananpun juga demikian kalau makanan yang dimakan dirasa tidak 

enak, maka yang bersangkutan tidak akan bilang enak. Sebaliknya untuk perbaikan atau supaya 

bisa membuat masakan yang enak, tidak jarang orang Indonesia memberikan masukan dan 

mengatakan hal yang sesungguhnya. Seperti misalnya pergi ke restoran, maka akan mengatakan 

rasa masakan yang sesungguhnya kepada pemilik atau pegawai restoran. Hal positif yang bisa 

diambil dari sini adalah pemilik restoran mengetahui kekurangan dari masakannya sehingga 

bisa membuat masakan yang lebih enak dari masakan sebelumnya. Hal negatifnya adalah ada 

kemungkinan pemilik restoran tersebut merasa tidak nyaman dengan masukan atau kritikan 

tersebut. 

Berbeda dengan orang Indonesia, orang Jepang merupakan masyarakat yang dengan 

mudah mengucapkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, maupun memuji orang lain. 

Ucapan terima kasih dan permintaan maaf minimal diucapkan lebih dari dua kali. Contohnya 

saat menerima oleh-oleh dari orang lain, pasti akan mengucapkan terima kasih tidak hanya 

sekali, bahkan tidak sedikit orang yang mengucapkannya berkali-kali. Saat ketemu lagi dilain 

kesempatan akan mengucapkan terima kasih kembali. 

Orang Jepang mudah sekali memuji orang lain. Hal ini dilakukan untuk menghormati 

orang lain, juga memuji sekaligus menghargai orang lain yang telah berusaha. Sudah tentu 

untuk membuat lebih baik, selalu ada orang yang memberikan masukan maupun kritikan. 

Tetapi sebelum mengucapkan hal tersebut pasti selalu diikuti dengan pujian terlebih dahulu.  

Berkaitan dengan makanan orang Jepang pasti akan segera mengucapkan "enak", "lezat". 

Sisi positifnya adalah pembuat makanan akan merasa senang, dan bersyukur karena 

masakannya dibilang enak. Sisi negatifnya adalah bahwa apakah benar para pelanggan atau 

orang yang makan masakan tadi benar-benar merasa bahwa masakannya enak? 

Oleh karena itu, orang Indonesia yang berkomunikasi dengan orang Jepang, banyak yang 

belum bisa melakukan tiga hal tersebut, (berterima kasih, minta maaf, memuji). Dan 

kemungkinan berikutnya adalah akan mengatakan segala sesuatu apa adanya, seperti  rasa 

masakan yang tidak enak akan melukai perasaan orang Jepang. 
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4. Kontak mata (eye contact)  

Untuk beberapa budaya, gerakan mata atau (eye contact) merupakan hal yang penting 

dalam komunikasi, karena mata menunjukan perhatian, ketertarikan, juga bisa menunjukan 

tanda awal pembicaraan atau akhir pembicaraan1. 

Pada awalnya orang Indonesia juga tidak memandang lawan bicara saat sedang 

berkomunikasi, tetapi orang Indonesia saat ini pada umumnya berbicara dengan 60 persen 

memandang mata lawan bicara, hal ini dilakukan karena apabila pembicara tidak memandang 

mata lawan bicara bisa diartikan " tidak begitu ingin berbicara dengan pendengar". Sebaliknya 

apabila pendengar tidak memandang pembicara, maka pembicara bisa menganggap bahwa 

pendengar "tidak mempedulikan atau tidak ingin mendengarkan pembicaraan pembicaraix". 

Kebanyakan orang Jepang pada umumnya berbicara dengan tidak memandang mata 

lawan bicara, atau memandang ke arah lainx. Berkaitan dengan perbedaan ini, orang-orang 

Indonesia yang datang di Jepang merasakan adanya perasaan yang tidak enak saat berbicara 

dengan orang Jepang yang tidak mau memandang atau pandangannya ke arah yang lain. Dan 

lagi, ketika berbicara dengan orang Jepang sebaiknya harus memandang atau tidak, adalah satu 

masalah yang membingungkan.  

 

5. Gesture 

Gesture adalah gerakan-gerakan yang memiliki arti tertentu seperti halnya kata-kata yang 

salah satu penggunaanya adalah untuk menekankan arti dari sebuah pembicaraan maupun yang 

lainnya yang menyesuaikan dengan situasi tertentuxi. 

Bagi orang yang sedang tinggal di suatu wilayah yang bahasa dan budaya nya berbeda, 

gesture merupakan salah satu alat komunikasi yang bisa digunakan. Gesture merupakan salah 

satu bagian dari budaya, ada gesture yang sama antara budaya satu dengan budaya yang lain, 

tetapi karena gesture yang berbeda juga tidak sedikit dan ada kemungkinan salah mengerti 

maka harus saling berhati-hati. 

Contoh perbedaan gesture antara budaya Indonesia dan budaya Jepang diantaranya 

adalah gesture yang menunjuk pada kata atau berarti " saya", "uang", dan "makan". Ketika ingin 

mengungkapkan kata "saya" menggunakan gesture orang Jepang akan menunjuk hidungnya 

sendiri, sedangkan orang Indonesia menunjuk dada nya sendiri. Ketika ingin mengungkapkan 

kata "uang" orang Jepang akan membentuk lingkaran menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, 

orang Indonesia akan menggesek-gesekkan ibu jari dengan jari telunjuk dan jari tengah. Dan 

saat mengungkapkan kata "makan" karena orang Jepang terbiasa makan dengan sumpit maka 

dengan tangannya akan membentuk sumpit kemudian didekatkan ke mulut, sementara orang 

Indonesia yang karena pengaruh ada kebiasaan makan dengan tangan, akan membentuk 

tangannya seolah-olah mau makan dan didekatkan ke mulutxii. 

                                                                 

 

1
  Sano Masayuki (1996) P.90 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
868 

6. Raut Muka 

Manusia mempunyai perasaan sedih, gembira, marah dan lain-lain, dan merupakan hal 

yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan suku, ras, maupun bahasa. Tetapi, perasaan 

yang sama sekalipun cara menampilkan atau mengungapakan perasaan tersebut berbeda 

menurut budaya masing-masingxiii. Karena itu, buat orang yang berbeda budaya membaca raut 

muka merupakan hal yang sulit.  Orang Indonesia dikatakan mempunyai raut wajah yang ceria, 

dan menurut data The Smiling Report 2009 Orang Indonesia merupakan negara yang 

penduduknya paling banyak tersenyum diantara 66 negara lain di duniaxiv. 

Orang Jepang dikatakan tidak begitu bisa menampilkan raut wajah yang menggambarkan 

perasaan. Dan hal itulah yang menjadi penyebab sering terjadinya kesalahpahaman tentang 

orang Jepang di masyarakat dunia. Jepang mempunyai aturan yang telah lama ada dalam 

bertingkah laku, serta mempunyai aturan-aturan khusus terutama yang berhubungan dengan 

kesopanan. Dalam bertingkah laku ataupun gerakan-gerakan dalam komunikasi di Jepang ada 

pembagian aturan yang jelas dalam situasi "Umum" (kou) dan situasi "Saya" (shi atau watashi) , 

dimana pengungkapan perasaan raut muka dalam situasi umum sangat terbatasxv. 

 

7. Jarak dan sentuhan 

Personal space adalah jarak dimana jarak kedekatan lawan bicara dengan diri sendiri 

masih bisa diterima, dan menunjuk pada wilayah kosong disekitar diri sendiri. Apabila orang 

lain masuk pada wilayah ini, maka akan menimbulkan perasaan tidak nyaman maupun 

perasaan negatif lainnya. Tetapi kalau yang masuk wilayah tersebut adalah orang yang disukai 

atau orang yang dekat, maka akan tetap bisa diterima dengan baik. Hall membagi jarak dengan 

lawan bicara menjadi 4: 

1. Jarak intim (intimate distance) : 0cm～45cm 

2. Jarak pribadi (personal distance) ：45cm～120cm 

3. Jarak sosial (social distance) ：120cm～350cm 

4. Jarak Umum (public distance) ：350cm lebih 

Jarak yang tepat antara diri sendiri dan lawan bicara berbeda tergantung budaya masing-

masing, yang juga berhubungan dengan kebiasaan menyentuh bagian tubuh dari lawan bicara. 

Jarak ini juga terbagi-bagi tergantung siapa yang menjadi lawan bicara.  

Saat melakukan komunikasi dengan orang lain, orang yang berbudaya Jepang termasuk 

orang yang tidak biasa menyentuh bagian tubuh lawan bicara, dengan kata lain apabila 

dibandingkan dengan Indonesia kwantitas nya sangat sedikit. Di Idonesia dengan orang yang 

baru dikenalpun tidak sedikit orang yang berbicara sambil menyentuh bagian tubuh orang lain, 

seperti memegang bahu, menarik tangan dan yang lainnya. 

Tetapi ada hal yang menarik yang berlawanan dengan hal tersebut, yaitu bahwa di Jepang 

memegang kepala anak kecil maupun teman adalah hal yang biasa, sedang di Indonesia hal itu 

merupakan hal yang sangat tidak baik dan tidak sopan di Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa 

bagi orang Indonesia, kepala merupakan bagian terpenting dari tubuh manusiaxvi. 
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Berkaitan dengan hal ini apabila salah satu pihak tidak memahami hal ini, seperti halnya 

menyentuh lawan bicara yang berbudaya Jepang, atau sebaliknya orang Jepang menyentuh 

kepala orang Indonesia, maka akan terjadi kesalahpahaman yang bisa berakibat pertengkaran 

atau hal buruk lainnya. 

 

8. Konsep Waktu 

Konsep waktu yang ada dalam komunikasi antara budaya adalah "Waktu monokrinik"  

(monochronic time) bahwa pelaksanaan segala sesuat berdasarkan jadwal yang sudah dibuat, 

dan "Waktu Polikronik" (polychronic time) yang lebih mementingkan hubungan manusia dan 

hal-hal lainnya dibandingkan dengan jadwal yang sudah ada. Jepang termasuk negara yang 

berpola pikir monochronic time, sedangkan Indonesia cenderung kepada polychronic timexvii. 

Dalam hal ini orang Indonesia lah yang harus berhati-hati, karena apabila terjadi keterlambatan, 

bisa menimbulkan ketidakpercayaan, rasa marah dan lain sebagainya. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian di atas perbedaan-perbedaan antara budaya Indonesia dan 

budaya Jepang  terutama yang berhubungan dengan kebiasaan berkomunikasi, dan yang 

terkait dengan nonverbal communication adalah sebagai berikut. 

1. Orang Indonesia mudah bicara dengan orang yang tidak dikenal, sementara orang Jepang 

sulit atau tidak biasa berbicara dengan orang yang tidak dikenal. 

2. Respon saat orang lain sedang berbicara, orang Indonesia tidak biasa menimpali orang lain 

yang sedang berbicara dengan kata-kata tertentu sedangkan orang Jepang menimpali 

pembicaraan orang lain dengan ucapan-ucapan tertentu yang disebut dengan aizuchi.  

3. Orang Jepang biasa meminta maaf, berterima kasih dan memuji, sedangkan orang 

Indonesia juga mengucapkan terima kasih dan minta maaf, dan memuji tetapi tidak 

sesering atau semudah yang dilakukan oleh orang Jepang pada umumnya. 

4. Orang Indonesia pada umumnya berbicara dengan 60 persen memandang mata lawan 

bicara, kebanyakan orang Jepang pada umumnya berbicara dengan tidak memandang mata 

lawan bicara, atau memandang ke arah lain. 

5. Ada perbedaan gesture antara budaya Indonesia dan budaya Jepang diantaranya adalah 

gesture yang menunjuk pada kata atau berarti " saya", "uang", dan "makan".  

6. Orang Indonesia dikatakan mempunyai raut wajah yang ceria, Jepang mempunyai aturan 

yang telah lama ada dalam bertingkah laku, dalam situasi "Umum" (kou) dan situasi "Saya" 

(shi atau watashi) , dimana pengungkapan perasaan raut muka dalam situasi umum sangat 

terbatas. 
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7. Di Idonesia dengan orang yang baru dikenalpun tidak sedikit orang yang berbicara sambil 

menyentuh bagian tubuh orang lain, Orang yang berbudaya Jepang termasuk orang yang 

tidak biasa menyentuh bagian tubuh lawan bicara. 

8. Jepang termasuk negara yang berpola pikir monochronic time, sedangkan Indonesia 

cenderung kepada polychronic time. 

Dari perbedaan perbedaan yang ada tersebut apabila ada ketidaktahuan atau 

ketidakpahaman dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak hal-hal yang mungkin terjadi 

adalah adanya kesalahpahaman yang ringan, salah penilaian terhadap lawan bicara, salah 

penangkapan pesan, terjadi saling tidak menghormati, serta munculnya perasaan kesepian, 

ketakutan, risih, bingung, marah, rasa saling tidak percaya dan perasaan lain yang negatif yang 

efeknya bisa fatal apabila hal itu berhubungan dengan suatu bisnis atau hal yang besar. 

Untuk itu penelitian, pengetahuan dan pemahaman terhadap budaya Jepang bagi orang 

Indonesia atau sebaliknya, sangat dibutuhkan untuk memperlancar komunikasi sekaligus 

meminimalisai kesalahpahaman yang mungkin selama ini terjadi. Sekaligus hal ini juga ikut 

memelihara keberlangsungan hubungan antara Jepang dan Indonesia dalam segala bidang. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

 

Agus Mulyanto (2011), “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepemimpinan Guru Dalam 
Pembelajaran, Karakter Kesantunan Dalam Ekspresi Nonverbal”  

Anto Satriyo Nugroho (2006), “Perbandingan Budaya Indonesia dan Jepang” , Nagoya 
International Center 

Argyle. (1975). Bodily Communication. New York. International University Press 

Birdwhistell R.L.. (1970). Kinesics and Context. Philadelphia. University of Pennsylvania Press 

Christian Skoda (2007) “55 Nations – Stereotypes that will Ruin or Make your Day” , 
International Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam 

Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat,  2006, Human Communication: Konteks-konteks 
Komunikasi . Komunikasi Antarbudaya:Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang 
Berbeda Budaya.. Bandung:Remaja Rosdakarya. 

Foreign Affairs and International Trade Canada Web, Cultural Information- Indonesia, 
http://www.intercultures.gc.ca (30 September 2010) 

http://www.leadcreate.co.jp/psn/e-learning/eh_ibunka_c/ic02_04.swf 

http://andriaditya.wordpress.com/2007/06/21/indonesia-dan-afta/ (12 Pebruari 2013) 

http://garis-04.tripod.com/id26.html (12 Pebruari 2013)  

Kim Geung Seob (2009) “Komunikasi Antara Budaya Korea Dan Indonesia: Kajian tentang 
Perilaku Masyarakat Korea dan Jawa”, Pusat Studi Korea UGM 

http://mulyanto.blogdetik.com/index.php/2011/11/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kepemimpinan-guru-dalam-pembelajaran/
http://mulyanto.blogdetik.com/index.php/2011/11/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kepemimpinan-guru-dalam-pembelajaran/
http://mulyanto.blogdetik.com/index.php/2011/11/01/karakter-kesantunan-dalam-ekspresi-nonverbal/
http://asnugroho.wordpress.com/
http://asnugroho.wordpress.com/2006/08/31/perbandingan-budaya-indonesia-dan-jepang/
http://www.nic-nagoya.or.jp/
http://www.nic-nagoya.or.jp/
http://www.nomad4ever.com/2007/11/26/55-nations-stereotypes-that-will-ruin-or-make-your-day/
http://www.intercultures.gc.ca/
http://www.leadcreate.co.jp/psn/e-learning/eh_ibunka_c/ic02_04.swf
http://andriaditya.wordpress.com/2007/06/21/indonesia-dan-afta/
http://garis-04.tripod.com/id26.html


Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
871 

Knapp, Mark. (1972). Nonverbal Communication in Human Interaction. New York. Rinehart and 
Winston 

Mehrabian, Albert. (1968). Physchology Today. Volume II: Commmunication Without Words.   

Muhammad Handi Gunawan, S.Pd (2001) “Non-Verbal Communication: The “Silent” Cross-
Cultural; Contact With Indonesians”  

Naoka Maemura (2009) “A qualitative investigation of trainees’ adjustment in Japan:A case 
study of trainees from Indonesia, (Serial No.54) US-China Education Review、USA 

Okada Akihito (2010) " Ibunka komyunikeeshonron ~ Rikai to Kouryu o susumeru tame no 
sukiru o manabu", Kouza shirabasu, Tokyo Gaikokugo Daigaku 

Porter and Samovar. (1976). Intercultural Communication: A Reader. (2nd ed.). Belmont, CA: 
Wadsworth. 

Prosser. (1978). The Cultural Dialogue: An Introduction to Intercultural Communication. 
Boston: Houghton Mifflin. 

Sakamoto, Nancy and Reyko Naotsuka. (1982). Polite Fiction: Why Japanese and Americans 
Seem Rude to Each Other. Kinseido 

Sano Masayui (1996)"Ibunka no Sutoratejii 50 no Ibunkateki topikku o shiten ni shite", Tokyo, 
Taishuukanshoten. 

The Japan Fondation Survey , 2009 

Veronica Boxberg Karlsson (2009) “The Smiling Report 2009 shows that the trend continues 
downwards”  

 

 

 

 

  



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
872 

WACANA HUMOR VERBAL TULIS GUS DUR: STUDI ANEKA KONTEKS, 
TUJUAN TUTURAN, DAN TOPIK PEMBICARAAN 

 

Sudaryanto 
PBSI FKIP Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 

surel: sudaryanto82@yahoo.com, ponsel: 081578031823  
 

ABSTRAK 

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aneka konteks, tujuan tuturan, dan 
topik pembicaraan yang mendukung penciptaan wacana humor verbal tulis Gus 
Dur. 

Kajian ini tergolong penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini data yang dianalisis 
adalah semua peristiwa bahasa dalam tiga buku kumpulan humor Gus Dur dalam 
bahasa Indonesia, yaitu Tawashow di Pesantren, Saya Nggak Mau Jadi Presiden, 
Kok..!, dan Ngakak bareng Gus Dur. Penelitian ini dilakukan sejak April hingga 
November 2011. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
peneliti sebagai instrumen utama penelitian, dan data dikumpulkan dengan 
menggunakan teknik simak dan catat. Keabsahan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan validitas semantik dan reliabilitas melalui cara baca dan kaji 
ulang, serta ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pengecekan teman sejawat. 
Teknik analisis data penelitian ini berupa penelaahan dokumen resmi eksternal 
meliputi berita-berita di media massa yang berkaitan dengan sosok Gus Dur, dan 
karya-karya buku pemikiran Gus Dur. 

Hasil kajian ini menunjukkan sebagai berikut. Pertama, aneka konteks yang 
mendukung penciptaan wacana humor verbal tulis Gus Dur meliputi konteks 
kebudayaan dan konteks pertuturan. Konteks kebudayaan meliputi ragam bahasa 
informal, dialek bahasa lokal, dan penggunaan bahasa asing. Konteks pertuturan 
meliputi penutur-lawan tutur, aspek lingkungan fisik dan sosial, dan latar belakang 
pengetahuan penutur dan lawan tutur. Kedua, aneka tujuan tuturan yang 
mendukung penciptaan wacana humor verbal tulis Gus Dur meliputi media 
rekreatif, alat provokasi, sarana kritik, alat ekspresi diri, sarana pemanfaatan iklan, 
pengasah otak, alat pelesetan, alat eksistensi diri, dan sarana motivasi. Ketiga, topik 
pembicaraan yang mendukung penciptaan wacana humor verbal tulis Gus Dur 
meliputi topik politik, topik agama/NU, topik hukum, topik ekonomi, topik 
kehidupan sosial dan masyarakat, topik budaya, topik sosok tokoh, topik 
pendidikan, dan topik pers/media massa. 

Kata Kunci: Wacana Humor, Konteks Tuturan, Tujuan Tuturan, Topik 
Pembicaraan  

 

PENDAHULUAN 

Humor menjadi salah satu bentuk folklor para santri dan kiai di pesantren (Danandjaja, 

1999: xi-xii). Humor para santri dan kiai itu dapat berbentuk dongeng, teka-teki, dan 

sebagainya. Dalam kerangka ini, humor dunia pesantren dipergunakan dalam arti sesuatu yang 

bersifat dapat menimbulkan atau menyebabkan penikmat atau penciptanya terhibur, tergelitik, 

dan tertawa. Meskipun begitu, humor pesantren atau “humor NU” seringkali hanya dipahami 

oleh pembaca yang mengerti idiom-idiom pesantren sehingga khazanah humor tersebut 

mailto:sudaryanto82@yahoo.com
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menjadi tidak terkenal. Uniknya, ada seorang kiai NU yang justru dikenal oleh publik di Tanah 

Air dengan humor-humornya, yaitu almarhum KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. 

Menurut Thoha (2010: 49), humor menjadi kekhasan Gus Dur. Di berbagai situasi dan 

tempat, baik kunjungan kenegaraan di luar negeri yang resmi, berceramah di lingkup pondok 

pesantren, maupun saat-saat berbincang informal, Gus Dur tetap berhumor. Gus Dur tak hanya 

piawai melontarkan humor-humor berkenaan dengan dunia politik, tetapi juga berkenaan 

dengan dunia metafisik, budaya, hukum, pendidikan, agama, dan ekonomi. Bahkan, lebih dari 

itu, Gus Dur cukup brilian menghumori (baca: melecahkan) diri sendiri. Mantan Ketua PBNU 

dan Presiden keempat RI itu dalam hal melucu, tidak jarang memulai dengan menertawai 

dirinya sendiri sehingga orang lain tidak tersinggung (Haryanto, 2007: 14). 

Wacana humor verbal tulis Gus Dur yang dijadikan bahan kajian penelitian ini termasuk 

ke dalam jenis cerita-cerita yang pernah disampaikan oleh Gus Dur di berbagai situasi dan 

forum, baik formal maupun informal. Selanjutnya, cerita-cerita Gus Dur itu ditulis ulang dan 

diterbitkan menjadi buku, seperti Ngakak bareng Gus Dur (2010) karya Muhammad Wahab 

Hasbullah, Saya Nggak Mau Jadi Presiden Kok..! Ger-geran Lagi Bersama Gus Dur (2001) karya 

Hamid Basyaib dan Fajar W. Hermawan, dan Tawashow di Pesantren (2005) karya Akhmad Fikri 

AF. Dipilihnya wacana humor verbal tulis Gus Dur karena di dalamnya mengandung 

penggunaan bahasa informal, serta tidak terikat pada konvensi dan kaidah-kaidah bahasa baku, 

serta berbagai aturan-aturan serupa. Hal ini sejalan dengan pandangan Apte (1985: 190-191) 

yang berpendapat: 

In many societies with emphasis on linguistic niceties, although a formal diglossia situation 

may not exist. In such societies the least formal talk, sometimes labeled “idle talk” or 

“frivolous speech,” is used for joking and humor primarily because it is flexible and is least 

burdened with rigid conventions, rules of formality, and other similar restrictions . 

Di samping itu, wacana humor verbal tulis Gus Dur kaya akan permainan bahasa (pun) 

yang sejauh ini belum mendapatkan perhatian yang memadai dari para ahli bahasa. Kelucuan-

kelucuan permainan bahasa dalam wacana humor verbal tulis Gus Dur tentu ada yang bersifat 

universal, dan ada pula yang khas. Bersifat universal berarti dapat ditemui dalam humor dengan 

media bahasa lain, sedangkan bersifat khas berarti hanya ditemui dalam wacana humor 

berbahasa Indonesia sebagai refleksi sosial-budaya, ekonomi, politik, pendidikan, dan 

sebagainya. 

Wacana humor, termasuk pula wacana humor verbal tulis Gus Dur, terbentuk melalui 

pemanfaatan berbagai aspek kebahasaan yang digunakan secara tidak semestinya. Terkait hal 

itu, ragam bahasa informal cenderung lebih banyak digunakan sebagai sarana berhumor 

sehubungan dengan sifat-sifatnya yang tidak terikat pada kaidah kebakuan sehingga ketaksaan 

yang merupakan aspek penting dalam humor mudah dimunculkan. Selain ketaksaan, aspek-

aspek kebahasaan lainnya yang dimanfaatkan dalam penciptaan wacana humor, yaitu 

penyimpangan aspek fonologis, metonimi, sinonimi, antonimi, eufemisme, dan sebagainya. 

Analisis wacana dapat mengaplikasikan semua unsur kebahasaan. Namun demikian, 

analisis wacana teks tidak dapat meninggalkan analisis konteks. Konteks memiliki peran 

penting untuk mengungkap makna yang ada di dalam teks. Wacana humor di sini dipandang 

diciptakan oleh pencipta humor yang didukung oleh konteks penciptaan humor. Menurut 
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Wijana & Rohmadi (2009: 73), konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar 

teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi saat teks 

diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan sebagainya. Kemudian, wacana di sini dimaknai 

sebagai teks dan konteks bersama-sama. 

Tulisan ini merupakan salah satu bagian dari kajian sosiopragmatik yang tekanannya 

pada pemakaian bahasa dalam kondisi sosial tertentu dan terikat pada konteks tertentu. 

Rumusan masalah yang diangkat, yaitu bagaimana aneka konteks, tujuan tuturan, dan topik 

pembicaraan yang mendukung penciptaan wacana humor verbal tulis Gus Dur dalam bahasa 

Indonesia. Terkait itu, kajian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan aneka konteks, tujuan 

tuturan, dan topik pembicaraan yang mendukung penciptaan wacana humor verbal tulis Gus 

Dur. 

Adapun manfaat teoretis dari kajian ini ialah dapat memberikan sumbangan ilmu bagi ahli 

bahasa mengenai kajian sosiopragmatik wacana humor verbal tulis Gus Dur dalam bahasa 

Indonesia, khususnya pada konteks, tujuan tuturan, dan topik pembicaraan yang mendukung 

penciptaan wacana humor tersebut. Sementara itu, manfaat praktis kajian ini ialah dapat 

melengkapi hal-hal yang sudah tertuang pada buku biografi Gus Dur, Gus Dur: The Authorized 

Biography of Abdurrahman Wahid karya Greg Barton. Aspek humoris Gus Dur ternyata belum 

terlihat dalam buku tersebut. Oleh karena itu, kajian ini dapat memberikan pengetahuan 

mengenai aspek humoris Gus Dur, terutama anekdot-anekdot yang dilontarkannya dalam 

berkomunikasi dengan siapa pun dan di mana pun. 

 

METODE 

Kajian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif yang memiliki data yang berupa kata-

kata atau gambaran sesuatu. Deskripsi merupakan gambaran ciri-ciri data secara akurat sesuai 

dengan sifat ilmiah itu sendiri. Dalam kajian ini, data yang akan dianalisis, yaitu semua peristiwa 

bahasa dalam tiga buku kumpulan humor Gus Dur, yaitu Tawashow di Pesantren, Saya Nggak 

Mau Jadi Presiden, Kok..!, dan Ngakak bareng Gus Dur. Dengan demikian, waktu pelaksanaan dan 

pengumpulan data penelitian ini bersifat fleksibel, dan kajian pustaka digunakan untuk 

membantu dalam memaknai temuan data yang ada. 

Subjek penelitian ini adalah peristiwa bahasa atau peristiwa tutur dalam wacana humor 

verbal tulis Gus Dur dalam bahasa Indonesia. Objek penelitian ini adalah aneka konteks, tujuan 

tuturan, dan topik pembicaraan antara penutur dan lawan tutur yang mendukung penciptaan 

wacana humor verbal tulis Gus Dur. Selanjutnya, data berupa peristiwa bahasa atau peristiwa 

tutur dikumpulkan dengan menggunakan teknik simak dan catat, kemudian data dicatat dengan 

memakai kartu data. 

Sementara itu, keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan dua konsep, 

yaitu konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas). Peneliti menggunakan 

validitas semantik dan reliabilitas melalui cara baca dan kaji ulang. Untuk memperoleh data 

yang terpercaya, peneliti melakukan tiga cara, yaitu ketekunan pengamatan, triangulasi, dan 

pengecekan teman sejawat. Adapun teman sejawat dalam penelitian ini adalah Yayuk Eny 

Rahayu, M.Hum., yang merupakan dosen pengampu mata kuliah Pragmatik, serta 
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Muhammadun, S.HI., yang merupakan peneliti di Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM 

(LKPSM) Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Keduanya dipandang mampu dan memahami kajian ini 

yang mengangkat seputar kajian sosiopragmatik pada wacana humor verbal tulis Gus Dur 

dalam bahasa Indonesia. 

Selanjutnya, analisis data secara kualitatif dalam kajian ini dimulai dari menelaah seluruh 

data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dokumen resmi eksternal. Dokumen resmi 

eksternal yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berita-berita yang disiarkan di media 

massa berbahasa Indonesia, serta karya-karya buku pemikiran Gus Dur. Dokumen eksternal ini 

dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial-budaya, kepemimpinan, karakteristik 

pemikiran, dan lain-lain yang berkaitan dengan sosok Gus Dur. 

Untuk memanfaatkan dokumen yang padat isi biasanya digunakan teknik kajian isi 

(content analysis). Adapun pengertian kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan 

untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sahih dari data atas dasar konteksnya 

(Krippendorf, 1980: 21). Kemudian, peneliti melakukan penyusunan dan kategorisasi. Data 

yang terkumpul kemudian dipilah-pilah dan dikategorisasikan. Menurut Moleong (1988: 140), 

kategorisasi merupakan langkah yang penting dan harus mengikuti aturan-aturan tertentu, 

salah satunya ialah harus berkaitan dengan tujuan kajian. 

Sesuai tujuan kajian ini, peneliti menyusun kategorisasi konteks, tujuan tuturan, dan topik 

pembicaraan yang mendukung penciptaan wacana humor verbal tulis Gus Dur. Konteks yang 

mendukung dalam penciptaan wacana humor verbal tulis Gus Dur, antara lain, (1) konteks 

kebudayaan dan (2) konteks pertuturan atau konteks situasi. Semua konteks tersebut ternyata 

memiliki tujuan tuturan, antara lain untuk: (1) media rekreatif, (2) alat provokasi, (3) sarana 

kritik, (4) alat ekspresi diri, (5) sarana pemanfaatan iklan, (6) pengasah otak, (7) alat pelesetan, 

(8) alat eksistensi diri, dan (9) sarana motivasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Hasil Penelitian 

Untuk mempermudah pemahaman analisis data, hasil penelitian ditampilkan dalam 

bentuk tabel yang menggambarkan garis besar rumusan masalah pada penelitian ini. 

Pemaparan hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 

Tabel 1 

Konteks Tuturan dalam Wacana Humor Verbal Tulis Gus Dur 

Penutur-Lawan Tutur Konteks Kebudayaan Konteks Situasi Tuturan 

A b c d Konteks Tuturan 

e f 

Gus Dur sebagai Penutur 77 29 9 77 77 77 

Gus Dur sebagai Lawan Tutur 8 0 0 8 8 8 

Jumlah 85 29 9 85 85 85 

Keterangan: 

a = Ragam Bahasa Informal 

b = Dialek Bahasa Lokal 

c = Penggunaan Bahasa Asing 

d = Penutur-Lawan Tutur 
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e = Aspek Lingkungan Fisik dan Sosial 

f = Pengetahuan Latar Belakang Penutur dan Lawan Tutur 

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa wacana humor verbal tulis Gus Dur dalam bahasa 

Indonesia memiliki konteks tuturan, di antaranya konteks kebudayaan dan konteks situasi 

tuturan. Adapun penutur dan lawan tutur dalam wacana humor verbal tulis Gus Dur dapat 

dibedakan menjadi dua pihak, yaitu Gus Dur sebagai penutur aktif, dan Gus Dur sebagai lawan 

tutur. 

Dilihat dari segi konteks kebudayaan, wacana humor verbal tulis Gus Dur dibedakan ke 

dalam tiga kelompok, yaitu ragam bahasa informal, dialek bahasa lokal, dan penggunaan bahasa 

asing. Kajian ini menunjukkan, wacana humor verbal tulis Gus Dur lebih didominasi adanya 

penggunaan ragam bahasa informal. Hal itu dikarenakan ragam bahasa informal lebih cocok 

untuk berhumor karena sifatnya yang fleksibel, tidak terlalu terikat pada konvensi dan kaidah-

kaidah bahasa baku, serta berbagai aturan kebahasaan lainnya. 

Secara kuantitas, penggunaan ragam bahasa informal dalam wacana humor verbal tulis 

Gus Dur sebanyak 77 wacana dengan memosisikan Gus Dur sebagai penutur aktif, dan sebanyak 

8 wacana dengan memosisikan Gus Dur sebagai lawan tutur. Sementara itu, ditemukan pula 

adanya dialek bahasa lokal dalam wacana humor verbal tulis Gus Dur, seperti dialek bahasa 

Jawa dan Betawi. Hal itu dapat dimaklumi karena Gus Dur lahir dan tumbuh dari keluarga Jawa, 

khususnya di lingkup pondok pesantren, dan tinggal di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan. 

Meskipun jumlahnya tidak sebanyak ragam bahasa informal, dialek bahasa lokal dalam wacana 

humor verbal tulis Gus Dur ditemukan sebanyak 29 wacana dengan memosisikan Gus Dur 

sebagai penutur aktif. 

Di samping itu, dalam wacana humor verbal tulis Gus Dur ditemukan adanya penggunaan 

bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Secara saksama, kajian ini menunjukkan bahwa 

penggunaan bahasa asing di dalam wacana humor verbal tulis Gus Dur pada umumnya 

berkaitan dengan kesalahan mengucapkan kata asing, kesalahan menerjemahkan kata asing ke 

dalam bahasa Indonesia, atau sebaliknya, dan kesalahan meta analisis kata-kata asing. Dari segi 

jumlah, ditemukan sebanyak 9 wacana yang menggunakan bahasa asing dengan memosisikan 

Gus Dur sebagai penutur aktif. 

Tabel 2 

Tujuan Tuturan dalam Wacana Humor Verbal Tulis Gus Dur 

Penutur-Lawan Tutur Tujuan Tuturan 

a b c d e f g h i 

Gus Dur sebagai Penutur 4 6 16 31 3 8 19 24 6 

Gus Dur sebagai Lawan Tutur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 4 6 16 31 3 8 19 24 6 

Keterangan: 

a = Media Rekreatif 

b = Alat Provokasi 

c = Sarana Kritik 

d = Alat Ekspresi Diri 

e = Sarana Iklan 

f = Pengasah Otak 

g = Alat Pelesetan 

h = Alat Eksistensi Diri 
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i = Sarana Motivasi 

 

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa wacana humor verbal tulis Gus Dur dalam bahasa 

Indonesia memiliki tujuan tuturan. Di antaranya, media rekreatif, alat provokasi, sarana kritik, 

alat ekspresi diri, sarana pemanfaatan iklan, pengasah otak, alat pelesetan, alat eksistensi diri, 

dan sarana motivasi. Dari segi jumlah, wacana humor verbal tulis Gus Dur dengan bertujuan 

sebagai alat ekspresi diri cukup dominan (sebanyak 31 wacana). Hal itu wajar, mengingat Gus 

Dur selalu mengomentari isu atau fenomena aktual dan menanggapi pernyataan seseorang. 

Di samping itu, wacana humor verbal tulis Gus Dur bertujuan sebagai alat pelesetan. 

Pelesetan bahasa merupakan salah satu bagian dari wacana humor yang ada selama ini, dan Gus 

Dur seringkali menggunakannya. Setidaknya, wacana humor verbal tulis Gus Dur dengan 

bertujuan alat pelesetan tercatat sebanyak 19 wacana. Selain bertujuan sebagai alat pelesetan, 

wacana humor verbal tulis Gus Dur juga bertujuan sebagai sarana kritik. Gus Dur merupakan 

orang yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru (Orba) yang dipimpin oleh Soeharto (Pak 

Harto). Ia selalu melancarkan kritik-kritik tajam, salah satunya melalui sindiran politik. 

Tabel 3 

Topik Pembicaraan dalam Wacana Humor Verbal Tulis Gus Dur 

Penutur-Lawan Tutur Topik Pembicaraan 

a b c d e f g h i 

Gus Dur sebagai Penutur 25 22 2 4 19 8 27 2 5 

Gus Dur sebagai Lawan Tutur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 25 22 2 4 19 8 27 2 5 

Keterangan: 

a = Topik Politik 

b = Topik Agama/NU 

c = Topik Hukum 

d = Topik Ekonomi 

e = Topik Kehidupan Sosial Masyarakat 

f = Topik Budaya 

g = Topik Sosok Tokoh 

h = Topik Pendidikan 

i = Topik Pers/Media Massa 

 

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa wacana humor verbal tulis Gus Dur dalam bahasa 

Indonesia memiliki pilihan topik-topik pembicaraan. Di antaranya, topik politik, topik 

agama/NU, topik hukum, topik ekonomi, topik kehidupan sosial masyarakat, topik budaya, 

topik sosok tokoh, topik pendidikan, dan topik pers/media massa. Berdasarkan kajian ini, topik 

sosok tokoh tercatat sebanyak 27 wacana, topik politik (25 wacana), topik agama/NU (22 

wacana), topik kehidupan sosial masyarakat (19 wacana), topik budaya (8 wacana), topik 

ekonomi (4 wacana), topik pers/media massa (5 wacana), topik pendidikan (2 wacana), dan 

topik hukum (2 wacana). 

Terpilihnya topik sosok sebagai topik yang terbanyak dalam wacana humor verbal tulis 

Gus Dur, dimungkinkan karena Gus Dur merupakan tokoh lintas agama, lintas sosial, dan lintas 

Negara. Gus Dur tak hanya dikenal sebagai kiai NU, mantan Ketua PBNU, dan mantan Presiden 
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keempat RI, tetapi juga dikenal sebagai pembela Hak Asasi Manusia (HAM), pejuang demokrasi, 

dan simbol pejuang pluralisme. Oleh karena itu, wajarlah jika Gus Dur memiliki banyak sahabat, 

kawan, dan kolega dari beragam warna kulit, agama, status sosial, bahasa, dan negara. 

 

Pembahasan Penelitian 

Konteks yang mendukung penciptaan wacana humor verbal tulis Gus Dur memiliki dua 

macam konteks, yaitu konteks kebudayaan dan konteks situasi tutur atau pertuturan. Dalam 

wacana humor verbal tulis Gus Dur, ditemukan 3 jenis penggunaan bahasa sebagai cerminan 

munculnya konteks kebudayaan, yaitu ragam bahasa informal, dialek bahasa lokal, dan 

penggunaan bahasa asing. Perhatikan contoh-contoh wacana humor verbal tulis Gus Dur (1), 

(2), dan (3) di bawah ini. 

(1) Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi pernah mengeluh dengan berkelakar. Setelah Gus Dur 

menjadi presiden, katanya, pihak NU malah kecut (kira-kira maksudnya: tidak mendapat 

fasilitas apa-apa). “Saya, misalnya, ya ndak pernah dipakai,” tutur Hasyim. “Dulu, jaman Pak 

Harto, masih lumayan. Kiai-kiai sowan ke istana, paling tidak kalau pulang dioleh-olehi 

sarung.” Sekarang, ketika yang menjadi presiden adalah Gus Dur, menurut Hasyim, malah 

susah. Pernah, katanya, dia bilang pada Gus Dur dalam bahasa Jawa, yang artinya kira-kira: 

“Gus, itu, lho, para kiai yang datang kok tidak diberi bekal?” Gus Dur menjawab, “Lha, mereka 

bisa datang sendiri, kok, masak nggak bisa pulang sendiri.” 

(2) Kisah ini terjadi di Jawa Timur (Jatim). Suatu kali ada seorang caleg PKB marah-marah karena 

namanya tidak masuk dalam daftar calon terpilih. KH Hasyim Muzadi (saat itu adalah Ketua 

DPW NU Jatim) bilang, “Wis to (sudahlah), soal caleg itu kan masalah dunia. Itu soal kecil.” Tapi 

caleg batal itu tetap jengkel, kata si caleg, “Bukan begitu, Kiai. Tapi ini masalah kemaluan.” 

Sambil terkekeh, Gus Dur berkomentar, “Ya begitu itu orang NU. Malu dan kemaluan 

dicampur-campur.” 

(3) Dalam sebuah acara di televisi, Gus Dur ternyata masih seperti yang dulu. Walaupun kadang 

Gus Dur ini terkesan asal njawab, tapi tetap saja ada sisi yang menarik dank has dari seorang 

Gus Dur, terutama dalam cerita guyonnya. Cerita Gus Dur begini. Ada seorang wanita muslim 

yang baru aja pergi ke Amerika. Oleh orang sana, dia ditanya: “Mam, do you like salad?”. Lalu si 

wanita menjawab, “Yes, five times a day.” 

 

Bila disimak wacana (1), (2), dan (3) di atas terlihat adanya penggunaan ragam bahasa. 

Dalam wacana (1), Gus Dur selaku kreator humor menggunakan partikel-partikel seru dan 

tanya yang biasanya digunakan dalam situasi informal, seperti lho, lha, kok, dan ya. Sementara 

itu, wacana (2) Gus Dur menggunakan dialek Jawa pada kata wis to, sedangkan dalam wacana 

(3) Gus Dur memanfaatkan kemiripan bunyi antara kata salad dan salat, namun keduanya 

memiliki makna yang jauh berbeda. Makna kata salad ‘salah satu jenis makanan siap saji’, 

sedangkan salat ‘ibadah yang dilakukan oleh umat Islam’. Dan bukanlah kebetulan bahwa tokoh 

cerita dalam wacana (3) merupakan seorang wanita Muslim. 

Selanjutnya, wacana humor verbal tulis Gus Dur memiliki tujuan tuturan sebagaimana 

disampaikan di atas. Wacana humor selain memiliki fungsi informatif dan persuasif, juga 

menyimpan potensi fungsi rekreatif atau menghibur para penikmatnya. Untuk jelasnya dapat 

dilihat wacana (4) di bawah ini. 
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(4) Suatu kali, Gus Dur bepergian bersama rombongan kiai NU dengan naik bus. Seorang kiai 

dalam rombongan itu dikenal punya hobi menyandarkan tangannya di jendela bus. Kadang 

tangannya sampai ke luar jendela. Dan betul, saat perjalanan itu, tangan sang kiai itu keluar 

dari jendela. Kebetulan Gus Dur melihatnya, lalu ia pun mengingatkan pak kiai ini agar 

memasukkan tangannya, supaya tidak cedera kalau-kalau menyenggol tiang listrik. Kiai itu 

menolak. Merasa jengkel peringatannya tidak dihiraukan, akhirnya Gus Dur bilang, “Tolong, 

pak kiai, tangannya jangan dikeluarkan, kalau kesenggol tiang listrik, tiang listriknya bisa 

bengkok.” Sang kiai segera memasukkan tangannya—tampaknya dia puas “kesaktian”nya 

diakui.      

 

Dari wacana (4) di atas jelas terlihat bahwa penyampaian informasi bukanlah hal yang 

paling penting di dalam wacana ini karena seringkali nilai informasi yang dikandung oleh 

wacana humor verbal tulis Gus Dur adalah informasi yang tidak begitu penting untuk diketahui. 

Pada wacana (4) masih banyak informasi penting lain yang dapat digali dari rombongan kiai NU 

yang sedang naik bus dibandingkan dengan kebiasaan seorang kiai NU yang memiliki hobi 

mengeluarkan tangannya ke arah jendela bus. Dengan fakta ini, jelaslah bahwa wacana humor 

verbal tulis Gus Dur merupakan salah satu bentuk media rekreatif atau menghibur para 

penikmat humor. 

Selain sebagai media rekreatif, wacana humor verbal tulis Gus Dur juga bertujuan sebagai 

sarana kritik. Misalnya, Gus Dur melalui wacana (5) melakukan kritik terhadap institusi 

kepolisian yang tersangkut kasus korupsi. Adanya kasus rekening gendut petinggi Polri, serta 

terkuaknya kasus Irjen Djoko Susilo yang diduga melakukan korupsi uang negara lebih dari Rp 

100 miliar. Untuk lebih jelasnya dapat disimak wacana (5) berikut. 

(5) Gus Dur sering terang-terangan ketika mengkritik. Tidak terkecuali ketika mengkritik dan 

menyindir polisi. Menurut Gus Dur, di negeri ini hanya ada tiga polisi yang jujur. “Pertama, 

patung polisi. Kedua, polisi tidur. Ketiga, polisi Hoegeng (mantan Kepala Polisi RI-Kapolri).” 

Lainnya? Gus Dur hanya tersenyum. 

  

Di samping itu, wacana humor juga dapat dijadikan sebagai sarana iklan. Kata-kata atau 

ungkapan dalam iklan tertentu yang sudah populer di masyarakat dapat dimanfaatkan untuk 

menyampaikan ide, maksud, dan kritik terhadap orang lain atau masyarakat. Dari pengamatan 

terhadap sejumlah data, ditemukan beberapa wacana humor verbal tulis Gus Dur yang 

bertujuan sebagai sarana iklan. Untuk jelasnya dapat disimak wacana (6) di bawah ini. 

(6) Tiga hari menjelang diadakannya kegiatan kampanye untuk pemilihan presiden, terjadi diskusi 

antara mantan Presiden Gus Dur dengan wartawan Jawa Pos yang berusaha 

mewawancarainya. 

Jawa Pos: “Menurut Anda, untuk saat ini parpol mana yang memiliki peluang paling besar 

untuk menang, Gus?” 

Gus Dur: “Wah… saya juga nggak ngerti tuh, soale kan pemilihan sekarang dilakukan langsung 

oleh rakyat, jadi ya kita lihat saja nanti.” 

Jawa Pos: “Oya Gus, mengapa dalam setiap kampanye mereka, parpol-parpol tersebut senang 

sekali membodohi rakyat?” 
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Gus Dur: “Soale kalo’ pintar, rakyat nggak bakalan mungkin milih parpol -parpol itu. Orang 

pintar kan milih Tolak Angin…” 

 

Humor wacana (6) dibangun dengan memanfaatkan ungkapan iklan produk obat Tolak 

Angin, yaitu “Orang pintar kan milih Tolak Angin”. Ungkapan tersebut diucapkan oleh Gus Dur 

untuk menjawab pertanyaan dari wartawan Jawa Pos seputar fenomena para politisi parpol 

yang seringkali membodohi rakyat. 

Selanjutnya, wacana humor verbal tulis Gus Dur juga bertujuan untuk mengasah otak atau 

biasanya disebut teka-teki. Teka-teki tak hanya sekadar untuk berkomunikasi, melainkan juga 

untuk menciptakan humor sambil melontarkan kritik terhadap kondisi sosial dan budaya di 

masyarakat tertentu. Berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah data wacana humor verbal 

tulis Gus Dur, ditemukan wacana teka-teki, seperti pada wacana (7) dan (8) di bawah ini. 

(7) Pada saat peringatan ulang tahun majalah Tempo Gus Dur sempat bertanya pada hadirin, “Apa 

persamaan Tempo dan tempe?” Hadirin terdiam mencari jawaban. Selintas memang tak ada 

hubungannya sama sekali. Setelah tak ada jawaban, Gus Dur pun dengan entengnya menjawab, 

“Sama-sama enak. Tempo enak dibaca, tempe enak dimakan!” 

(8) Ada kisah saat Gus Dur menghadiri acara yang diadakan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia 

(PMII) di Hotel Nikko, Jakarta. Waktu itu kegiatan tersebut sangat serius, karena 

membicarakan berbagai masalah politik. Nah, untuk mencairkan suasana, di akhir pidatonya, 

Gus Dur mengeluarkan lelucon. Gus Dur melontarkan pertanyaan, “Apa bedanya PMII dan 

HMI?” Semua bingung dan tak ada yang menjawab. Lalu Gus Dur menjawab sendiri dengan 

humornya. Kata Gus Dur, “HMI itu bisa menghalalkan segala cara, tapi kalau PMII nggak tahu 

caranya.” Semua peserta langsung ngakak dan suasana pun tidak kaku lagi.  

 

Wacana (7) dan (8) merupakan bentuk humor verbal tulis Gus Dur yang berupa teka-teki. 

Dalam wacana (7), Gus Dur melontarkan teka-teki perihal apa persamaan antara Tempo dan 

tempe yang sebetulnya tidak memiliki hubungan apa-apa. Jawaban teka-teki itulah yang 

menjadikan wacana ini memiliki efek kejenakaan bagi pembaca. Berbeda dengan wacana (7), 

wacana (8) menggambarkan betapa Gus Dur juga piawai mengetengahkan teka-teki tentang apa 

perbedaan antara HMI dan PMII. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan PMII (Persatuan 

Mahasiswa Islam Indonesia) merupakan dua buah organisasi ekstra-kampus yang berkiprah 

sejak tahun 1970-an hingga sekarang. Tokoh-tokoh yang lahir dari kedua organisasi itu, antara 

lain, Nurcholish Madjid, Akbar Tandjung, Anas Urbaningrum, dan Muhaimin Iskandar. HMI lebih 

banyak memiliki jumlah kader yang berhasil menjadi tokoh publik dibandingkan dengan PMII. 

Oleh karena itu, Gus Dur pernah menyindir bahwa “kalau HMI itu bisa menghalalkan segala 

cara, PMII nggak tahu caranya.” 

Topik pembicaraan merupakan salah satu bagian dari pengetahuan latar belakang yang 

membantu pembicara (penutur) dan lawan bicara (lawan tutur) agar dapat saling 

berkomunikasi. Berdasarkan pengamatan terhadap data wacana humor verbal tulis Gus Dur, 

ditemukan dan diklasifikasikan ke dalam 9 topik. Dalam tulisan ini, ada tiga topik yang diulas 

disertai contoh-contoh wacana yang relevan. 
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Pertama, topik politik. Gus Dur yang pernah menjabat sebagai Presiden RI pada periode 

1999-2001 memiliki keterkaitan dengan bidang politik. Jauh sebelum menjadi presiden, ia 

pernah menjadi anggota MPR dari Fraksi Utusan Golongan pada dua periode (1987-1992 dan 

1999-2004). Di samping itu, Gus Dur dikenal sebagai penggagas Forum Demokrasi (Fordem) 

pada tahun 1991, dan pernah menjabat Ketua Umum Dewan Syuro PKB (2000-2005). Dari 

pengamatan sejumlah data, ditemukan wacana humor verbal tulis Gus Dur yang memiliki topik 

politik. Untuk ini dapat disimak wacana (9). 

(9) Kita masih ingat humor politik Gus Dur yang dilempar kepada Presiden Kuba Fidel Castro. 

Ketika melakukan kunjungan kenegaraan ke Kuba, Gus Dur memancing tawa saat menyelingi 

pembicaraannya dengan Castro bahwa semua presiden Indonesia punya penyakit gila. 

Presiden pertama Bung Karno gila wanita, presiden kedua Soeharto gila harta, presiden ketiga 

Habibie benar-benar gila ilmu, sedangkan Gus Dur sendiri sebagai presiden keempat sering 

membuat orang gila karena yang memilihnya juga orang-orang gila. 

 

Wacana (9) tentang aktivitas Gus Dur sebagai Presiden RI yang melakukan kunjungan ke 

luar negeri, seperti Kuba. Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Gus Dur sempat melontarkan 

lelucon atau joke kepada Presiden Kuba Fidel Castro. Lelucon berupa sindiran bahwa semua 

presiden RI mengidap penyakit gila. Dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, hingga dirinya. 

Kedua, topik keagamaan/NU. Gus Dur terlahir dari keluarga nahdliyyin, lahir di Jombang 

pada 7 Agustus 1940 dari pasangan KH Wahid Hasyim dan Hj. Solechah Wahid Hasyim. 

Kakeknya adalah KH Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Sejak kecil, Gus Dur hidup 

dalam keluarga taat beribadah dan pernah menjadi santri di Pesantren Tambakberas, Jombang, 

Jawa Timur. Ia juga pernah menjadi pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang milik ayahnya. 

Gus Dur pernah menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU selama empat periode. Dari 

pengamatan sejumlah data, ditemukan wacana humor verbal tulis Gus Dur yang memiliki topik 

keagamaan/NU. Untuk ini dapat disimak wacana (10) di bawah ini. 

(10) Pada masa kekuasaan Presiden Habibie, Gus Dur pernah mampir ke rumah Pak Harto di 

Cendana, dengan mengajak seorang yang disebutnya “kiai kampung” dari Metro, Lampung 

Tengah. Waktu itu bulan puasa. Setelah berbuka dan omong-omong seperlunya, Pak Harto 

nyeletuk: “Gus Dur dan Pak Kiai ini bakal sampai malam ‘kan di sini?”  

“O, tidak,” jawab Gus Dur. “Saya harus segera pergi, karena ada janji dengan Gus Joyo, adik Sri 

Sultan Hamengkubuwono X. Tapi Pak Kiai ini biar ditinggal di sini. Kan maksudnya buat 

ngimami (menjadi imam) salat taraweh, kan?” Pak Harto manggut-manggut. 

“Tapi,” lanjut Gus Dur, “sebelumnya perlu ada klarifikasi dulu.” 

“Klarifikasi apa?” Tanya Pak Harto. 

“Harus jelas dulu, tarawehnya mau pakai gaya NU lama atau gaya NU baru?”  

“Lho, apa ada macam-macam gaya NU? Kalau NU lama bagaimana, kalau NU baru bagaimana?” 

Tanya Pak Harto makin heran. 

“Kalau gaya NU lama, tarawehnya 23 rakaat. Gaya NU baru, diskon 60 persen (11 rakaat)!”  

Pak Harto cuma ketawa, karena tidak terlalu paham. Dan Pak Kiai nyeletuk, “Iya, deh. Diskon 

60 persen pun nggak apa-apa.” 
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Pada wacana (10) mengisahkan pengalaman Gus Dur dan kawannya, kiai asal Lampung, 

ke kediaman Pak Harto di Cendana. Saat itu, Gus Dur menanyakan soal jumlah rakaat salat 

Tarawih kepada Pak Harto. Letak kejenakaan wacana (10) terletak pada penggunaan istilah 

“gaya NU lama” dan “gaya NU baru”. Jika dicermati, “NU lama” yang dimaksud ialah jumlah salat 

Tarawih kalangan nahdliyyin yang berjumlah 23 rakaat, sedangkan “NU baru” yang dimaksud 

ialah jumlah salat Tarawih warga Muhammadiyah yang berjumlah 11 rakaat. 

Ketiga, topik kehidupan sosial dan masyarakat. Dalam perjalanan hidupnya, Gus Dur 

pernah terlibat dalam organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama, selain juga Gus Dur 

akrab dengan sejumlah kalangan, seperti para pemuka agama, tokoh masyarakat, serta 

pimpinan ormas lainnya di Tanah Air. Dari pengamatan sejumlah data, ditemukan beberapa 

wacana humor verbal tulis Gus Dur yang bertopik kehidupan sosial dan masyarakat. Untuk 

jelasnya perlu disimak wacana (11) di bawah ini. 

(11) Di lain waktu, Gus Dur berkunjung ke salah satu Pondok Pesantren di Madura. D i tengah 

tausyiahnya yang serius, Gus Dur sempat-sempatnya menyelipkan joke. Gus Dur bilang, “Ada 

dua orang laki-laki yang satu orang Madura, satunya lagi orang Sunda. Nah, bagaimana cara 

membedakan yang orang Madura?” Gus Dur bilang, “Gampang. Saat mereka berjalan, 

lemparkan saja kaleng kosong. Yang menengok duluan, pasti itu orang Madura.” (Orang 

Madura memang dikenal sebagai juragan besi tua).  

 

Dalam wacana (11) Gus Dur melontarkan teka-teki guna mengidentifikasi orang Madura 

yang dikenal dengan profesi juragan besi tua, seperti halnya orang Padang yang dikenal dengan 

usaha warung makan Padang dan hobi berdagang. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aneka konteks antara 

penutur dan lawan tutur yang mendukung penciptaan wacana humor verbal tulis Gus Dur, 

antara lain (1) konteks kebudayaan dan (2) konteks pertuturan atau konteks situasi. Selain itu, 

wacana humor Gus Dur memiliki tujuan tuturan, antara lain untuk (1) media rekreatif, (2) alat 

provokasi, (3) sarana kritik, (4) alat ekspresi diri, (5) sarana pemanfaatan iklan, (6) pengasah 

otak, (7) alat pelesetan, (8) alat eksistensi diri, dan (9) sarana motivasi. Selain itu, dilihat dari 

topik pembicaraan, wacana humor verbal tulis Gus Dur dalam bahasa Indonesia mencakup 

beragam topik, antara lain: (1) topik politik, (2) topik keagamaan/NU, (3) topik hukum, (4) 

topik ekonomi, (5) topik kehidupan sosial dan masyarakat, (6) topik budaya, (7) topik sosok 

tokoh, (8) topik pendidikan, dan (9) topik pers/media massa. Baik konteks, tujuan tuturan, 

maupun topik pembicaraan kesemuanya mendukung penciptaan wacana humor verbal tulis 

Gus Dur dalam bahasa Indonesia. 
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Saran 

Ada beberapa hal yang menjadi saran dari kajian ini. Pertama, dalam setiap pemakaian 

bahasa, termasuk dalam wacana humor verbal tulis Gus Dur, konteks merupakan bagian yang 

tidak boleh diabaikan. Meskipun humor itu bersifat universal, tetapi yang dianggap lucu itu 

berbeda-beda antara konteks pemakaian bahasa yang satu dengan konteks pemakaian bahasa 

yang lain, atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam kajian wacana 

humor verbal tulis Gus Dur ini, kekhasan humor itu bersumber pada tiga hal, yaitu kekhasan 

budaya, kekhasan kebiasaan berbahasa, dan kekhasan sistem bahasa. 

Kedua, kajian ini dapat ditindaklanjuti ke arah penelitian pragmatik, karena di dalam 

wacana humor akan didapati adanya penyimpangan aspek pragmatik. Kajian ini secara saksama 

menunjukkan bahwa yang menyimpang adalah unsur perilaku tokoh di dalam menafsirkan 

pemakaian bahasa yang secara pragmatik dan konvensional telah memiliki kaidah-kaidah yang 

jelas. Dari segi pragmatik, humor tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang diucapkan, tetapi 

juga berhubungan dengan bagaimana sesuatu itu diucapkan. Oleh karena itu, tuturan yang 

kelihatannya sopan tapi sebenarnya tidak sopan, atau sebaliknya dapat dilihat dari cara 

pengucapan atau penyampaian tuturan itu. Hal ini menyarankan pentingnya diadakan kajian 

humor lewat media auditif atau audiovisual untuk melengkapi kajian wacana humor verbal tulis 

Gus Dur ini. 
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ABSTRAK 

Masih besarnya beban subsidi energi dalam APBN, dirasakan cukup 
memprihatinkan. Banyak pengamat bahkan menganalogikan fakta tersebut dengan 
komitmen Indonesia dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau (green 
economy). Dalam berbagai event internasional, kiprah Indonesia cukup disegani, 
bahkan pidato Presiden SBY dalam Pertemuan Rio+20 yang lalu mendapat apresiasi 
luar biasa dari banyak pihak. Komitmen menurunkan Presiden dalam mengurangi 
emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui skema Rencana Aksi Nasional/Daerah 
(RAN/D) sebesar 26% dari BAU dan 41% dengan bantuan internasional tahun 
2020, juga mendapat banyak pujian.   

Besarnya beban subsidi energi dalam APBN juga dinilai tidak selaras dengan 
kebijakan Pemerintah khususnya pencapain tujuan pro-environment, mengingat 
sebagian besar jenis BBM yang disubsidi APBN masih bersifat fossil -fuel yang 
menimbulkan jejak ekologis bagi kelestarian lingkungan. Padahal sebagai dokumen 
anggaran Pemerintah, APBN sejatinya memiliki peran strategis dalam 
perekonomian. Akibatnya banyak pengamat menyatakan bahwa APBN kita masih 
jauh dari ide ”hijau”. Dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pelestarian Lingkungan Hidup (PPLH), dinyatakan dengan jelas kewajiban 
Pemerintah dan DPR untuk menyusun anggaran yang berbasis lingkungan hidup 
(green budget). Karenanya ide mengenai pengalokasian APBN yang lebih hijau 
(green budget) menjadi sangat krusial dan menantang. Mendasarkan kepada teori 
yang telah ada, terdapat beberapa skenario dalam menciptakan APBN yang lebih 
hijau.  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

 RUU-APBN 2013 akhirnya disepakati oleh Pemerintah dan DPR. Persetujuan tersebut 

sekaligus menjadi dasar seluruh Kementrian/Lembaga (K/L) merealisasikan kebijakan 

anggaran 2013. Tidak terlalu banyak hal yang menarik dari hasil kesepakatan APBN 2013. 

Beberapa pos belanja dominan seperti belanja subsidi, belanja pegawai dan Transfer ke Daerah 

kembali menyedot alokasi belanja APBN. Dengan alokasi belanja pegawai mencapai Rp241,1 

triliun, belanja subsdi Rp317,2 triliun dan Transfer ke Daerah Rp528,6 triliun, jika dihitung 

sudah menghabiskan sekitar 75,6% alokasi belanja APBN 2013. Kondisi ini tentu meresahkan 

mengingat ke-3 alokasi belanja tersebut sifatnya wajib dan mengikat. Artinya sisa alokasi 

belanja APBN yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk belanja infrastruktur, sosial dan 

pembangunan hanya tersisa 24,4%.  

 Dari besaran subsidi energi sebesar Rp274,1, subsidi BBM menyedot Rp193,8 triliun 

dan subsidi listrik Rp80,9 triliun. Hal ini sebetulnya sudah berulang setiap tahunnya. BBM dan 

listrik sudah terlanjur menjadi komoditas politik di negeri ini sehingga besarannya bukan 

diupayakan untuk turun, justru semakin naik. Tahun 2006 saja misalnya, alokasi subsidi BBM 

mencapai Rp64,2 triliun dan terus meningkat menjadi Rp129,7 triliun dalam APBN-P 2011. 

mailto:Djohar78@gmail.com,Hp
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Dalam APBN-P 2012, Pemerintah kembali menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp137,4 triliun. 

Hal yang sama terjadi dalam kasus subsidi listrik. Tahun 2006, alokasi subsidi listrik mencapai 

Rp30,4 triliun dan terus meningkat menjadi Rp65,5 triliun dalam APBN-P 2011. Dalam APBN-P 

2012, Pemerintah menganggarkan subsidi listri sebesar Rp64,9 triliun.  

 

Permasalahan  

 Masih besarnya beban subsidi energi dalam APBN, dirasakan cukup memprihatinkan. 

Banyak pengamat bahkan menganalogikan fakta tersebut dengan komitmen Indonesia dalam 

mendukung pengembangan ekonomi hijau (green economy). Dalam berbagai event 

internasional, kiprah Indonesia cukup disegani, bahkan pidato Presiden SBY dalam Pertemuan 

Rio+20 yang lalu mendapat apresiasi luar biasa dari banyak pihak. Komitmen menurunkan 

Presiden dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui skema Rencana Aksi 

Nasional/Daerah (RAN/D) sebesar 26% dari BAU dan 41% dengan bantuan internasional tahun 

2020, juga mendapat banyak pujian.   

 Besarnya beban subsidi energi dalam APBN juga dinilai tidak selaras dengan kebijakan 

Pemerintah khususnya pencapain tujuan pro-environment, mengingat sebagian besar jenis BBM 

yang disubsidi APBN masih bersifat fossil-fuel yang menimbulkan jejak ekologis bagi kelestarian 

lingkungan. Padahal sebagai dokumen anggaran Pemerintah, APBN sejatinya memiliki peran 

strategis dalam perekonomian. Akibatnya banyak pengamat menyatakan bahwa APBN kita 

masih jauh dari ide ”hijau”. Dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian 

Lingkungan Hidup (PPLH), dinyatakan dengan jelas kewajiban Pemerintah dan DPR untuk 

menyusun anggaran yang berbasis lingkungan hidup (green budget). Karenanya ide mengenai 

pengalokasian APBN yang lebih hijau (green budget) menjadi sangat krusial dan menantang. 

LANDASAN TEORI 

APBN 

 Mengacu kepada nomenklatur resmi internasional, APBN terdiri dari pos Pendapatan 

Negara&Hibah, Belanja Negara dan Pembiayaan. Sistem ini mengadopsi sistem anggaran 

bersifat I-account, yang berimplikasi munculnya kondisi surplus/defisit secara nyata. Sistem I-

account sekaligus merevisi sistem anggaran sebelumnya yang bersifat T-account, yang sarat 

dengan kepentingan penciptaan anggaran yang berimbang.  

 Dalam mekanisme penyusunannya, APBN didasarkan kepada beberapa asumsi dasar.  

Asumsi dasar tersebut bermanfaat dalam membentuk APBN, sekaligus menjadi patokan 

menghadapi fluktuasi dan tekanan ekonomi. Asumsi dasar dalam APBN terdiri dari variabel 

PDB, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga SPN-3 bulan, nilai tukar, harga dan lifting 

minyak. Setelah asumsi ini disepakati, maka APBN siap untuk dilaksanakan. Demi menciptakan 

efisiensi dan efektifitas APBN, aspek monitoring dan evaluasi (monev) mutlak diperlukan, 

sebagai dasar penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan(APBN-

P). 

 Dari sisi financing, APBN memiliki peran signifikan dalam mendukung pencapaian 

ekonomi hijau. Ekonomi hijau secara teori dapat dimaknai sebagai jawaban atas ekonomi coklat. 
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Ekonomi coklat adalah ekonomi yang sarat dengan karbon, penggunaan energi yang tidak 

efisien, akan tetapi secara sosial tidak cukup inklusif yang artinya tidak melibatkan banyak 

orang dalam proses pengambilan keputusan. Ekonomi hijau berusaha mendorong terciptanya 

sebuah perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan energi serta secara sosial 

melibatkan partisipasi dari seluruh masyarakat. Dalam beberapa perspektif, ekonomi hijau 

berkorelasi positif dengan terciptanya sebuah Pemerintah yang bersih dan transparan.   

 Selain masih besarnya beban subsidi energi, APBN dirasakan belum hijau karena 

dukungan alokasi anggaran yang diberikan dalam berbagai aktivitas hijau dirasakan masih 

kurang. Dukungan langsung masih terbatas pada alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut data Kemenkeu, DAK Lingkungan Hidup 

dialokasikan mulai tahun 2006. Hingga tahun 2011, total anggaran yang dialokasikan mencapai 

Rp2,0 triliun. Sementara DAK Kehutanan, dialokasikan pertama kali tahun 2008, hingga kini 

total anggarannya sekitar Rp850 miliar. Jika dibandingkan alokasi DAK Pendidikan dengan total 

anggaran mencapai Rp46,3 triliun atau DAK Kesehatan dengan total anggaran mencapai Rp20,8 

triliun, alokasi tersebut sekiranya belum menunjukkan keberpihakan APBN terhadap 

pengembangan ekonomi hijau.  

 Pemberian berbagai fasilitas keringanan pajak dan kemudahan usaha sebetulnya dapat 

dihitung juga sebagai bentuk dukungan APBN terhadap pengembangan ekonomi hijau. 

Pengenaan pajak ekspor atas kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia juga dapat 

dikalkulasikan sebagai bentuk dukungan APBN terhadap ekonomi hijau. Namun dampak yang 

diberikan memang dirasakan tidak sebesar dukungan alokasi belanja. Pemanfaatan yang kurang 

bijak juga menjadi kendala, karena belum aadanya mekanisme ear-marking pengenaan pajak 

untuk dikembalikan lagi pada upaya pelestarian lingkungan. Akibatnya pemungutan pajak dan 

pemberian insentif lingkungan dirasa lebih didasarkan kepada pertimbangan potensi 

menambah penerimaan, bukan kepada prioritas konservasi lingkungan, sehingga kerusakan 

lingkungan yang kerap menyertai eksploitasi yang dilakukan oleh industri, tetap saja menjadi 

masalah yang belum terpecahkan hingga kini. 

Kegagalan Pasar, Eksternalitas Negatif, dan Inefisiensi 

 Ekonomi bermula dari permasalahan keterbatasan sumber daya yang disertai keinginan 

yang tidak terbatas. Teori ekonomi mengajarkan masyarakat bagaimana cara menentukan 

pilihan yang efisien jika dihadapkan pada situasi sumberdaya yang terbatas dan keinginan yang 

tak terbatas. Kemudian, diperkenalkanlah istilah pasar sebagai sarana bertemunya para pelaku 

ekonomi yang kemudian akan menentukan pilihannya masing-masing. Dalam bukunya, An 

inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Adam Smith (1776) 

memperkenalkan istilah “invisible hand” sebagai mekanisme yang menuntun para pelaku 

ekonomi tersebut sehingga pilihan yang mereka jalankan mencapai hasil ekonomi yang 

diinginkan. Hasil tersebut dinamakan keseimbangan pasar. 

 Sedangkan, efisiensi pada ekonomi diukur dari besaran surplus konsumen dan surplus 

produsen yang terjadi saat kondisi keseimbangan pasar tercapai. Menurut Mankiw (2007), 

“Market do many things well, but they do not do everything well” (p. 203). Terdapat beberapa 

kondisi dimana mekanisme pasar gagal mencapai alokasi sumber daya yang efisien dan 

akhirnya membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengkoreksi kegagalan pasar tersebut. 

Salah satu kondisi kegalalan pasar yaitu eksternalitas. Eksternalitas terjadi saat seseorang 
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terlibat dalam suatu aktivitas yang mempengaruhi kesejahteraan pihak lainnya (yang berada di 

luar aktivitas) dan tidak membayar ataupun menerima kompensasi dari aktivitas tersebut 

(Mankiw, 2007). 

 Terdapat dua macam eksternalitas, eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. 

Eksternalitas negatif akan mengakibatkan pasar memproduksi barang atau jasa tertentu pada 

tingkat yang lebih besar dari yang diinginkan masyarakat (                 ). Sebaliknya, 

eksternalistas positif akan mengakibatkan pasar memproduksi barang atau jasa pada tingkat 

yang lebih rendah dari yang diinginkan masyarakat. (                 ) 

 

Sumber: Mankiw, N. G. (2007). Principles of economics (4th ed.)halaman 206 

Gambar 1.1 Eksternalitas Negatif Dalam Perekonomian 

 

 

Sumber: Mankiw, N. G. (2007). Principles of economics (4th ed.)halaman 208 

Gambar 1.2 Eksternalitas Positif Dalam Perekonomian 

 Baik eksternalitas negatif maupun positif memiliki hubungan yang erat dengan aspek 

lingkungan. Eksternalitas negatif menyebabkan kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
888 

dampak aktivitas perekonomian yang tidak terinternalisasi, sedangkan sebaliknya, eksternalitas 

positif menyebabkan manfaat dari pelestarian lingkungan tidak terhitung dalam keuntungan 

perekonomian. Sedangkan eksternalitas negatif itu sendiri menyebabkan terjadi inefisiensi. 

Inefisiensi tersebut akan meningkat pula seiring dengan peningkatan degradasi lingkungan jika 

tidak ada upaya untuk mengkoreksi kegagalan pasar ini. Sehingga ekonom-ekonom dunia pun 

mencari jalan untuk mengoreksi kegagalan pasar tersebut. 

 Salah satu cara yang diajukan beberapa ekonom untuk mengoreksi kegagalan yaitu 

Coase Theorem. Coase Theorem menjelaskan bahwa selama eksternalitas dapat diperdagangkan 

dengan cara yang tawar-menawar, maka alokasi sumberdaya akan berada pada titik yang 

efisien. Namun, dalam hal lingkungan, kedua pihak yang terlibat adalah benda hidup dan benda 

mati. Sehingga, lingkungan, sebagai benda mati, tidak bisa melakukan penawaran mengenai 

pentingnya peran mereka bagi kelestarian ekosistem dan akibatnya manusia dapat 

mengeksploitasi ekosistem tanpa hambatan. 

 Degradasi lingkungan sendiri tidak hanya mempengaruhi dimensi ekonomi, tetapi juga 

mempengaruhi dimensi sosial. Contohnya di Indonesia, pemukiman yang rentan terhadap 

degradasi lingkungan kebanyakan berada di kawasan pemukiman kumuh. Sesuai dengan 

hukum permintaan, harga perumahan di kawasan yang rentan terhadap dampak degradasi 

lingkungan pasti akan jauh lebih murah dibandingkan kawasan bebas banjir, gempa, dan 

bencana alam lainnya. Sehingga kawasan-kawasan tersebut sebagian besar dihuni oleh 

masyarakat kalangan menengah ke bawah. 

 Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak degradasi 

lingkungan pada aspek sosial tidak kalah pentingnya dengan aspek ekonomi. Maka, penting 

kiranya untuk melihat bagaimana dampak dari degradasi lingkungan terhadap ekonomi 

maupun sosial. Kemudian diperlukan cara agar dampak tersebut dapat terinternalisasi dalam 

proses pembangunan Indonesia tanpa membiarkannya bekerja sesuai mekanisme pasar. Maka, 

kebijakan dalam bentuk intervensi pemerintah ataupun kebijakan di organisasi-organisasi 

internasional merupakan satu-satunya cara agar kegagalan pasar ini dapat dikoreksi. 

 

Sumber: Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2004). Microeconomics (6th ed.) 

Gambar 1.3 Kurva Pengurangan Emisi 

Jika pemerintah memberikan paksaan kepada perusahaan-perusahaan penghasil emisi 

untuk mengurangi tingkat emisi, perusahaan tersebut pasti akan memperhitungkan besaran 
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dana yang dihabiskan untuk mengurangi emisi dan besaran emisi yang harus mereka kurangi. 

Untuk melakukan simplifikasi, kita mengasumsikan bahwa keputusan jumlah output dan 

keputusan jumlah emisi yang diproduksi perusahaan adalah independen, dan perusahaan 

tersebut telah menentukan tingkat output yang memberikan laba maksimum. Oleh karena itu, 

perusahaan siap untuk memilih tingkat emisi yang diinginkan.  

 Kurva berlabel MEC merepresentasikan marginal external cost of emission. Kurva social 

cost merepresentasikan kerugian yang meningkat sehubungan dengan peningkatan emisi. 

Kurva MEC memiliki slope yang positif karena nilai marginal cost dari eksternalitas akan 

meningkat saat terjadi peningkatan tingkat eksternalitas. Karena penekanan yang dilakukan 

terdapat pada pengurangan emisi dari tingkat yang sebelumnya, maka grafik MEC dibaca dari 

kanan ke kiri.  

 Dari perspektif ini, kita melihat bahwa MEC terkait dengan pengurangan emisi dari kecil 

di tingkat 26 unit, yang merefleksikan tambahan keuntungan dari upaya penurunan emisi, yaitu 

lebih besar dari $6 per unit. Kemudian tingkat emisi berkurang dan terus berkurang, dan 

marginal social cost turun sampai kurang dari $2 per unit. Di mana pada satu titik, benefit 

tambahan yang didapat akibat penurunan tingkat emisi menjadi kurang dari $2.  

 Kurva MCA adalah marginal cost of abating emission. Kurva ini mengukur biaya 

tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli dan menggunakan peralatan 

untuk mengkontrol tingkat emisi. Kurva MCA memiliki slope yang negatif karena marginal cost 

untuk mengurangi tingkat emisi akan rendah bila penurunan telah sedikit dan tinggi ketika 

jumlah emisi yang harus diturunkan masih besar. Dengan demikian, marginal cost untuk 

mengurangi emisi akan meningkat seiring dengan keinginan kita untuk mengurangi emisi yang 

lebih besar lagi. Untuk kasus pada gambar 2.4 tingkat emisi yang efisien adalah 12, yaitu saat 

MEC sama dengan MCA. Kerangka di atas dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk 

menekan emisi pada tingkat yang tidak merugikan baik bagi perusahaan maupun lingkungan. 

Instrumen Berbasis Pasar  

 Sebagaimana disebutkan di atas, titik keberangkatan instrumen berbasis pasar adalah 

insentif ekonomi. Menurut instrumen berbasis pasar, terdapat rentang instrumen kebijakan 

yang dapat diterapkan untuk mengatur emisi termasuk sistem biaya dalam hal biaya polusi 

(misalnya pajak atas polusi), izin yang dapat diperdagangkan, penurunan gesekan pasar, dan 

pengurangan subsidi pemerintah (Stavins, 2001 ). 

1. Charge Systems 

 Dalam charge system, perusahaan dikenakan biaya atau pajak pada jumlah yang 

dihasilkan pencemaran (Pigou, 1920). Berkenaan dengan hal tersebut, charge system 

bermanfaat bagi perusahaan untuk mengurangi emisi ke titik di mana biaya marjinal dari 

produksi polusi sama dengan tarif pajak. Tantangan peraturan ini adalah untuk mengatur tarif 

pajak yang ideal dalam rangka menciptakan insentif bagi perusahaan. Idealnya, tarif pajak 

ditetapkan pada titik di mana manfaat marjinal mengurangi emisi sama dengan biaya, tetapi 

untuk beberapa pembuat kebijakan akan berpikir sejauh tingkat pengurangan yang diinginkan. 

Masalahnya adalah bahwa pemerintah memiliki informasi dan tidak dapat mengharapkan 

bagaimana perusahaan akan menanggapi suatu tingkat pajak (Stavins, 2001). Paragraf berikut 
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akan membahas jenis muatan antara lain biaya limbah, simpanan pengembalian sistem, 

retribusi, pajak diferensiasi, dll 

 Biaya limbah terkait erat dengan apa yang sebagian besar ekonom anggap sebagai pajak 

polusi. Ide ini berasal dari gagasan bahwa biaya atau pajak yang dipungut diberikan pada 

jumlah atau pencemaran emisi yang telah dibuat. Semakin besar jumlah polusi, semakin besar 

pajak tersebut. Fokus dari biaya limbah adalah untuk membatasi produksi polusi, misalnya 

menetapkan biaya tinggi untuk produksi karbon (CO) produksi monoksida, Karbon Dioksida 

(CO2), Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen Oksida (NOx), dll akan mendorong produsen mobil 

untuk membuat mobil emisi rendah gas. 

 Instrumen lainnya adalah deposit refund systems yang menyediakan instrumen pasar 

dengan memaksakan biaya di muka untuk membayar kerugian potensial dan 

mengembalikannya kembali produk untuk pembuangan yang tepat atau daur ulang. Kasarnya, 

hal tersebut adalah sebagai alat pencegahan yang akan mempromosikan perilaku bertanggung 

jawab dan membutuhkan pengawasan oleh regulator. 

 Berbeda dengan biaya limbah dan deposit refund systems, retribusi dimaksudkan untuk 

mempengaruhi perilaku orang-orang atau perusahaan. Misalnya, orang yang dikenakan pajak 

bahan bakar karena penggunaan kendaraan atau sepeda motor. Bahan bakar yang dikenakan 

pajak di sebagian besar negara. Idealnya, pendapatan dari pajak ini diarahkan untuk tujuan 

tertentu seperti pemeliharaan jalan dan konstruksi serta pendanaan untuk mengurangi atau 

mengurangi dampak dari emisi gas dari penggunaan kendaraan. Di kebanyakan negara 

berkembang, pendapatan dari pajak bahan bakar tidak secara khusus ditujukan untuk sektor 

transportasi. Karena kurangnya dukungan pengembangan keuangan, hal tersebut aliran pajak 

pendapatan umum dan digunakan untuk membiayai program yang paling prioritas 

pembangunan seperti memerangi kemiskinan. 

 Tujuan dari biaya pelayanan perkotaan dan pembuangan produk sama halnya dengan 

pajak bahan bakar. Dalam biaya layanan perkotaan, orang atau perusahaan akan dibebankan 

secara proporsional sesuai dengan volume limbah mereka. Unit ini adalah pendekatan 

pembebanan dimana orang atau perusahaan dikenakan biaya tambahan dari pengumpulan dan 

pembuangan. Sebaliknya, instrumen produk pembuangan kekhawatiran pada bahan berbahaya 

yang terkandung dalam produk untuk dikonsumsi. Fee akan ditambahkan terhadap harga 

polusi yang menghasilkan produk yang menghasilkan eksternalitas negatif. Dengan kata lain, 

pajak produk akan dikenakan yang kemudian digunakan untuk mengurangi bahan dalam aliran 

limbah. 

2. Tradable Permits 

 Gagasan di balik izin yang dapat diperdagangkan adalah untuk mengalokasikan hak 

milik atas polusi atau emisi dan membuat hak-hak tersebut diperdagangkan. Tradable permits 

melibatkan regulator yang menentukan tingkat keseluruhan aktivitas pada tingkat ditoleransi, 

seperti polusi, kemudian mengalokasikan tradable rights, izin, atau kuota bagi perusahaan 

menghasilkan polusi hingga pada tingkat yang ditoleransi. Perusahaan yang menghasilkan 

tingkat pencemaran di bawah tingkat dialokasikan dapat menjual izin surplus mereka ke 

perusahaan lain yang membutuhkan dan bagi mereka yang kehabisan tingkat uang saku mereka 

harus membeli izin dari orang lain atau perusahaan akan menghadapi hukuman hukum. 
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 Menurut instrumen ini, regulator/pemerintah dapat mengeluarkan hanya sejumlah 

terbatas izin yang akan memaksa perusahaan untuk memilih yang paling hemat biaya sarana 

untuk mengurangi polusi atau emisi. Pemerintah dapat menjual izin kepada perusahaan pada 

lelang atau mendistribusikannya secara gratis kepada perusahaan dalam proporsi sesuai 

dengan emisi historis perusahaan. Dari pandangan bisnis, dalam rangka memenuhi kuota emisi 

diizinkan perusahaan dapat memilih opsi untuk mengurangi jumlah emisi saat ini atau mencari 

izin tambahan yang cukup dari orang lain. Selanjutnya, karena izin dapat diperdagangkan, 

pemerintah dapat mencapai tingkat yang diinginkan dari polusi atau emisi dengan 

mengendalikan jumlah izin yang dikeluarkan. Jika tidak, itu tidak perlu memiliki izin dan 

karenanya mendapatkan tingkat yang diinginkan emisi berada di luar kontrol pemerintah. 

3. Market Friction Reductions 

 Mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan gesekan pasar dapat 

mendorong perlindungan lingkungan. Ada tiga cara yang cukup dalam melakukannya. Pertama 

adalah pasar penciptaan untuk input/output dalam kaitannya dengan kualitas lingkungan. Jika 

terdapat dua daerah penghasil output yang sama namun bervariasi dalam biaya produksi, 

sehingga terjadi pertukaran sukarela antara mereka dan alokasi yang lebih efisien bisa terjadi. 

Kedua, Market friction reduction adalah dengan aturan kewajiban yang mendorong perusahaan 

untuk mempertimbangkan kerusakan lingkungan yang potensial dalam proses pengambilan 

keputusan mereka. Akhirnya, hal itu bisa dilakukan dengan memberikan informasi yang lebih 

baik dengan keberadaan informasi produsen dan konsumen yang baik. Informasi ini diyakini 

sebagai salah satu yang kliring pasar asuh. Persyaratan label penggunaan energi secara efisien 

pada produk (misalnya "label eco”) adalah contoh untuk mempromosikan aktivitas pasar yang 

lebih baik. 

4. Subsidi lingkungan: Pengurangan Polusi dan Teknologi Pencegah 

 Terdapat dua jenis utama dari subsidi: subsidi pengurangan polusi dan subsidi teknologi 

pengurangan. Di kebanyakan negara berkembang, skema subsidi berbagai diarahkan untuk 

mempromosikan pembangunan ekonomi dan untuk melindungi industri dalam negeri serta 

distribusi pendapatan. Sampai batas tertentu, mengurangi subsidi pemerintah dapat 

mengurangi atau menghilangkan dampak lingkungan yang merugikan. Antara lain pengurangan 

subsidi adalah mengurangi subsidi energi (misalnya bahan bakar) dan input pertanian seperti 

pestisida dan pupuk. BBM diyakini sebagai salah satu emisi gas pembangkit yang mendegradasi 

terhadap lingkungan. Dengan demikian, gagasan pengurangan subsidi BBM adalah membatasi 

penggunaan konsumsi bahan bakar yang pada gilirannya mengurangi dampak buruk dari bahan 

bakar dalam hal emisi gas yang dihasilkan. Demikian juga, pengurangan subsidi input pertanian 

adalah untuk mempengaruhi lingkungan dari dampak buruk penggunaan pupuk non-organik 

dan pestisida.  

 Perlu dicatat bahwa dalam mengembangkan konteks negara-negara, seperti di 

Indonesia dimana sektor pertanian memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, 

pengurangan subsidi input harus mempertimbangkan biaya-manfaat atas penggunaaan atau 

tidaknya terhadap bahan non-organik. Hal ini terutama karena membatasi penggunaan input 

tersebut akan menurunkan produksi output pertanian. Berbeda dengan pengurangan subsidi, 

pengurangan subsidi teknologi didefinisikan sebagai pembayaran yang ditujukan untuk 
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menurunkan biaya teknologi pengurangan. Tujuan dari alat ini adalah untuk internalisasi 

eksternalitas positif dengan konsumsi kegiatan pengurangan. 

5. Peraturan Pemerintah 

 Peraturan pemerintah dalam hal instrumen "kendali dan komando" lingkungan telah 

dilakukan pada tahun 1970 dalam pembuatan keputusan. Ide pandangan tradisional bahwa 

dalam menetapkan target emisi secara seragam seberapa banyak perusahaan harus 

menghasilkan. Stavins dan Whitehead (1992) mengklasifikasikan dua jenis peraturan control 

and command yang berbasis teknologi dan berbasis kinerja. Yang pertama mengharuskan 

perusahaan untuk menggunakan metode tertentu seperti dan peralatan untuk memenuhi 

tingkat emisi yang ditargetkan. Di sisi lain, kinerja berbasis menetapkan target keseluruhan 

untuk masing-masing perusahaan atau memberikan perusahaan beberapa kebijaksanaan 

tentang bagaimana mereka dapat memenuhi standar. Instrumen berbasis kinerja masih 

memegang perusahaan dengan target yang seragam telah mengabaikan fakta bahwa beberapa 

perusahaan mungkin dapat memperoleh biaya-efisien teknologi dan dengan demikian mencapai 

biaya termurah dalam mengurangi emisi gas. 

 Kontrol dan peraturan perintah yang sukses di awal pengenalan mereka dalam 

mengurangi emisi gas dari sebelumnya tidak diatur untuk industri diatur. Kelemahan dari 

instrumen ini adalah bahwa mereka tidak memberikan insentif ekonomi bagi perusahaan untuk 

penyebaran teknologi baru dan penemuan untuk menghasilkan biaya rendah untuk mengurangi 

emisi gas. Demikian pula, peraturan pemerintah tidak memperhatikan fakta bahwa perusahaan 

dapat bervariasi dalam kapasitas misalnya dalam mencapai standar yang ditargetkan. Akhirnya, 

karena itu perlu bagi pemerintah untuk mengumpulkan informasi seperti tingkat ideal standar 

dan biaya untuk mencapainya, instrumen ini tidak mungkin menghasilkan biaya-efisien. 

 

Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia 

 Bali Roadmap merupakan titik awal dalam membangun kerangka komitmen mengatasi 

dampak perubahan iklim secara penuh, efektif dan berkelanjutan, melalui pengurangan emisi 

dan deforestasi di negara-negara berkembang, serta operasionalisasi Mekanisme Pembangunan 

Bersih. Semenjak itu pula perhatian Indonesia pada pembangunan berkelanjutan Indonesia 

mulai dikelola secara serius. 

 Pengertian pembangunan berkelanjutan di Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu upaya 

sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam 

strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, 

kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 

Agenda 21 pada April 1995 menyusun 134 indikator pembangunan berkelanjutan dalam 

kerangka kerja Tekanan, Keadaan/Dampak, dan Respon (FSR Framework). Dari ke 134 

indikator tersebut terdapat 27 prinsip, sedangkan Indonesia hanya mengadopsi beberapa 

prinsip yang kiranya dapat diimplementasikan, prinsip-prinsip tersebut antara lain: 

5) Pelayanan Masyarakat; 

 Pengentasan rakyat miskin; 
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 Perubahan pola konsumsi; 

 Dinamika penduduk; 

 Pengelolaan dan peningkatan kesehatan; 

 Pengembangan perumahan dan pemukiman; 

 Sistem perdagangan global, instrumen ekonomi serta neraca ekonomi dan 

lingkungan terpadu. 

6) Pengelolaan limbah 

 Perlindungan atmosfir; 

 Pengelolaan bahan kimia beracun; 

 Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; 

 Pengelolaan limbah padat dan cair; 

 Pengelolaan limbah dan radio aktif. 

7) Pengelolaan sumber daya tanah 

 Perencanaan sumber daya tanah; 

 Pengembangan pertanian dan wilayah pedesaan; 

 Pengelolaan hutan; 

 Pengelolaan sumber daya air 

8) Pengelolaan sumber daya alam 

 Konservasi keanekaragaman hayati; 

 Pengembangan bio-teknologi 

 Pengelolaan wilayah pesisir dan laut 

 Meskipun dalam prinsip tersebut titik berat yang diutamakan adalah aspek 

lingkungan. Prinsip-prinsip di atas telah menggambarkan bahwa aspek sosial dan ekonomi 

juga merupakan bagian penting dari prinsip pembangunan berkelanjutan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan adanya potensi skenarion 

pengalokasian APBN yang lebih hijau. Jenis data yang digunakan lebih kepada data sekunder 

yang dihimpun dari beberapa sumber resmi Pemerintah khususnya di lingkup Kemenkeu. 

Metode analisis yang dipilih bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan alternatif skenario 

dalam memberikan solusi penciptaan APBN yang lebih hijau. 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Analisis Skenario Kebijakan 

 Mendasarkan kepada teori yang telah disampaikan, dapat dianalisis bahwasanya isu 

mengenai APBN yang lebih hijau menjadi sangat urgent. Dalam skenario penulis, upaya tersebut 

dapat dilakukan melalui beberapa cara. Skenario pertama adalah:  

5. Menciptakan nomenklatur ”Belanja Lingkungan Hidup” dalam pos Belanja Negara. 

Belanja ini nantinya ditujukan untuk memberikan kepastian anggaran terhadap upaya 
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mitigasi dan perbaikan lingkungan yang rusak akibat kegiatan pembangunan. Meskipun 

demikian, belanja ini juga memiliki fleksibilitas, khususnya dalam mendukung upaya 

pengembangan industri ramah lingkungan, teknologi hemat energi, transportasi publik 

serta energi efisiensi. Diupayakan juga adanya alokasi persentase minimal (5%,10%) 

dari besaran Belanja Pemerintah Pusat, serta ear-marking dari sisi pemanfaatan belanja, 

dengan konsekuensi punishement bagi pelanggaran alokasi penggunaan. Skenario ini 

tentu mengandung beberapa kelemahan diantaranya potensi tumpang tindih dalam 

sistem akuntansi negara terkait dengan pengalokasian anggaran beradasarkan fungsi 

dan jenis belanja. Selain itu kelemahan utama dari skenario ini adalah adanya potensi 

tuntutan yang sama dari masing-masing sektoral untuk mekanisme yang sama dalam 

APBN. 

6. Skenario kedua adalah memasukkan asumsi dasar baru dalam APBN. Asumsi yang 

sudah ada, dirasakan sangat pro-ekonomi serta kurang mampu menangkap dampak 

rusaknya lingkungan hidup. Asumsi PDB Rp8.542.634 triliun dalam APBN-P 2012 

misalnya. Pemerintah tidak dapat menjelaskan berapa dampak kerusakan yang 

ditimbulkan untuk mencapai nominal PDB tersebut. Artinya Pemerintah seharusnya 

memiliki sensitivitas masing-masing asumsi terhadap dampak kerusakan lingkungan 

yang dihasilkan. Tingkat kesulitan utama dari usulan skenario ini adalah pemilihan 

indikator yang benar-benar mampu mewakili tingkat kerusakan lingkungan yang 

sifatnya nasional. Beberapa K/L teknis telah mengusulkan adanya mekanisme ini 

diantaranya indikator PDB Hijau (green PDB) yang telah disusun oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dan BPS, indikator Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

yang sudah dimanfaatkan dalam penyusunan Deplesi Sumber Daya Alam dan Neraca 

Akuntansi Sumber Daya Alam. Namun demikian bagaimana menghubungkan indikator 

tersebut dengan skenario defisit APBN menjadi pertimbangan utama skenario ini tidak 

mudah dijalankan. 

7. Skenario berikutnya adalah ear-marking sejumlah persentase tertentu dari APBN 

untuk langsung dialokasikan dalam belanja lingkungan hidup. Skenario ini dapat 

mencontoh kasus ear-marking 20% anggaran pendidikan dalam APBN serta usulan ear-

marking 5% untuk anggaran kesehatan.  Dengan melakukan ear-marking anggaran 

lingkungan minimal sekian persen dalam APBN, maka  besaran belanja lingkungan 

dipastikan akan menjadi lebih signifikan setiap tahunnya. Besaran yang signifikan 

tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan adaptasi, mitigasi dan konservasi 

lingkungan serta berbagai upaya riset dan pengembangan teknologi ramah lingkungan, 

pengembangan sistem transportasi massal ramah lingkungan serta penciptaan pasar 

yang efisien dalam mendukung kegiatan ramah lingkungan. Namun demikian, skenario 

ini juga mengandung kelemahan khususnya terkait dengan prioritas APBN kedepannya 

untuk mencoba melepaskan diri dari jebakan politik pengkaplingan anggaran. 

8. Skenario ke-4 adalah perbaikan manajemen pengelolaan APBN khususnya realokasi 

beban subsidi BBM untuk fossil fuel menuju pengembangan energi baru dan terbarukan 

(EBT). Pemerintah sejatinya telah memiliki road map di dalam strategi pengembangan 

energi baru dan terbarukan. Namun sayangnya besarnya tekanan politik serta 

ketidaksiapan infrastruktur menyebabkan rencana tersebut masih berjalan perlahan-

lahan. Untuk itulah ke depannya strategi ini harus terus didorong seiring dengan 
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komitmen Pemerintah untu terus menciptakan efisiensi dalam pengelolaan subsidi BBM 

APBN.   

8.2. Penganggaran Existing APBN 

 Secara umum, sistem penganggaran dapat dianalisis berdasarkan klasifikasi 

Kementerian/Lembaga (K/L) Teknis, berdasar jenis belanja serta berdasarkan kategori 

fungsi. Realisasi APBN berdasarkan klasifikasi K/L dapat dilihat pada Tabel 4.1; 

 

 Tabel 4.1. Realisasi APBN Berdasarkan K/L  (Dalam Triliun)                                                               

No K/L 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Diknas 37.1 40.5 43.5 59.5 59.3 67.7 57.8 

2 Hankam 23.9 30.6 31.3 34.3 42.4 50.0 64.4 

3 PU 19.2 22.8 30.7 40.1 32.7 56.5 61.2 

4 Polri 16.4 19.9 21.1 25.6 26.7 31.2 34.4 

5 Agama 10.0 13.3 14.9 24.9 28.0 35.4 37.3 

6 Kesehatan 12.2 15.5 15.9 18.0 22.4 29.4 28.3 

7 Hutan 1.5 1.7 3.2 2.1 3.3 5.9 6.1 

8 KLH 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.9 0.8 

       Sumber: Kemenkeu 

 Dari tabel 4.1. dapat dilihat bahwa penerima alokasi APBN terbesar setiap tahunnya 

adalah Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertahanan Keamanan, Kementerian 

Pekerjaan Umum, Polri, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Dominasi 

Kementerian Pendidikan Nasional secara tidak langsung merupakan konsekuensi logis dari 

adanya kewajiban penganggaran 20% APBN dan APBD.  

 Hal yang sedikit kontras dapat dilihat pada Kementerian Kehutanan dan Kementerian 

Lingkungan Hidup sebagai salah satu personifikasi kebutuhan anggaran lingkungan yang 

ternyata justru mendapatkan alokasi anggaran yang relatif minim. Secara rata-rata Kementerian 

Kehutanan mendapatkan alokasi sekitar Rp2 triliun dan meningkat secara signifikan tahun 

2012 hingga mencapai Rp57,8 triliun. 

 Alokasi anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup juga senada. Dengan anggaran 

kurang dari Rp1 triliun setiap tahunnya, beban pekerjaan besar bagi mereka jika diwajibkan 

menjadi garda terdepan bagi upaya penyelamatan kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. 
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Tabel 4.2. Realisasi APBN per Fungsi (Dalam Triliun) 

Fungsi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pelayanan Umum 255.6 283.3 316.2 534.6 417.7 528.7 517.2 

Pertahanan 21.5 24.4 30.7 9.2 13.1 21.4 47.4 

Ketertiban dan Keamanan        15.5  23.7 28.3 7.1 7.7 16.9 22.1 

Ekonomi 23.5 38.3 42.2 50.4 58.8 61.2 101.4 

Lingkungan Hidup  1.3 2.6 4.9 5.3 10.7 8.6 11.1 

Perumahan dan Fasum 4.2 5.4 9.1 12.5 14.6 21.4 23.4 

Kesehatan 5.8 12.2 16 14 15.7 19.8 13.6 

Pariwisata dan Budaya 0.5 0.9 1.8 1.2 1.4 1.5 2.9 

Agama 1.3 1.4 1.8 0.7 0.7 0.9 1.3 

Pendidikan 29.3 45.3 50.8 55.3 84.9 97.2 91.5 

Perlindungan Sosial 2.3 2.3 2.6 2.9 3.1 3.6 4.5 

Sumber: Kemenkeu 

 Jika mendasarkan realisasi APBN per fungsi, maka besaran anggaran untuk kepentingan 

lingkungan hidup masih relatif minim. Tahun 2005, alokasi fungsi lingkungan hidup 

mendapatkan anggaran sebesar Rp1.3 triliun, meningkat menjadi Rp4.9 triliun di tahun 2007. 

Untuk APBN tahun 2008, anggaran lingkungan hidup mencapai Rp5.3 triliun, meningkat 

signifikan menjadi Rp10.7 triliun tahun 2009 dan Rp11.1 triliun tahun 2012. 

 Meskipun alokasi tersebut meningkat setiap tahunnya, namun kenaikannya masih 

relatif stagnan jika dibandingkan kenaikan anggaran untuk fungsi pelayanan umum, ekonomi, 

pertahanan dan keamanan serta ketertiban umum. Meskipun bukan satu-satunya faktor 

penentu suksesnya upaya pelestarian lingkungan hidup, peran anggaran yang signifikan juga 

dirasa sangat penting.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Jika ke depannya gagasan menciptakan APBN yang lebih hijau dapat diwujudkan, 

disitulah sebetulnya tujuan sustainability fiscal APBN tercapai, karena tujuan sustainability 

fiscal dari APBN seharusnya diterjemahkan bukan hanya dari sisi keberlanjutan ekonomi 

melainkan juga keberlanjutan ekologi dan sosial. Tanpa ekologi dan sosial yang berkelanjutan, 

niscaya tujuan APBN yang berkelanjutan juga tidak akan tercapai. Jika sudah demikian, kita 

boleh bertanya dimana dan bagaimana Pemerintah bekerja ??  
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ABSTRAK 

Di era globalisasi ini, persaingan di dunia usaha semakin ketat. Perusahaan 
berlomba-lomba untuk menghasilkan profit yang tinggi dengan menggunakan 
sumber daya yang terbatas, oleh karena itu perusahaan menghalalkan segala cara 
untuk mencapai profit semaksimal mungkin. Perusahaan sering kali melupakan 
tanggung jawabnya terhadap lingkungan, masyarakat dan konsumen. Misalnya 
dalam bidang lingkungan perusahaan mengadakan eksploitasi berlebihan terhadap 
alam. Hal ini mengakibatkan keseimbangan alam yang terganggu, isu tentang 
pemanasan global menjadi salah satu topik yang sering diperbincangkan 
belakangan ini. Oleh karena itu perusahaan sebagai pelaku bisnis seharusnya lebih 
memperhatikan kondisi lingkungan dan menjaga hubungan yang baik dengan 
publik. Maka dari itu penting bagi perusahaan untuk memperhatikan lingkup etika 
bisnis di dalam  menjalankan kegiatannya dan mencapai tujuan perusahaan.  

Etika Bisnis menjadi sangat penting bagi perusahaan. Good Corporate Governence 
(GCG) adalah bagaimana cara menjalankan perusahaan yang sehat, sedangkan etika 
bisnis sendiri pada akhirnya merupakan bagian dari GCG. Dalam sistem pengelolaan 
bisnis yang baik ada yang disebut CSR (Corporate Social Responsiblity), CSR adalah 
komitmen dan upaya perusahaan yang beroperasi secara legal dan etis, untuk 
meminimalkan risiko kehadiran perusahaan, berkontribusi terhadap pembangunan 
sosial, ekonomi dan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan guna 
meningkatkan kualitas hidup pemangku kepentingan. 

Sesuai dengan Perpres RAN-GRK, CSR dapat dimanfaatkan sebaai salah satu potensi 
pendanaan dalam mengatasi isu perubahan iklim di Indonesia, dalam kerangka 
etika bisnis perusahaan. Hal ini dimungkinkan mengingat keterbatasan APBN dalam 
membiayai perubahan iklim di Indonesia. 

Kata Kunci: CSR, perubahan iklim, GCG 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di era globalisasi ini, persaingan di dunia usaha semakin ketat. Perusahaan 

berlomba-lomba untuk menghasilkan profit yang tinggi dengan menggunakan sumber daya 

yang terbatas, oleh karena itu perusahaan menghalalkan segala cara untuk mencapai profit 

semaksimal mungkin. Perusahaan sering kali melupakan tanggung jawabnya terhadap 

lingkungan, masyarakat dan konsumen. Misalnya dalam bidang lingkungan perusahaan 

mengadakan eksploitasi berlebihan terhadap alam. Hal ini mengakibatkan keseimbangan 

alam yang terganggu, isu tentang pemanasan global menjadi salah satu topik yang sering 

diperbincangkan belakangan ini. Oleh karena itu perusahaan sebagai pelaku bisnis 

seharusnya lebih memperhatikan kondisi lingkungan dan menjaga hubungan yang baik 

dengan publik. Maka dari itu penting bagi perusahaan untuk memperhatikan lingkup etika 

bisnis di dalam  menjalankan kegiatannya dan mencapai tujuan perusahaan. 

Etika Bisnis menjadi sangat penting bagi perusahaan. Good Corporate Governence 

(GCG) adalah bagaimana cara menjalankan perusahaan yang sehat, sedangkan etika bisnis 

mailto:Djohar78@gmail.com
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sendiri pada akhirnya merupakan bagian dari GCG. Dalam sistem pengelolaan bisnis yang 

baik ada yang disebut CSR (Corporate Social Responsiblity), CSR adalah komitmen dan 

upaya perusahaan yang beroperasi secara legal dan etis, untuk meminimalkan risiko 

kehadiran perusahaan, berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi dan 

lingkungan serta pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup 

pemangku kepentingan .  karena di dalam etika bisnis aspek tanggung jawab sosial sangat 

diperhatikan. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam CSR : 

1. Komitmen Perusahaan 

Pernyataan tertulis yang di tindak lanjuti dengan pengalokasian sumber daya oleh 

perusahaan. 

2. Upaya Perusahaan 

Program dan kegiatan yang direncankan dan dilaksanakan perusahaan bersama  dalam 

rangka meminimalkan resiko dan memaksimalkan dampak positif kegiatan perusahaan.  

3. Beroperasi secara legal. 

Adalah kepatuhan perusahaan terhadap seluruh peratuhan perundangan yang berlaku 

dalam melaksanakan kegiatannya.  

4. Beroperasi secara etis  

Adalah kepantasan perusahaan bertindak sesuai dengan norma universal dan lokal srta 

mengikuti standar yang baku. 

5. Lingkungan Hidup 

Adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup 

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain (UU no.32/2009) 

6. Sosial, Ekonomi dan Lingkungan. 

 Adalah kesatuan dari lingkungan hidup. 

7. Pembangunan Berkelanjutan 

Adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa 

mengorbankan kemampuan generasi mendatang guna memenuhi kebutuhannya. 

8. Kualitas Hidup 

Adalah kondisi atau tingkat pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau masyarakat 

untuk hidup layak atau lebih dari layak. 

9. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) 

Adalah seluruh pihak yang terkena pengaruh dan atau mempengaruhi kinerja 

perusahaan adalah termasuk lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, antara lain ; pemegang saham, pemodal, pemimpin, pekerja, pemerintah, 

distributor, konsumen, pemasok, kontraktor, masyarakat, dll. 

Seiring globalisasi dan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, 

CSR menjadi salah satu hal yang sedang marak-maraknya, Semua perusahaan berlomba-

lomba  untuk memberikan kontribusi terhadap sosial dan lingkungan. CSR dianggap bukan 

merupakan sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan tetapi sudah menjadi 

kebutuhan yang harus dijalankan perusahaan. Tetapi pada praktiknya di dunia nyata CSR 

masih dikaitkan hanya sebatas sumbangan dari perusahaan di dalam memajukkan 

kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan saja. 

Menurut Ferrell (2008), ada empat tahap dari tanggung jawab sosial perusahaaan. 

Yang pertama adalah ekonomi, dimana perusahaan bertanggung jawab memaksimalkan 

nilai yang dimiliki pemangku kepentingan (stakeholders). Yang kedua, perusahaan 
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bertanggung jawab mematuhi semua hukum dan peraturan pemerintah. Yang ketiga adalah 

tanggung jawab etis, yaitu mengikuti standar dari perilaku yang diterima oleh stakeholders. 

Yang terakhir adalah tanggung jawab philantropic yaitu merujuk pada segala bentuk 

kegiatan yang tidak diharuskan pada kegiatan bisnis tetapi mempromosikan kesejahteraan 

manusia dan niat baik. Dengan demikian, tanggung jawab sosial yang benar tercapai ketika 

perusahaan sudah bisa melaksanakan aspek ekonomi, legal dan etika. Sedangkan aspek 

philanthropic adalah tanggung jawab terakhir. 

1.2. Permasalahan 

Meskipun etika bisnis merupakan hal yang penting, namun ada beberapa pandangan 

yang menentang perlunya keterlibatan sosial perusahaan. Pandangan yang pertama 

mengemukakan bahwa tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan sebesar-

besarnya. Jadi fungsi bisnis adalah fungsi ekonomis, bukan fungsi sosial. Perusahaan 

dikatakan berhasil berdasarkan kinerja ekonomisnya, dimana perusahaan harus 

melakukan kegiatan bisnisnya seefisien mungkin. Pandangan yang kedua mengatakan 

bahwa perusahaan akan terpecah konsentrasinya dari bisnis utama jika mereka harus 

memperhatikan masalah-masalah sosial dan lingkungan. Hal ini dianggap akan membuat 

perusahaan yang harus bersaing ketat menjadi lemah dibanding pesaing-pesaingnya. 

Pandangan yang ketiga mengungkapkan bahwa CSR akan memberatkan masyarakat karena 

biaya CSR akan dibebankan ke dalam harga barang atau jasa yang ditawarkan kepada 

pasar. Pandangan yang terakhir mempunyai asumsi bahwa para pelaku bisnis tidak 

memiliki ketrampilan untuk mengurus kegiatan-kegiatan sosial. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Penulisan makalah ini ditujukan untuk memberikan landasan teori bagi 

pemanfaatan potensi pendanaan CSR bagi upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan 

lingkungan di Indonesia. Dengan mendasarkan hal tersebut, ke depannya pengambilan 

berbagai kebijakan terkait pendanaan perubahan iklim Pemerintah menjadi lebih 

terkoordinasi. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1. Definisi CSR 

Teori agensi menjelaskan ada konflik kepentingan antara manajer (agen) dan 

principal (pemilik). Pemilik ingin mengetahui semua informasi di perusahaan termasuk 

aktifitas manajemen dan sesuatu yang terkait investasi/dananya dalam perusahaan. Hal ini 

dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban atas kinerja manajer 

(Hendrikson,2001:206). Untuk menghindari hal tersebut diperlukan akuntan publik yang 

mengevaluasi kinerja manajer. 

Paradigma akuntansi konvensional beranggapan bahwa pihak yang di utamakan 

dalam pengungkapan laporan keuangan adalah stockholder. Dengan perkembangan akhir-

akhir ini banyak pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan yaitu 

stakeholders( konsumen, masyarakat, pemasok, analis keuangan, karyawan dan 

pemerintah). Stakeholders menyadari adanya hal yang dapat menambah nilai suatu 

perusahaan.  

Salah satu caranya dengan melakukan kegiataan perusahaan yang berhubungan 

dengan aktivitas social atau Corporate Social Responsibility (CSR). Kegiatan CSR dapat 

menguntungkan agen (manajer) dan stakeholders. Hal ini didukung dengan teori legitimasi, 
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teori stakeholder, teori ekonomi politik. Teori legitimasi menjelaskan perusahaan 

melakukan kegiataan usaha dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh norma-norma, 

nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya perilaku 

organisasi dengan memperhatikan lingkungan (Chariri,2007:411).  

Teori stakeholder berpendapat bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun memberikan manfaat bagi stakeholders 

(Chariri,2007:409). Di dalam perusahaan adanya pihak yang diutamakan yaitu 

stakeholders. Terdapat sejumlah stakeholders yang ada dimasyarakat, dengan adanya 

pengungkapan CSR merupakan cara untuk mengelola hubungan organisasi dengan 

kelompok stakeholders yang berbeda. Tujuan utama dari perusahaan adalah 

menyeimbangkan konflik antara stakeholders. 

Teori politik ekonomi menjelaskan tidak hanya reaksi stakeholders tetapi juga 

menjelaskan laporan akuntansi dipandang sebagai dokumen sosial, politik dan ekonomi 

(Chariri,2007:407). Dengan mempertimbangkan ekonomi politik, entitas akan lebih 

mampu untuk kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan isu yang berpengaruh atas 

kegiatan organisasi dan informasi yang dipilih untuk diungkapkan. Teori legitimasi dan 

teori stakeholder merupakan prespektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi 

politik karena pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan. 

Perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan 

informasi lingkungkan untuk memberikan legitimasi aktivitas perusahaan dimata 

masyarakat (Chariri,2007:409). Pengungkapan CSR berguna bagi perusahaan selain untuk 

nilai tambah perusahaan juga mengurangi biaya sosial yang timbul nanti dari aktivitas 

perusahaan. 

 

 

2.2. Pengertian Etika 

Etika berasal dari kata Yunani ethos, yang dalam bentuk jamaknya ( ta etha ) berarti 

‘adat istiadat’ atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup 

yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok 

masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan 

hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang 

yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Adapun tiga norma umum menurut 

Keraf (1998) antara lain: 

1. Norma sopan santun 

Norma yang mengatur pola perilaku manusia dan sikap lahiriah manusia, misalnya 

menyangkut sikap dan perilaku seperti bertamu, makan dan minum, duduk, 

berpakaian, dan sebagainya. 

2. Norma Hukum 

Norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap 

perlu dan dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

3. Norma moral 

Aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma ini menyangkut 

aturan tentang baik dan buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh 

ia dilihat sebagai manusia. Norma moral lalu menjadi tolak ukur yang dipakai oleh 
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masyarakat untuk menetukan baik buruknya tindakan manusia sebagai manusia, entah 

sebagai anggota masyarakat ataupun sebagai orang dengan jabatan tertentu. 

2.3. Dua Teori Etika 

a. Etika Deontologi 

Istilah ‘deontologi’ berasal dari kata Yunani deon, yang berarti kewajiban. Karena 

itu, deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Menurut etika 

deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau 

tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik 

pada dirinya sendiri. Menurut Etika Deontologi ada tiga prinsip yang harus dipenuhi : 

1. Supaya suatu tindakan mempunyai nilai moral, tindakan itu harus dijalankan 

berdasarkan kewajiban. 

2. Nilai moral dari tindakan itu tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan 

itu melainkan tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu melainkan 

tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan 

tindakan itu. 

3. Sebagai konsekuensi dari dua prinsip itu, kewajiban adalah hal yang niscaya dari 

tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral yang 

universal. 

b. Etika Teleologi 

Berbeda dengan etika deontologi, etika teleologi justru mengukur baik buruknya 

suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau 

berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik, kalau 

bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau kalau akibat yang ditimbulkannya baik dan 

berguna. 

Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa etika teleologi lebih situasional, karena tujuan 

dan akibat suatu tindakan bisa sangat tergantung pada situasi khusus tertentu. Persoalan 

yang muncul sehubungan dengan etika teleologi adalah bagaimana menilai tujuan atau 

akibat baik dari suatu tindakan. 

 

 

2.4. Sasaran dan Lingkup Etika Bisnis 

 Ada tiga sasaran dan lingkup pokok etika bisnis :   

1. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah 

yang terkait dengan praktik bisnis yang baik dan etis. 

2. Untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan 

masyarakat luas pemilik aset umum semacam lingkungan hidup, akan hak dan 

kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktik bisnis siapapun juga. 

3. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis 

tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang 

karena itu barangkali lebih tepat disebut sebagai etika ekonomi. 

Ketiga lingkup dan sasaran etika bisnis ini berkaitan erat satu dengan yang lainnya, dan 

bersama-sama menentukan baik tidaknya, etis tidaknya, praktek bisnis. Adapun prinsip-

prinsip dari etika bisnis mencakup: 

1. Prinsip Otonomi 

Prinsip otonomi memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang 

sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang 
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dimilikinya. Kebijakan yang diambil perusahaan harus diarahkan untuk pengembangan 

visi dan misi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan 

karyawan dan komunitasnya. 

2. Prinsip Kejujuran 

Kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan 

perusahaan. Kejujuran harus diarahkan pada semua pihak, baik internal maupun 

eksternal perusahaan. Jika prinsip kejujuran ini dapat dipegang teguh oleh perusahaan, 

maka akan dapat meningkatkan kepercayaan dari lingkungan perusahaan tersebut. 

3. Prinsip Keadilan 

Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil 

dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung-jawabkan. 

4. Prinsip saling Menguntungkan ( Mutual Benefit Principle ) 

Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikina rupa sehingga menguntungkan 

semua pihak. Maka dalam bisnis yang kempetitif, prinsip ini menuntut agar persaingan 

bisnis haruslah melahirkan suatu win-win situation. 

5. Prinsip Integritas Moral 

Perlunya menjaga citra baik perusahaan tersebut melalui prinsip kejujuran, tidak 

berniat jahat dan prinsip keadilan. 

 

2.5. Penerapan Etika Bisnis Melalui Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 

Etika bisnis berperan sangat besar karena fungsinya yang jika diterapkan secara 

konsisten dapat membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing 

(competitive advantages) yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai 

(value-creation) yang tinggi. Menurut Santosa ( 2007 ) pada dasarnya praktek etika bisnis 

akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah ataupun jangka 

panjang karena : 

1. Dapat mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik internal 

perusahaan maupun dengan eksternal. 

2. Dapat meningkatkan motivasi pekerja. 

3. Melindungi prinsip kebebasan ber-niaga. 

4. Meningkatkan keunggulan bersaing. 

Berangkat dari begitu besarnya peran suatu etika dalam melakukan kegiatan bisnis, 

maka perusahaan sudah selayaknya menerapkan suatu prinsip pengelolaan perusahaan 

yang baik dan sehat. Dalam upaya itu penerapan prinsip Good Corporate Governance dapat 

digunakan sebagai salah satu alatnya. Banyak perusahaan yang umurnya puluhan tahun 

bahkan ratusan tahun memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, dengan kesejahteraan 

karyawan yang baik karena melaksanakan etika bisnis dan Good Corporate Governance. 

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan etika bisnis melalui penerapan Good Corporate 

Governance menjadi salah satu sustainable competitive advantage bagi perusahaan. Etika 

bisnis sendiri pada akhirnya merupakan bagian terintegrasi dari nilai-nilai Good Corporate 

Governance ( GCG ). 

Menurut Sjahputra et al. ((dalam Siregar, 2004) corporate Governance adalah 

hubungan antara stakeholders yang digunakan untuk menentukan arah dan pengendalian 

kinerja suatu perusahaan. Corporate Governance yang efektif, yang menyelaraskan 

kepentingan manajer dengan pemegang saham, dapat menghasilkan keunggulan kompetitif 

bagi perusahaan. 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
904 

Sedangkan Corporate Governance menurut Cadbury ( 1999 ) adalah seperangkat 

pengaturan internal dalam sebuah perusahaan yang mendefinisikan hubungan antara 

pengelola atau manajemen ( direksi atau eksekutif ) dengan para pemodalnya (pemegang 

saham/stakeholders), baik itu pemodal pribadi maupun publik. 

Good Corporate Governance sering disebut sebagi sebuah pola hubungan, sistem, 

proses, struktur dan aturan yang memberikan suatu nilai tambah bagi perusahaan, Good 

Corporate Governance memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1. Fairness ( Keadilan ) 

Keadilan adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang 

berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam hal ini 

yang ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan 

terlindungi dari kecurangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh 

orang dalam. 

2. Transparency ( Keterbukaan ) 

Tranparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan 

perusahaan. Pengungkapan informasi kinerja perusahaan baik ketepatan waktu 

maupun akurasinya. 

3. Accountability ( Akuntabilitas ) 

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas 

sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan termasuk 

pemegang saham. Akuntabilitas ini berkaitan erat dengan perencanaan yang telah 

disepakati bersama, dimana dalam pelaksanaan dari kegiatan perusahaan harus sesuai 

dengan perencanaan dan tujuan perusahaan. 

4. Responsibility ( Pertanggungjawaban ) 

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap 

peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

5. Disclosure ( Keterbukaan dalam Informasi ) 

Disclosure adalah keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang bersifat material 

dan relevan mengenai perusahaan harus dapat memberikan informasi atau laporan 

yang akurat dan tepat waktu mengenai perusahaan. 

6. Independency ( Kemandirian ) 

Kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan bebas dari pengaruh atau 

tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. (Siregar, 2004 ) 

 Unsur-unsur Corporate Governance terdiri atas dua kelompok ( Siregar, 2004 ), yaitu : 

1. Unsur Internal Perusahaan 

 Unsur internal perusahaan adalah unsur yang berada dari dalam perusahaan dan 

unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan. Unsur yang berasal dari dalam 

perusahaan menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, sebagai 

berikut : 

a. Pemegang Saham 

b. Direksi 

c. Dewan Komisaris 

d. Manajer 

e. Serikat Pekerja / Karyawan 

f. Sistem remunerasi Berdasar Kinerja 

g. Komite Audit 
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  Sedangkan unsur-unsur internal yang selalu diperlukan dalam perusahaan adalah : 

a. Keterbukaan dan Kerahasiaan 

b. Transparansi 

c. Akuntabilitas 

d. Keadilan 

e. Aturan dari code of conduct 

 

2. Unsur Eksternal perusahaan 

 Unsur eksternal perusahaan adalah unsur yang berasal dari luar perusahaan dan 

umumnya selalu diperlukan di luar perusahaan. Unsur yang berasal dari luar 

perusahaan, sebagai berikut : 

a. Kecukupan Undang-undang dan perangkat hukum; 

b. Investor; 

c. Institusi penyedia informasi; 

d. Akuntan Publik, penilai dan profesi lainnya. 

e. Institusi yang memihak kepentingan publik ( bukan golongan ); 

f. Pemberi pinjaman; 

g. Pengesah legalitas. 

Sedangkan unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan adalah : 

a. Aturan dari code of conduct; 

b. Keadilan; 

c. Akuntabilitas; 

d. jaminan Hukum. 

Pelaksanaan Good Corporate Governance memerlukan perangkat pendukung yang 

memungkinkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya yaitu Fairness, transparency, 

Accountability, Responsibility, Disclosure, dan Independency dapat diterapkan dengan 

baik. ( Moeljono, 2005 ) Untuk itu diperlukan suatu perangkat yang dapat memenuhi hal-

hal tersebut dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Disadari atau tidak, penerapan etika bisnis melalui prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance memiliki peran yang besar. Etika bisnis bukan lagi merupakan suatu kewajiban 

yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis tetapi menjadi suatu kebutuhan yang harus 

terpenuhi. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance mencerminkan etika bisnis yang 

dapat memenuhi seluruh stakeholdernya. Etika bisnis yang baik dan sehat menjadi kunci 

bagi suatu perusahaan untuk membuatnya tetap berdiri kokoh dan tahan terhadap segala 

macam serangan ketidakstabilan ekonomi. 

Di tahun 1999, jurnal Business and Society Review menulis bahwa 300 perusahaan 

besar yang terbukti melakukan komitmen dengan publik yang berlandaskan pada kode etik 

akan meningkatkan market value added sampai dua-tiga kali daripada perusahaan lain 

yang tidak melakukan hal serupa. ( Santosa, 2006 ). Untuk itu praktek penerapan etika 

bisnis selayaknya tidak hanya selesai dalam bentuk code of conducts atau kode etik 

perusahaan, karena hal ini barulah merupakan tahap awal dari praktek etika bisnis. Karena 

yang terpenting adalah kesadaran dari seluruh pihak dalam perusahaan untuk mampu 

melaksanakan segala hal yang tertulis dalam kode etik perusahaan yang telah dibuat. 
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2.6. Isu Perubahan Iklim 

Isu perubahan iklim telah menjadi salah satu isu utama dunia. Fenomena tersebut 

tercermin pada terjadinya perubahan pola iklim dunia, termasuk curah hujan yang tidak 

menentu, aliran panas dan dingin yang ekstrem, arah angin yang berubah drastis, dan 

sebagainya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mengalami dampak signifikan dari 

adanya perubahan iklim tersebut diantaranya kenaikan temperatur dan berubahnya 

musim, kenaikan permukaan air laut yang mengancam hilangnya 2.000 pulau, serta 

dampaknya terhadap kegiatan sektoral di Indonesia khususnya sektor perikanan, kelautan, 

pertanian, kehutanan dan industri. 

Pemerintah menyadari pentingnya upaya untuk mereduksi dan mengendalikan 

dampak dari perubahan iklim, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2011 

tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai 

bentuk pemenuhan atas komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-20 di 

Pittsburg tahun 2009 yang lalu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen 

dengan usaha sendiri dan mencapai 41 persen jika mendapat bantuan internasional pada 

tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (bussines as usual/BAU). Kebijakan 

tersebut sekaligus menjadi bagian dari pemenuhan 4 pilar pembangunan nasional: pro 

growth, pro job, pro poor dan pro environment.  

Berdasarkan dokumen RAN GRK tersebut, diidentifikasi beberapa sektor yang 

menjadi penyumbang utama yang mencakup: pertanian, kehutanan, lahan gambut, energy 

dan transportasi, industri, dan pengelolaan limbah. Beberapa langkah signifikan telah 

diambil oleh Pemerintah misalnya di sektor kehutanan, Indonesia telah mengambil inisiatif 

untuk melakukan moratorium terhadap hutan. Di sektor energi, inisiatif untuk melakukan 

efisiensi energy terus digalakkan meski masih terkendala besarnya pola konsumsi 

masyarakat terhadap sumber energi yang berasal dari fossil fuel menjadi kendala dalam 

upaya pengurangan emisi dari sektor tersebut.   

Disamping RAN-GRK, Pemda dapat berpartisipasi mengatasi emisi GRK melalui 

penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sebagai 

bagian dari program nasional RAN GRK. Dengan RAD GRK, Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota berperan penting dalam penurunan emisi GRK di daerahnya. Hal tersebut 

sejalan dengan amanat Perpres No. 61 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Gubernur 

harus menyusun Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 

dalam rangka menurunkan emisi GRK di masing-masing wilayah provinsi. 

Dalam tataran implementasi, dukungan pembiayaan merupakan  unsur yang sangat 

vital untuk dapat terlaksananya kegiatan RAN/RAD GRK.  Berdasarkan Perpres Nomor 61 

Tahun 2011, pendanaan RAN GRK bersumber dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain 

yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-

sumber pendanaan untuk RAN GRK yang berasal dari APBN antara lain diperoleh melalui 

pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, hibah dari luar negeri, dana perwalian, dan 

lain sebagainya. Dalam lingkup daerah, selain APBN, kegiatan RAD GRK  juga  dibiayai dari 

APBD  serta sumber-sumber lainnya yang sah.  Dalam kaitan ini, sesuai dengan fungsinya,  

Kementerian Keuangan melalui kebijakan fiskalnya berkepentingan menyediakan 

pembiayaan dan insentif yang  tepat untuk mendukung kegiatan RAN GRK/RAD GRK. 
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2.7. SCR Bidang Lingkungan yang Sistematis, Terintegrasi dan Berkelanjutan  

Praktik CSR yang banyak dilakukan di Indonesia selama ini masih menekankan pada 

aspek community development, di samping charity dan philanthrophy. Kegiatan CSR 

dengan paradigma charity dan philanthrophy umumnya dilaksanakan secara ad hoc, tanpa 

suatu kelembagaan yang jelas dan tidak terintegrasi dengan bisnis perusahaan. CSR pada 

tataran ini hanya sekadar do good dan to look good, berbuat baik agar terlihat baik.  

Program CSR yang bersifat ad hoc seperti ini tidak seharusnya dibudayakan. Sebagai 

gantinya, CSR yang sistematis dan terintegrasi dengan bisnis perusahaan serta 

berkelanjutan dapat menjadi pilihan strategis perusahaan untuk menerapkan CSR 

khususnya bidang lingkungan agar berdampak optimal. Dengan memasukkan kegiatan CSR 

sebagai bagian dari strategi bisnis, maka akan mudah bagi unit-unit internal perusahaan 

mengimplementasikan rencana kegiatan CSRnya.  

Demikian pula dalam hal pertanggung jawaban keuangan, menjadi lebih jelas dan 

transparan, sehingga keberlanjutan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan 

dapat terwujud dan dampak positif dapat dirasakan banyak pihak. Beberapa perusahaan 

menyatakan sudah melaksanakan CSR bidang lingkungan, namun masih belum dilakukan 

secara holistic. Beberapa kegiatan CSR yang ada hanya dilakukan sesaat dan tidak 

berkelanjutan sehingga target yang dicapai tidak terpenuhi, sebagai contoh misalnya 

pelaksanaan kegiatan penanaman pohon yang tidak disertai pemeliharaannya, baik dari sisi 

pendanaan maupun personal atau lembaga yang seharusnya bertanggung jawab, sehingga 

upaya penanaman menjadi sia-sia.  

Contoh lainnya, program pengelolaan sampah melalui 3R, yang tidak dirancang 

secara terpadu, ketidaksiapan rantai pemasarannya, berakibat pada over production yang 

pada akhirnya menimbulkan persoalan baru terkait dengan penumpukan jumlah “sampah 

baru” tersebut. Contoh-contoh ini hanya sebagian kecil dari berbagai kegiatan CSR 

lingkungan yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan. Di dalam konteks ini, 

CSR hanya sekedar berfungsi sebagai strategi public relation, peningkatan citra atau 

reputasi perusahaan, ataupun kepentingan perusahaan dari sisi bisnis semata.  

Akibatnya, makna sesungguhnya dari CSR bidang lingkungan yang menjadi alasan 

penting bagi kalangan bisnis untuk merespons dan mengembangkan isu CSR belum 

tercapai sepenuhnya. Kenyataan lainnya adalah masih banyak perusahaan yang belum 

menjalankan kegiatan CSR bidang lingkungan dengan pertimbangan biaya. Kegiatan CSR 

memang tidak memberikan hasil nyata dalam jangka pendek, namun CSR akan 

memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung di masa mendatang. Dengan 

demikian apabila perusahaan menerapkan kegiatan CSR bidang lingkungan, diharapkan 

keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik.  

Kegiatan CSR lebih tepat digolongkan sebagai investasi, oleh karena itu harus 

menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan. Pemahaman tersebut mengandung 

konsekuensi bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan 

dirinya sendiri saja, melainkan suatu entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural 

dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu dalam implementasi usahanya, pihak 

perusahaan seharusnya tidak hanya mementingkan keuntungan semata bagi dirinya (profit 

oriented), tetapi juga wajib memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat, terutama 

disekitar areal usahanya juga terhadap lingkungan hidupnya. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi CSR bidang lingkungan di 

Indonesia antara lain adalah: 
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1. Komitmen pimpinan perusahaan. Perusahaan yang pimpinannya tidak tanggap 

dengan masalah - masalah sosial dan lingkungan, kecil kemungkinan akan mempedulikan 

aktifitas-aktifitas sosial dan lingkungan. 

2. Ukuran dan kematangan perusahaan. Perusahaan besar dan mapan lebih 

mempunyai potensi memberikan kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum 

mapan. Namun, bukan berarti perusahaan menengah, kecil, dan belum mapan tersebut 

tidak dapat menerapkan CSR bidang lingkungan 

3. Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah. Semakin banyaknya 

regulasi dan penetapan pajak yang membebani perusahaan akan mengurangi ketertarikan 

perusahaan dalam mengalokasikan dana CSR nya. Sebaliknya, semakin kondusif regulasi 

atau semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat 

kepada perusahaan untuk berkontribusi lebih kepada masyarakat dan lingkungan 

melaluipenerapan CSR bidang lingkungan.  

Selain hal di atas, terdapat juga peluang dan tantangan pelaksanaan CSR bidang 

lingkungan di Indonesia. Peluang yang selama ini menjadi faktor pendukung implementasi 

CSR, diantaranya adalah adanya tuntutan masyarakat akan praktek bisnis yang beretika 

dan ramah lingkungan (socially and environmentally friendly), sementara tantangan yang 

merupakan faktor penghambat implementasi CSR adalah belum adanya reward dan 

punishment yang memadai.  

Proses menuju penerapan CSR bidang lingkungan yang ideal tentu membutuhkan 

waktu, tidak bisa instan, karena itu diperlukan proses pendampingan dan tahapan-tahapan 

tertentu agar tidak terjadi kegagalan dalam pelaksanaannya. Program CSR tidak akan 

sukses jika dilakukan sendiri oleh perusahaan tanpa ada dukungan dari pemerintah dan 

masyarakat. Sebab untuk menjawab berbagai isu sosial dan lingkungan, maka diperlukan 

dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak.  

Kegiatan CSR baru bisa berkelanjutan jika program yang dibuat oleh perusahaan 

benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam 

perusahaan. Tanpa adanya dukungan semua elemen, maka program CSR tersebut seolah 

hanya merupakan bentuk kepedulian dari pemegang saham belaka. Sementara diyakini 

bahwa melakukan kegiatan CSR yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan 

manfaat yang lebih besar, baik bagi perusahaan maupun stakeholder yang terkait sekaligus 

dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.  

Perusahaan diharapkan dapat mengimplementasikan kegiatan CSR bidang lingkungan 

secara sistematis dan terintegrasi dalam bisnis perusahaan, dimana perusahaan dapat 

merencanakan kegiatan CSR dengan cermat sesuai dengan model PDCA (Plan, Do, Check, 

Act). Dengan mengintegrasikan PDCA di dalam perencanaan, kegiatan CSR bidang 

lingkungan diharapkan dapat berkelanjutan sehingga lingkungan yang lestari dan dapat 

memberikan manfaat langsung pada kehidupan masyarakat dapat tercapai.  

Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak untuk 

secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan 

tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut. Dengan 

demikian kegiatan CSR yang berkelanjutan diharapkan akan dapat membentuk atau 

menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Untuk menjaga agar 

penerapan CSR bidang lingkungan dapat lebih sistematis dan terintegrasi, maka perlu 

dibentuk forum-forum CSR di setiap wilayah, dimana para anggota perusahaan dapat saling 

belajar dan mendukung satu dengan yang lain.  
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Di dalam forum tersebut perlu dikembangkan model diskusi dengan berasaskan 

keterbukaan dimana setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dengan 

demikian, keberadaan forum CSR tersebut akan dapat menjadi wadah yang nyaman bagi 

para anggota untuk menyampaikan ide-ide maupun lesson learned terkait dengan 

efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan CSR bidang lingkungan. Sehingga pada 

akhirnya dapat memberikan pancingan kepada pengusaha lain, di luar forum tersebut 

untuk dapat berbuat hal yang sama bagi kepentingan masyarakat luas, agar lingkungan 

lestari dan masyarakat sejahtera dapat terealisasi dengan baik. Untuk mencapai 

keberhasilan dalam melakukan kegiatan CSR bidang lingkungan tidak hanya diperlukan 

komitmen yang kuat, namun juga partisipasi aktif semua pihak yang peduli terhadap 

keberlangsungan kehidupan umat manusia kini, esok dan di masa datang (KemenLH, 

2011). 

 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Data dan Metode Analisis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan 

dari berbagai studi pustaka yang dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya.  

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mendasarkan 

kepada tinjauan literatur untuk mendapatkan analisis terkait definisi masing-masing teori 

sehingga dimungkinkan adanya potensi pendanaan CSR bagi penanganan isu perubahan 

iklim ditinjau dari sisi etika bisnis di Indonesia.  

 

4. KESIMPULAN  

Praktik bisnis yang beretika adalah bagaimana cara menjalankan bisnis yang sehat 

sesuai dengan prinsip dan nilai yang terkandung dalam etika bisnis. Tidak sekedar berupa 

sumbangan yang tidak terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan, namun mengurangi 

dampak lingkungan sosial dari kegiatan utama perusahaan.  

Perusahaan yang beretika, idealnya tidak lagi menjadikan CSR sebagai suatu kewajiban 

melainkan sebagai kebutuhan, yang apabila tidak terpenuhi dapat mempengaruhi 

kelangsungan hidup perusahaan. Dengan kata lain, CSR sebagai perwujudan etika bisnis 

perusahaan dapat dikategorikan sebagai investasi perusahaan dalam jangka panjang, 

terutama goodwill.  

Melihat pentingnya melakukan kegiatan bisnis yang beretika, dan juga dengan 

mempertimbangkan risiko jangka panjang apabila tidak melakukan bisnis yang beretika, 

maka diharapkan pembaca dapat menggiatkan praktik etika bisnis di dalam setiap kegiatan 

kehidupan mengingat banyaknya hal positif yang didapat apabila melakukan kegiatan 

bisnis yang beretika. 

Dari sisi teori, ada keterkaitan yang signifikan bagi pengembangan CSR dan pendanaan 

isu perubahan iklim di Indonesia di tinjau dari perspektif etika bisnis. Hal ini juga selaras 

dengan regulasi yang telah diterbitkan terkait dengan komitmen Presiden melalui Perpres 

No 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Upaya Pengurangan Emisi Gas Rumah 

Kaca (RAN-GRK). 
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ABSTRAK 

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: (1) Melatih guru Raudhatul 
Athfal (RA) se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) agar mampu membuat 
relief was, yang kreatif, dan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. (2) Dua 
guru RA mampu melaksanakan simulasi di Raudhatul Athfal menggunakan relief 
was sebagai  media pembelajaran. Peserta sejumlah 36 guru RA se Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta, tidak hadir 3 orang, dilaksanakan pada tanggal 18-20 Juni  
2012 di Gedung Erlangga Jl. Gedongkuning Yogyakarta dan di RA Al Husna Jl. 
Gajahmada 26 Yogyakarta. 

Metode : ceramah, peragaan, pemberian tugas dengan pendekatan klasikal dan 
individual saat berkarya relief was. 

Hasil: (1) Relief was sejumlah 34 karya yang artistik dan komunikatif berukuran 40 
cm x 60 cm, dibahas dan dinilai seluruhnya, dipilih tiga karya terbaik (satu peserta 
mampu membuat dua karya). Dua karya terbaik menjadi koleksi LPPM UNY dan 
satu karya sebagai laporan ke IGRA Propinsi DIY. (2) Simulasi dilaksanakan pada 
tanggal 20 Juni 2012, oleh dua guru RA di RA Al Husna Jl. Gajahmada 26 Yogyakarta 
menggunakan relief was sebagai media pembelajaran, berjalan lancar, tertib, anak-
anak RA sangat antusias dan senang. Simulasi tersebut  dinilai oleh teman sejawat 
berjumlah sepuluh orang, dengan rerata skor = 4, 3 termasuk kategori : baik (dalam 
skala Likert).  

Kata kunci: Kreativitas, relief was, media pembelajaran 

 

 

PENDAHULUAN 

Analisis Situasi 

               Di dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

mengamanatkan bahwa, pemerintah memperhatikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan 

Raudhatul Athfal (RA). Hal ini merupakan  usaha yang sangat mulia untuk  meletakan dasar 

pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan   kepada  anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yaitu akan 

masuk Sekolah Dasar.  

  Menurut hasil wawancara antara TIM pengabdi dengan Wakil Ketua IGRA Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyatakan bahwa Seni Lukis yang diajarkan di RA 

mailto:suwarna@uny.ac.id
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kebanyakan menggunakan teknik kering pastel. Dengan demikian, maka  lukisan anak RA 

tampak monoton, kurang bervariasi. Agar lukisan anak RA bervariasi, terlebih dahulu para guru 

RA perlu ditingkatkan kompetensi akademiknya. Para guru RA DIY  sangat mengharapkan 

adanya media pembelajaran yang menarik, artistik dan edukatif, komunikatif, guna melengkapi 

berbagai media yang telah ada. Ketika para guru telah mempunyai kompetensi akademik yang 

memadai, kelak para guru dapat mengamalkan ilmunya kepada anak-anak, sehingga anak-anak 

RA akan mampu berseni lukis yang bervariasi. 

 Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003  dan  

issu  strategis  di  atas,  maka  perlu  adanya  PPM  berjudul : “PELATIHAN  KREATIVITAS  

RELIEF WAS SEBAGAI   MEDIA  PEMBELAJARAN DI  RAUDHATUL ATHFAL”. 

 

Landasan Teori 

 Tujuan pendidikan seni rupa di sekolah adalah membina dan mengembangkan fantasi, 

sensitivitas, kreativitas dan ekspresi (Suwarna, 2008). Untuk mencapai tujuan tersebut salah 

satunya adalah lewat seni lukis. Seni lukis merupakan salah satu cabang seni rupa, maka perlu 

dibina dan dikembangkan di sekolah, khususnya di RA. Pengertian seni lukis menurut  

Soedarso, (1974), merupakan hasil ekspresi manusia berupa penggambaran suasanan tertentu 

dalam wujud dua demensional menggunakan unsur garis, titik, bidang dan warna. Adapun 

bahan dan alat melukis adalah kanvas (kertas) sebagai dasar, cat, kuas, pallet, minyak cat atau 

air sebagai pelarutnya. Sedangkan objek dan   tema   yang  dilukis  sangat  bebas,  misalnya  

pemandangan  alam, suasana pasar, keramaian kota, pasar malam dan sebagainya.  

Untuk mengembangkan kompetensi professional, teknik dan kreativitas guru-guru RA, 

maka perlu dikenalkan relief was. Tenaga edukatif  UNY berkewajiban mengamalan ilmu, maka 

salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Yogyakarta adalah dharma 

pegabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan dharma di atas dan para guru RA Provinsi DIY 

juga sangat membutuhkan pengembangan kompetensi profesionalnya. Dengan demikian akan 

terjadi adanya keselarasan di dalam pendidikan, maka dengan kerjasama yang baik antara TIM 

PPM UNY dengan  IGRA Provinsi DIY, PPM  ini dapat terlaksana dengan baik. 

Pelatihan kreativitas relief was bagi guru RA Provinsi DIY, selama  15 jam (3 hari). Relief 

was  adalah salah satu bentuk lukisan timbul menggunakan bahan utama was (plastisin 

berwarna) sebagai media (bahan) yang ditempel-tempelkan, mengahasilkan suatu susunan 

berbagai motif, sehingga menjadi karya dua demensional yang artistik. Hasil karya relief was 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran di RA. Media pembelajaran yang baik menurut 

Pujiriyanto (2011), ha...rus memenuhi syarat, menarik, edukatif dan estetis.    Untuk  memenuhi  

syarat tersebut, maka perlu dibuat relief was yang sesuai dengan anak RA. 

Untuk penilaian tingkat keberhasilan PPM ini menggunakan  acuan konversi skor skala 5 

(skala likert) sebagai berikut: sangat baik = 5, baik = 4, sedang = 3, kurang = 2, dan sangat 

kurang = 1 (Soekarjo, 2009: 17). 

 

 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
913 

Tujuan Kegiatan PPM 

1.  Menghasilkan 36 relief was yang kreatif, karya guru RA Provinsi DIY. 

2.  Memanfaatkan relief was  sebagai media pembelajaran di RA. 

 

Manfaat Kegiatan PPM 

1. Manfaat bagi guru-guru RA Provinsi DIY, adalah kemampuan membuat relief was 

sebagai  media yang kreatif, edukatif, estetis, komunikatif dengan didasari  penguasaan 

teknik. 

2. Meningkatkan  kompetensi   profesional   guru-guru  RA Provinsi DIY dengan 

memanfaatkan relief was  sebagai media pembelajaran di RA. 

 

METODE  

Khalayak Sasaran Kegiatan PPM 

 RA adalah pendidikan pra sekolah di bawah kemenangan Kementerian Agama Republik 

Indonesia. Jumlah RA di DIY = 186, dengan guru= 913. Khalayak Sasaran Kegiatan PPM adalah, 

guru-guru RA Provinsi DIY, dengan jumlah peserta terdaftar 36, dan tidak aktif 3 orang sampai 

kegiatan berakhir. Menurut ketentuan LPPM UNY, peserta minimal peserta 30 orang, maka PPM 

ini dapat dikategorikan memenuhi syarat, karena lebih dari 30  orang peserta. Dari pengakuan 

para peserta, mereka belum pernah berkarya relief was.  Namun mereka sebenarnya sudah 

mempunyai berbagai  keterampilan yang sangat mendasar yaitu: origami,  finger painting, folder 

print,  kolage, montage, mozaik, dan melukis teknik kering pastel. Keterampilan tersebut sangat 

berguna untuk membentuk relief was. Tetapi mereka belum mengenalnya, dan belum pernah 

membuatnya, apalagi dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, mereka belum pernah 

melaksanakannya.  

 

B. Metode Kegiatan PPM 

a. Metode ceramah, digunakan pada saat presentasi makalah secara paralel, diteruskan 

dengan tanya-jawab. 

b. Metode diskusi, digunakan ketika mereka menentukan tema dan dijabarkan menjadi    

judul.  Diskusi   terjadi  antar  peserta dengan peserta, agar tidak terjadi kesamaan judul, 

dan diskusi para peserta dengan TIM pengabdi, guna meyakinkan judul yang mereka pilih.  

c. Metode pemberian tugas, digunakan saat berekspresi berkarya relief was, diteruskan 

pendekatan secara klasikal dan individual. 

d. Simulasi menggunakan relief was sebagai media pembelajaran oleh dua guru   RA di RA Al 

Husna Jl. Gajah Mada 26 Yogyakarta. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM 

Relief was 

 Semula peserta terdaftar 36 orang, namun 3 orang tidak hadir. Hasil pelaksanaan PPM 

berupa 34 buah relief dari 33 peserta, relief was berukuran 40 cm x 60 cm, dengan bahan dasar 

tripleks, penuh dengan nuansa estetis dan bernilai seni (artistik). Dari sejumlah 34  relief was 
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tersebut telah dinilai oleh tiga orang menerapkan indikator: (1) keseuaian tema dengan anak-

anak RA, (2) artistikk, (3) penguasaan teknik, dengan  dipenuhinya indikator  tersebut, maka 

karya relief was   para guru RA dapat dikategorikan kreatif, dan dengan standar nilai 50-65 

kategori cukup, 66-79 kategori baik, 80 -100 kategori sangat baik. Nilai terendah adalah 75 

sejumlah 4 karya termasuk kategori baik, nilai 76 sejumlah empat karya, dan nilai 77 sejumlah 

satu karya.  Untuk nilai 78 sejumlah 4 karya, nilai 78,13 sejumlah satu karya. Nilai 80 sejumlah 

tujuh karya, nilai 81 sejumlah satu karya, nilai 82 sejumlah satu karya, nilai 83 sejumlah satu 

karya, nilai 85 sejumlah satu karya, 86 sejumlah satu karya, 86,6 sejumlah satu karya, nilai 89 

sejumlah dua karya, nilai 90 sejumlah dua karya,  nilai 95 sejumlah satu karya, nilai 96 sejumlah 

satu karya, nilai 97 sejumlah satu karya. Relief was bernilai  96, dan 97 merupakan dua karya 

yang menjadi koleksi LPPM UNY, sedangkan satu karya yang bernilai 95 menjadi koleksi IGRA 

Propinsi DIY sebagai bukti laporan kegiatan.    

 

Pembahasan Hasil Kegiatan PPM 

 Perhatikan  Gambar 1 pada halaman 11,  berjudul “Lingkunganku sahabatku”,  nilai 97,  

karya  dari Ari  Nurul Hasanah, RA Masyitoh Gunung Kidul, merupakan karya yang mendapat 

nilai tertinggi. Jika diamati secara saksama karya tersebut memenuhi tiga  indikator yaitu sesuai 

dengan tema untuk anak RA, artistik  dan  mempunyai  tingkat  penguasaan  teknik yang tinggi. 

Anak-anak  RA perlu dikenalkan lingkungan alam  sekitar  yang  merupakan  sahabatnya. 

Tampak  pada relief was tersebut tiga anak bermain layang-layang berwarna merah karmain, 

dengan lingkungan yang sangat bersahabat, dua kelinci putih dan bunga-bunga yang sedang 

mekar sangat indahnya. Dua pohon besar berada di kanan dan kiri, dilatar belakangi  gunung  

yang  megah,  pelangi  dan  awan  yang  menawan.   

 

Berikut adalah relief was yang dimaksud. 

 

 
 

Gambar 1. 

“Lingkunganku sahabatku”, nilai 97, Ari Nurul Hasanah 

              

Perlu diketahui bahwa Ari Nurtul Hasanah tersebut dari  RA Masyitoh Gunung Kidul, dan 

sebagai kompensasinya telah diberikan uang  pengganti bahan yang  layak.  Sesuai   dengan   

ketentuan   pada  awal  pelatihan,  peserta  tersebut berkewajiban sebagai simulator di RA Al 

Husna Jl. Gajahmada 26 Yogyakarta. Lukisan tersebut  bercorak realistis,  karena dimanfaatkan 

sebagai  media pembelajaran di RA, agar lebih komunikatif. Bahan pembentuk motif adalah was 
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dengan warna   yang   cerah,   dan  cemerlang.  Hal  ini akan  menambah  menarik perhatian 

untuk anak-anak RA. Terbukti  ketika  simulasi menggunakan relief was tersebut, anak-anak 

banyak yang ingin memegang dan memperhatikannya, namun diingatkan: “ boleh  dilihat tolong 

tidak dipegang”, anak-anakpun menurutnya. Di dalam Kurikulum RA 2012 dinyatakan adanya 

tingkat pencapaian perkembangan (TPP). Relief was tersebut dengan TPP: anak-anak 

dikenalkan dengan lingkungan agar tidak asing dan lebih bersahabat.  

TPP yang dimaksud telah terpenuhi, dan merupakan nilai edukatif yang terkandung di 

dalamnya. Pada bagian bawah lukisan tertera nomor 17, merupakan nomor urut peserta agar 

mudah diketahui identitasnya. Lukisan ini sebagai koleksi LPPM UNY sebagai poster dan 

diperlukan untuk pelengkap dalam seminar akhir. Kelengkapan lukisan tersebut diberi 

deskripsi singkat tentang PPM Prioritas Bidang tahun 2012, judul, nama dan asal peserta. 

Deskripsi ini tergantung menyatu dengan relief was yang telah dibingkai dengan fiber sehingga 

lebih awet. Relief was ini termasuk “kreatif”. 

              Berikut adalah relief was berjudul “Rekreasi”, nilai 96, karya Retnoningsih dari RA 

Masyitoh Pulutan 2 Wonosari Gunung Kidul.  

 

 
 

Gambar 2.  

“Rekreasi”, nilai 96, Retnoningsih, RA Masyitoh Pulutan 2, G.Kidul 

 

               Relief was ini dikoleksi LPPM UNY, sebagai poster dan dilengkapi deskripsi 

singkat seperti karya yang pertama tadi. Relief ini dengan TPP “alam sekitar”, anak anak diajak 

rekreasi ke kebun binatang. Di dalam gambar 2 jelas tampak ada relief dua gajah dan seekor 

kura-kura, di atas tampak ada dua burung dan satu kupu-kupu, dibawah terik matahari yang 

ceria. Tampak di sudut kiri terdapat pelangi yang menghiassi angkasa, serta pohon dan bunga-

bunga yang mekar indah sekali mengisi bidang sehingga penuh. Saat relief was ini dipakai 

simulasi, sangat menarik perhatian anak-anak RA Al Husna, karena ada anak yang berkomentar 

“gajah kok ungu  bu!”  Ibu Retnoningsih tampak terkejut, ternyata ada anak yang kritis dan 

sangat memperhatikan warna gajah tersebut. Dijawab, “karena tidak ada warna abu-abu nak”. 

Ini jawaban yang jujur. Di dalam seni rupa  anak-anak,  anak yang  demikian termasuk anak 

bertipe visual, karena biasanya warna kulit gajah abu-abu. Di dalam peredaran, was warna abu-

abu, hitam dam putih memang sulit didapat. Untuk mengatasinya, misalnya butuh warna putih, 

objek yang telah berwarna tertentu dapat dicat putih seperlunya. Sedangkan untuk warna 

hitam, objek yang diinginkan dapat dicat hitam atau digores spidol minyak. Hal demikian dapat 

dilakukan asal tidak terlalu banyak objek yang dicat, agar ciri was tetap tampak. Namun 
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walaupun muka gajah kuning, telinga coklat, badan berwarna ungu, ekor hitam, belalai warna 

ungu muda, tetapi anak-anak tetap dapat mengatakan bahwa hewan yang dimaksud adalah 

gajah, media tersebut tetap komunikatif, edukatif, dan kreatif. 

 Guru RA tersebut merupakan guru yang bersemangat besar untuk maju, pada awal 

pelatihan terdengar keluhan “tidak dapat menggambar”, dan merasa sulit membentuk objek. 

Namun oleh ketua TIM PPM diberikan motivasi:”aku bisa, aku bisa”, dan  ternyata setelah mulai 

butir demi butir membentuk berbagai  motif terbentuklah suatu ceritera yang cukup menarik. 

Walaupun prinsip seni hanya dijelaskan sekilas pada awal pelatihan, ternyata dalam relief was 

tersebut terdapat: point of intersest, berupa seekor gajah besar di tengah bidang. Keseimbangan 

juga tercapai dengan adanya berbagai objek yang tersebar memenuhi bidang. Sedangkan irama 

terbentuk oleh besar kecil dan tinggi rendahnya objek. Kesatuanpun tecapai dengan adanya 

berbagai bentuk objek yang saling melengkapi. Sedangkan tekstur terbentuk oleh adanya butir-

butir was yang ditempelkan dengan pijitan jari jemari yang lentik, sehingga menambah artistik 

dan estetis. 

             Nilai edukatif: menanamkan rasa cinta alam sekitar dengan rekreasi ke kebun 

binatang dengan melihat gajah, sehingga terbentuklah situasi yang  harmonis pada jiwa anak. 

Dengan demikian relief was ini dapat dikategorikan kreatif dan edukatif.  

             

Berikut adalah relief was yang mendapat nilai 95. 

 

 
  

Gambar 3.  

”Memanjat buah jambu”, nilai 95, Arinawati, RA Ibnu Abbas, Purwabinangun, Sleman 

              

Relief was ini menjadi koleksi IGRA Propinsi DIY, sebagai bukti laporan kegiatan IGRA 

Propinsi DIY. Nilai edukatif: menanamkan rasa keberanian dan tanggung jawab. Walaupun anak 

kecil dia berani memanjat pohon jambu, dan bertanggungjawab  agar  mendapatkan  buah  

jambu  yang diinginkannya. Tampak Seorang anak yang sedang memenajat pohon jambu dan 

seorang anak sedang memasukkan jambu di keranjangnya. Objek relief tersebut adalah terdiri 

dari pohon jambu, dua anak kecil, pagar, hamparan tanah dan dengan latar belakang langit biru 

dan tampak awan putih. Walaupun objek yang direliefkan tidak banyak namun menunjukkan 

adanya kesatuan, irama, tekstur, harmoni, dan keseimbangan yang sangat bagus, dengan 

komposisi simetris. Penggunaan warna  juga  sangat bagus, warna hijau kecoklatan untuk daun 

jambu, warna merah untuk buah jambu, kuning dan hijau  muda untuk menyatakan rumput, 
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biru untuk menyatakan langit, dan putih untuk menyatakan awan. Dengan demikian relief ini 

termasuk corak realis, penuh dengan nuansa edukatif dan komunikatif, sehingga dapat 

dikategorikan media yang bagus untuk anak RA. 

 Berikut adalah relief was  dengan nilai 83. 

 

 
Gambar 4. 

”Polisi mengamankan lalu lintas”, nilai 83: Rosita Sintawijaya 

 

Rosita Sintawijaya peserta dari RA Masyitoh, Selang, Gunung Kidul, nilai 83 termasuk 

kategori sangat baik.   

TPP : adalah ”pengenalan  tugas  polisi”.  Nilai edukatifnya  adalah menanamkan 

pengertian akan tugas polisi mengatur arus lalu lintas agar para pengguna jalan selamat. 

Tampak objek seorang polisi dengan peluit dimulutnya, serta pengendara vespa yang distopnya, 

barangkali ada penyeberang mau lewat. Tampak sebagai latar belakang sebuah rumah, pesawat, 

pohon dan beberapa burung, melengkapi sebagai pengisi bidang. Jika ditinjau dari prinsip seni, 

keseimbangan, kesatuan, irama, harmoni, titik pusat perhatian telah terpenuhi dengan 

sempurna. Namun hal ini sebagai indikator untuk karya orang dewasa (guru RA). Relief was ini 

memenuhi indikator sebagai media pembelajaran, komunikatif, atistik, kreatif. 

 Berikut adalah relief was dengan nilai 89. 

 
 

Gambar 5. 

“Transportasi”, nilai 89, Era Wahyu Setyowati, KB Pelemsewu 

 

          Pada gambar 5 ini, tampak adanya objek lampu pengatur lalu lintas, dua mobil, 

vespa, rumah, awan, burung, bunga-bungaan  dan matahari. Berbagai objek tersebut menyatu  

dalam  kesatuan   yang  bagus,   tampak   bentuk-bentuk yang naif (kekanak-kanakan), berkesan 
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lucu. Proporsi tidak diperhatikan, sebagaimana perbandingan tinggi polisi dengan rumah tidak 

proporsional. Hal yang demikian tidak menjadi persoalan sebagai media pembelajaran di RA, 

yang diutamakan adalah komunikatif. Selama anak RA dapat mencerna nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya, sudah cukup. Jika para guru RA dituntut suatu relief yang proporsional 

berbagai objeknya, maka akan merasa takut salah dan tidak berani berbuat.  Maka, untuk 

proporsi sedikit diabaikan. Relief ini termasuk kategori sangat bagus, edukatif, komunikati, 

kreatif, berdasarkan tiga indikator yang telah ditentukan di depan.  

 Relief was, jika ditinjau dari segi penguasaan teknik, relative lebih mudah jika 

dibandingkan dengan teknik aquarel cat air. Berbagai keuntungannya adalah, telah berwarna-

warni dan cemerlang, jika menginginkan percampuran warnapun juga dapat dipijit-pijit hingga 

bercampur dan membentuk warna baru. Misalnya was warna hijau habis,  masih ada warna biru 

dan kuning, maka campur dan pijit-pijit sampai lumat membentuk warna hijau. Was warna 

ungu habis, padahal masih punya warna biru dan merah, maka campur dan pijit-pijitlah jadilah 

was warna ungu. Warna orange habis, padahal was warna merah dan kuning masih, maka 

campur dan pijit-pijitlah sehingga mengasilkan warna orange yang diinginkan.  

Keuntungan yang lain dari was adalah lembek, mudah dibentuk. Jika bentuk objek yang 

diinginkan kurang tepat atau kurang bagus maka dengan mudah was dikeruk dan diganti 

dengan motif atau warna yang lain sesuai dengan keinginannya. Dengan permukaan yang tebal 

dan tipis, dapat diberi variasi dengan berbagai butiran was dan ditekan-tekan, atau dicocoh-

cocoh dengan sudip maka akan mendapatkan tekstur yang nyata, dapat mengesankan rumput 

misalnya. Jika menginginkan adanya kesan sinar dan mengakibatkan gelap terang, dengan 

mudah dipadukan antara warna gelap dan terang, sehingga akan mengahsilkan perpaduan 

warna gelap dan terang akan membantu kesan tiga dimensional.  

Dengan adanya permainan gelap terang maka relief was, akan tampak lebih berkesan 

realis sesuai dengan kenyataannya. 

                                  Berikut adalah relief was bernilai 80.  

 
 

Gambar 6. 

”Alam semesta”, nilai 80,  Mukmini 

 

 Mukmini adalah peserta dari RA Masyitoh Patuk Gunung Kidul.  Tampak  pada relief was 

berbagai objek, dua perahu bercadik, dengan dua dan seorang nelayan, ikan di dalam laut, 

tumbuhan laut, burung, matahari, awan, pohon kelapa. TPP: pengenalan pekerjaan nelayan, 

mencari ikan di laut. Bila ditinjau dari ketiga indikator di depan relief ini termasuk kategori 
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sangat baik. Prinsip seni juga terpenuhi, adanya keseimbangan, keharmonisan, irama, kesatuan 

dan titik pusat perhatian perahu nelayan dengan cadik berwarna merah karmain. Walaupun 

relief was ini tampak ”naif”, tetap mempunyai daya tarik juga, perhatikan gerak ikan kuning, 

merah, coklat dan ubur-ubur, sangat dinamis, didukung oleh rerumputan laut yang hijau. Di 

tengah bawah rupa-rupanya ada kepiting biru, walaupun dengan kaki empat, mestinya sepuluh. 

Burung-burungpun cukup dibentuk seperti angka tiga tengkurap mengisi bidang atas (langit), 

menjadi lebih bermakna. 

           Berikut adalah relief was bernilai  78. 

 
 

Gambar 7. 

” Lingkunganku”, nilai 78, Dwi Umi Liswanti 

 

 Dwi Umi Liswanti adalah peserta pelatihan dari RA Masyitoh Kangkung Gunung Kidul, 

relief termasuk kategori baik. Objek yang ditampilkan adalah dua ekor gajah, seorang anak,  dua 

pohon dan bunga, tanah, langit, dan awan. TPP: pengenalan lingkungan, bahawa di sekitar kita 

terdapat makhluk Tuhan yang beraneka macam. Berbagai makhluk tersebut harus dilindungi, 

dijaga kelestariannya. Penilaian 78 tersebut berdasarkan tiga indikator di depan, oleh tiga 

penilai. Walaupun relief was ini termasuk  kategori baik, namun tetap menyandang kriteria 

media yang komunikatif, edukatif dan kreatif. Secara teknis relief was ini ditampilkan secara 

realis, dengan demikian akan lebih mudah dicerna nilai-nilai edukatif oleh anak RA. Nilai 

edukatif menghitung jumlah, gajah = 2, daun bunga = 7, anak = 1, burung = 5 dan pohon = 2. 

Nilai edukatif warna, dapat ditanyakan kepada anak RA warna gajah apa anak-anak? Tentu akan 

dijawab ” coklat  bu”, warna   bunga  apa  saja  anak-anak?  Tentu  akan  dijawab, kuning, merah 

dan ungu. 

Berikut adalah reief was bernilai  86. 

 

 
 

Gambar 8. ”Pergi ke masjid”, nilai 78,13:  Marsiti Subur, Sleman 
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Marsiti Subur adalah peserta pelatihan dari RA Masyitoh Karangnongko, Sleman, nilai 

relief was = 78,13 termasuk kategori baik. TPP: Menyadarkan arti penting ibadah di masjid 

kepada anak RA. Dengan relief was ini dapat ditanamkan nilai-nilai religius agama Islam, kepada 

anak-anak RA, agar rajin beribadah ke masjid. Perhatikan objek utama adalah masjid berwarna 

kuning segar dengan dua menara berwarna keunguan dan berkubah kuning. Tampak objek 

seorang bapak, ibu dan anak yang berangkat menuju masjid, akan menjalankan ibadah shalat. 

Objek pelengkap lainnya adalah: pohon, bunga, burung dan awan, yang menyertai sehingga 

menjadi komposisi yang seimbang. Prinsip seni kesatuan, irama, harmoni dan 

keseimbanganpun terpenuhi dengan penempatan objek yang merata dan tidak menampakkan 

ketidak imbangan, sehingga menjadi karya relief was yang harmonis. 

 

Berikut adalah relief was bernilai 76. 

 
Gambar 9. 

”Pergi ke bulan”, nilai 76: Dwi Cahyani 

 

 Dwi Cahyani adalah peserta dari RA Beniso, Randubelang Bantul, nilai 76 termasuk 

kategori baik, TPP: menanamkan nilai teknologi kepada anak RA agar belajar yang sungguh-

sungguh agar kelak dapat meraih cita-cita yang tinggi, misalnya dapat jadi astronot bisa pergi ke 

bulan. Objek tempak ada pesawat Apollo dua buah, seorang astronot dan tujuh  bintang dan 

bulan satu. Bumi dan langit sebagai dasar dan latar belakang. Walaupun relief ini tampak sangat 

sederhana, namun tetap mengandung nilai edukatif, komunikatif, artistik serta kreatif. 

Dinamika tampak pada objek astronot yang berposis miring, sedangkan dua pesawat Apollo 

tegak siap meluncur ke angkasa. Prinsip keseimbangan, keharmonisan, irama, kesatuan tetap 

terjaga oleh komposisi yang seimbang.  

Dengan pancaran sinar dari bintang-bintang dan bulan, berarti memberikan pencerahan 

kepada anak-anak agar kelak menjadi anak yang pintar. 

 Berikut adalah relief was bernilai 75. 
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Gambar 10.  

“Pemandangan”, nilai 75, Siti Munawaroh 

 

 Siti Munawaroh adalah peserta  dari RA Masyitoh Kadisono Pajangan Bantul. TPP: 

Pengenalan kepada anak tentang pemandangan alam. Tampak adanya objek pohon besar disisi 

kiri, dua buah bunga, pagar , rumah, dua pohon kecil jauh, matahari dan seekor burung. 

Penyusunan objek sangat sederhana, memenuhi bidang sehingga tampak seimbang. Irama juga 

tampak pada perbedaan bentuk objek, tinggi rendahnya pohon, dan matahari sebagai point of 

interest. Kesatuanpun terjaga dengan baik adanya berbagai objek yang  saling mendukung. 

             Ini adalah salah satu contoh relief was yang mendapat nilai paling rendah, namun  

tetap termasuk kategori baik. Dengan sepuluh relief was yang dibahas, telah meawakili gradasi 

nilai tertinggi, tengah dan terbawah, maka relief was  yang lain tidak ditampilkan. 

 

Hasil Simulasi 

 Simulasi dilaksanakan di RA Al Husna Jl. Gajahmada 26 Yogyakarta, menggunakan relief 

was, oleh dua guru RA dengan predikat relief was sangat baik. Penilai   simulasi  di dua  

kelompok  oleh teman sejawat sejumlah 10 orang.  

Penilaian menggunakan skala likert, ada lima tingkatan (hasil penilaian terlampir), 

menggunakan tiga indikator: tingkat kumunikatif media, penguasaan kelas, dan estetis artistik 

relief was. Penilai ke-1 = 4,7, penilai ke-2= 5, penilai ke-3= 4,3, penilai ke-4= 4, penilai ke-5= 4, 

penilai ke-6= 4, penilai ke-7= 4,3, penilai ke-8=5, pnilai ke-9=5, penilai ke-10= 5. Jumlah 

keseluruhan skor adalah = 45,30 . Rerata skor adalah 45,30 dibagi 10 = 4,53. Jika  skor ini 

dikonversi ke skala likert maka termasuk kategori baik.  

Berikut adalah foto saat simulasi. 
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Gambar 11. 

Simulasi dengan relief was  oleh Ibu Ari Nurul Hasanah 

 

 Ibu Ari Nurul Hasanah sedang simulasi dengan memegang relief was (nilai 97), anak-

anak penuh perhatian dan asyik memperhatikannya.  

 

 Berikut adalah simulasi oleh Ibu Retnoningsih, menggunakan relief was berniali 95. 

 
 

Gambar 12. 

Simulasi dengan relief was oleh Ibu Retnoningsih 

 

 Ibu Retnoningsih sedang simulasi menggunakan relief was  bernilai 95, perhatikan 

betapa asyiknya anak-anak memperhatikan relief was tersebut. Di sudut kiri atas tampak ada 

dua penilai teman sejawat saat simulasi, dan mengabadikannya dengan kamera digital. Begitu 

juga di sisi kanan atas tampak seorang penilai teman sejawat saat simulasi. Saat itu hari Rabu 

anak-anak berpakaian bebas, tidak seragam. Dengan simulasi ini anak-anak mendapat berbagai 

nilai yang terkandung di dalam relief was, sesuai dengan TPP yang telah ditentukan di depan 

oleh pembuat relief was tersebut. 

 Dari sisi peserta, dua guru RA tersebut telah mencapai aspek ketiga yaitu afektif, tentang 

nilai dan sikap. Dengan harapan pada hari-hari berikutnya semua peserta pelatihan dapat 

mengamalkan ilmu, sehingga lebih bermakna. Aspek koqnitif mereka telah mendapat secara 

teoritis dari ketiga pengabdi, guna mendasari kompetensi pedagogisnya. Begitu juga aspek 

psikomotor mereka telan berekspresi membuat relief was yang sesuai dengan kejiwaan anak 

RA, serta artistik dan komunikatif. Dengan demikian telah lengkaplah ketiga aspek tercapai oleh 

para peserta pelatihan relief was sebagai media pemebelajaran di RA. 
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KESIMPULAN 

PPM berjudul Pelatihan Kreativitas Relief Was Sebagai Media Pemebelajaran di RA 

Provinsi DIY dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pembuatan   relief  was  berdasarkan  Kurikulum  RA  2010, mecari ide dan menemukan 

judul, sesuai dengan TPP, membuat gambar skets, menempelkan was sedikit demi 

sedikit pada alas tripleks. Dalam tujuan ditetapkan 35 relief was, sedangkan standar 

minmal 30 pserta pelatihan, dapat diselesaikan sejumlah 34 relief was guru RA Provinsi 

DIY dalam kategori baik dan sangat baik  memenuhi syarat sebagai media pembelajaran 

di RA berdasarkan indikator: edukatif, artistik dan komunikatif dengan dilandasi 

penguasaan teknis, maka PPM ini dapat disimpulkan berhasil dengan baik. 

2. Dengan terselenggaranya simulasi dua guru di RA Al Husna Jl Gajahmada   26   

Yogyakarta, dengan lancar, dan dievaluasi dengan kategori baik, berarti meningkatkan 

kompetensi professional guru RA Provinsi DIY. 

3. Evaluasi oleh 30 peserta pelatihan, rerata skor keseluruhan = 4, 28 , dikonversi dalam 

skala likert termasuk  kategori baik. 
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ABSTRAK 

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah: (1) untuk membantu 
memecahkan permasalahan yang masih dihadapi oleh SMK  di wilayah DIY dalam 
kaitannya dengan proses kalibrasi alat ukur sebagai penunjang dalam pembelajaran 
praktik, dengan prosedur yang benar dan efisien; (2) mengajarkan jenis-jenis 
proses kalibrasi yang dapat diterapkan kepada peserta pelatihan yaitu guru SMK 
se-wilayah DIY; (3) untuk  meningkatkan kompetensi guru-guru praktik dalam 
proses kalibrasi alat ukur dalam rangka meningkatkan kualitas PBM praktik SMK di 
wilayah DIY. 

 Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama 31 jam dan menggunakan metode 
ceramah untuk menyampaikan materi pelatihan, pembimbingan praktik kalibrasi 
alat ukur, penugasan kalibrasi alat ukur ke sekolah masing-masing peserta, dan 
evaluasi. Evaluasi yang dilakukan menggunakan teknik tes baik tes teori maupun 
tes praktik. Hasil dari penugasan adalah laporan hasil kalibrasi terhadap alat ukur 
yang ada di sekolah masing-masing peserta yang kemudian dijadikan sebagai 
rekomendasi terhadap kondisi alat ukur yang ada di sekolah masing-masing 
peserta. Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang guru dari 12 SMK yang ada di wilayah 
DIY.  

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah  (1) jenis-jenis proses kalibrasi yang 
dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan SMK dan alat ukur yang dimiliki pihak 
SMK adalah kalibrasi vernier caliper (jangka sorong), kalibrasi dial indicator (jam 
ukur), serta kalibrasi mikrometer; (2) kompetensi guru-guru praktik dalam 
mengkalibrasi alat ukur setelah mengikuti program pelatihan mengalami 
peningkatan, hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil tes praktik bahwa 100% peserta 
telah menguasai kompetensi kalibrasi alat ukur; (3) berdasarkan hasil penugasan 
yang diberikan, didapat data bahwa  kondisi kepresisian alat ukur yang ada di SMK 
40% sudah tidak presisi.  

Kata kunci: kalibrasi alat ukur, pembelajaran praktik, guru SMK se-DIY 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia yang memiliki standar mutu profesional tertentu 

bergantung pada hasil pendidikan dan latihan yang baik. Sekolah menengah kejuruan (SMK) 

merupakan jenis pendidikan menengah kejuruan yang secara khusus mempersiapkan 

lulusannya untuk menjadi tenaga kerja terampil dan terlatih. Selain itu, mereka diharapkan 

mailto:thomkar234@Yahoo.co.id
mailto:Edy_Purnomo_Purnomos@Yahoo.Com
mailto:parymsn@yahoo.co.id
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mudah beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan teknologi serta dapat mengembangkan 

diri dalam rangka memenuhi pasar kerja di berbagai sektor yang selalu berkembang.  

Usaha dalam mempersiapkan lulusannya untuk menjadi tenaga kerja terampil dan 

terlatih dilakukan oleh pihak SMK yaitu dengan menyelenggarakan pembelajaran praktik yang 

memiliki proporsi lebih besar dari porsi pembelajaran teori.  Salah satu pembelajaran praktik 

yang diajarkan di SMK bidang Teknologi dan Industri adalah Praktik Pemesinan, yang 

mengajarkan keterampilan / kompetensi di bidang pemesinan. Kompetensi tersebut berpegang 

pada prinsip-prinsip pemotongan logam dengan  mesin-mesin perkakas baik konvensional 

maupun non-konvensional, sehingga memerlukan langkah-langkah kerja yang runtut dan jelas 

dalam pelaksanaan praktik serta membutuhkan pengetahuan perhitungan parameter 

pemotongan. Dengan demikian  mata pelajaran ini memiliki peran strategis yang akan 

menentukan ciri khas bidang pemesinan. Oleh karena itu, pembelajaran harus benar-benar 

mampu menanamkan dasar-dasar yang kuat tentang praktik permesinan. Sebagai pendukung 

pembelajaran praktik pemesinan adalah adanya alat ukur yang presisi, sebab usaha 

meningkatkan kualitas pembelajaran praktik tidak akan berarti apapun kalau alat ukur yang 

digunakan sudah tidak presisi. Dalam pembelajaran praktik pemesinan, alat ukur adalah 

kebutuhan utama sejajar dengan kebutuhan akan kondisi mesin. Dengan alat ukur yang presisi 

maka ukuran/dimensi benda kerja akan dapat dicapai secara tepat. Seingga kepresisian 

berbagai alat ukur yang ada di SMK harus selalu dijaga dan dirawat dengan baik. 

Peningkatan kualitas pembelajaran tentunya harus mendapatkan dukungan dari 

beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain motivasi peserta didik, media pembelajaran, sarana 

dan prasarana pembelajaran, motivasi mengajar guru, serta metode mengajar yang digunakan 

oleh guru. Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan di lima SMK di wilayah DIY 

(SMK N 2 Pengasih, SMK Muh 1 Bantul, SMK Muh 1 Playen, SMK Nasional, SMK PIRI 1 

Yogyakarta), ternyata masih banyak permasalahan terkait dengan pembelajaran praktik yang 

masih mereka temui.  Permasalahan tersebut diantaranya yaitu masih rendahnya motivasi 

peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, 60% kondisi alat dan mesin yang ada 

sudah tidak normal akibat kesalahan dalam prosedur pemakaian, mahalnya biaya perawatan 

mesin, metode mengajar yang digunakan guru masih konvensional, serta 60% alat ukur yang 

ada di beberapa SMK tersebut sudah tidak presisi. Hal ini disebabkan oleh karena pemakaian 

yang tidak sesuai prosedur serta tidak adanya proses perawatan alat ukur yang memadai, hal 

ini diperparah oleh kemampuan guru dalam mengkalibrasi alat ukur masih sangat kurang. 

Sementara kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran Praktik tersebut sangat 

tergantung pada kondisi fasilitas (alat, mesin dan alat ukur) dan kemampuan guru praktik 

dalam mengajar. Untuk mendapatkan hasil praktik yang masimal maka selain alat dan mesin, 

perlu didukung oleh adanya alat ukur yang presisi. 

Permasalahan tersebut perlu segera untuk diatasi. Kami tim PPM dari jurusan Pendidikan 

Teknik Mesin merasa terpanggil untuk dapat membantu mencari solusi untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Program yang kami laksanakan dalam rangka membantu mengatasi 

permasalahan SMK tersebut adalah dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan proses 

kalibrasi alat ukur sebagai penunjang pembelajaran praktik pemesinan bagi guru SMK se-

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pelatihan ini sangat penting untuk dilaksanakan, 

karena dengan kemampuan mengkalibrasi alat ukur yang digunakan dalam proses 

pembelajaran praktik, maka seorang guru diharapkan mampu merawat dan menjaga 

http://datapokok.ditpsmk.net/index.php?nama=&prop=04&kab=0401&status=&kk=01&bk=0106&pk=
http://datapokok.ditpsmk.net/index.php?nama=&prop=04&kab=0402&status=&kk=01&bk=0106&pk=
http://datapokok.ditpsmk.net/index.php?nama=&prop=04&kab=0403&status=&kk=01&bk=0106&pk=
http://datapokok.ditpsmk.net/index.php?nama=&prop=04&kab=0404&status=&kk=01&bk=0106&pk=
http://datapokok.ditpsmk.net/index.php?nama=&prop=04&kab=0471&status=&kk=01&bk=0106&pk=
http://datapokok.ditpsmk.net/index.php?nama=&prop=04&kab=0471&status=&kk=01&bk=0106&pk=
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kepresisian alat ukur yang mereka miliki dan mengajarkannya kepada peserta didik dengan 

benar juga, sehingga siswa juga akan memiliki kemampuan mengkalibrasi alat ukur yang 

digunakan. Dengan alat ukur yang selalu terawat dan terjaga kepresisiannya, diharapkan 

mampu menunjang pelaksanaan pembelajaran praktik pemesinan sehingga kompetensi yang 

akan diberikan dalam pembelajaran tersebut, benar-benar dapat dikuasai oleh siswa secara 

maksimal. Hal tersebut juga akan berimbas dalam menghemat biaya pengadaan alat ukur oleh 

pihak sekolah. Dengan didukung kondisi alat dan mesin yang prima serta alat ukur yang presisi 

maka kualitas pembelajaran praktik dapat ditingkatkan. 

Kalibrasi pada dasarnya adalah suatu kegiatan untuk mencari hubungan antara nilai 

yang ditunjukkan oleh alat ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui, yang berkaitan dengan 

besaran yang diukur dalam kondisi tertentu, atau bisa dikatakan kalibrasi sebagai suatu 

kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan 

ukur dengan cara membandingkan terhadap standar yang tertelusur. 

Adapun tujuan dari kalibrasi adalah : 

1. Menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional ataupun internasional 

(presisi). 

2. Menetapkan penyimpangan dari alat ukur tersebut terhadap kebenaran konvensional. 

3. Dalam upaya pemenuhan pemenuhan persyaratan terhadap sistem manajemen ISO 

9001 : 2008 klausul 7.6 tentang pengendalian alat, pemantauan dan pengukuran. 

Berbagai istilah dalam kegiatan kalibrasi alat ukur : 

1. Standar nasional:  Suatu standar yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah dan 

digunakan secara nasional sebagai dasar menetapkan nilai dari semua standar lain dari 

satuan yang bersangkutan. 

2. Tertelusur: Suatu proses dimana penunjukan dari alat ukur dapat dibandingkan dengan 

standar nasional untuk ukuran yang dicari dalam satu / lebih tingkatan. 

3. Ketidakpastian pengukuran: Kesangsian yang muncul pada tiap hasil pengukuran. Pada 

dasarnya suatu pengukuran adalah kegiatan membandingkan antara 1 besaran dengan 

besaran lain yang sejenis, sehingga tidak ada istilah benar dalam pengukuran, yang ada 

hanyalah taksiran-taksiran, sehingga hasil pengukuran tersebut akan lengkap jika 

disertai dengan adanya ketidakpastian. 

4. Faktor cakupan: Dalam kalibrasi sering dilambangkan sebagai (K) adalah suatu faktor 

yang dapat menjadikan ketidakpastian menjadi lebih logis. Pada dasarnya faktor yang 

mempengaruhi akurasi pengukuran tidak sebatas reapitibility, readability, dan standar 

tetapi juga ada faktor-faktor lain yang tidak diperhitungkan pada pengukuran tersebut. 

Nah faktor cakupan ini diharapkan dapat mewakili sumber-sumber ketidakpastian yang 

tidak dihitung tersebut. 

5. Resolusi: Nilai skala terkecil/suatu ekspresi kuantitatif dari kemampuan alat penunjuk 

untuk perbedaan yang cukup berarti antara nilai yang terdekat dari jumlah yang 

ditunjukkan. 

6. Akurasi: Kemampuan dari alat ukur untuk memberikan indikasi kedekatan terhadap 

harga sebenarnya dari objek yang diukur. 

7. Presisi: Berbeda dengan akurasi, kalau presisi adalah kecenderungan data yang 

diperoleh dari perulangan mengindikasikan kecilnya simpangan (deviasi) 

http://kalibrasi.org/laboratorium-kalibrasi/
http://kalibrasi.org/jasa-kalibrasi/
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8. Reapitibility: Ukuran variasi statistik data yang dihasilkan bila pengukuran dilakukan 

oleh personel, perlengkapan, serata ruangan dengan kondisi yang sama. 

9. Readability: Kemampuan dari indra manusia dalam membaca data yang dihasilkan oleh 

suatu instrumen. Readability ini dirumuskan dengan 1/2 x resolusi untuk alat ukur 

digital. 

10. Metrologi: Ilmu pengukuran dan aplikasinya yang menyangkut semua aspek teoritis dan 

praktis pengukuran, berapapun ketidakpastian pengukurannya dan apapun bidang 

aplikasinya (termasuk perancangan teknis, pelaksanaan pembuatan, pengendalian 

mutu, dan kalibrasi sampai kondisi lingkungan). 

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan 

yang masih dialami oleh pihak SMK, yaitu: 

1. Kondisi alat ukur yang digunakan dalam pembelajaran praktik 60% sudah tidak presisi. 

2. Kemampuan guru dalam mengkalibrasi  alat ukur masih sangat kurang, sehingga belum 

mampu merawat dan menjaga kepresisian alat ukur yang mereka miliki dengan baik. 

3. Masih tingginya harga alat ukur yang dibutuhkan sebagai penunjang pelaksanaan 

pembelajaran praktik pemesinan. 

4. Sering terjadinya kesalahan prosedur pemakaian dan penyimpanan alat ukur sehingga alat 

ukur mereka digunakan sering mengalami kerusakan. 

5. Tuntutan globalisasi akan peningkatan kualitas lulusan SMK. 

6. Pemenuhan kebutuhan kompetensi sebagai prasyarat sertifikasi guru. 

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan diatasi 

dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Program PPM ini adalah: 

1. Jenis-jenis proses kalibrasi apakah yang dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan 

SMK dan alat ukur yang dimiliki pihak SMK ? 

2. Bagaimanakah peningkatan kompetensi guru-guru praktik dalam mengkalibrasi alat ukur 

setelah mengikuti program pelatihan ? 

3. Bagaimanakah kondisi kepresisian alat ukur yang ada di SMK berdasarkan hasil 

penugasan ? 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagai berikut: (1) untuk membantu 

memecahkan permasalahan yang masih dihadapi oleh SMK  di wilayah DIY dalam kaitannya 

dengan proses kalibrasi alat ukur sebagai penunjang dalam pembelajaran praktik, dengan 

prosedur yang benar dan efisien; (2) mengajarkan jenis-jenis proses kalibrasi yang dapat 

diterapkan kepada peserta pelatihan yaitu guru SMK se-wilayah DIY; (3) untuk  meningkatkan 

kompetensi guru-guru praktik dalam proses kalibrasi alat ukur dalam rangka meningkatkan 

kualitas PBM praktik SMK di wilayah DIY. 

Selain tujuan, kegiatan ini juga memiliki berbagai manfaat khususnya bagi guru peserta 

pelatihan, yaitu: (1) memiliki kemampuan dalam mengkalibrasi alat ukur sehingga dapat 

meningkatkan profesionalitas guru; (2) mampu mengajarkan proses kalibrasi alat ukur kepada 

peserta didik dalam pembelajaran praktik, sehingga siswa juga akan ikut menjaga dan merawat 

kepresisian alat ukur yang mereka gunakan; (3) menambah nilai guru dibidang pelatihan, 

sehingga dapat digunakan untuk menunjang program sertifikasi guru. 

  

http://kalibrasi.org/
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METODE  

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah guru-guru SMK baik negeri maupun swasta 

jurusan teknik pemesinan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini mengingat bahwa 

sebagian besar SMK sering mengalami permasalahan yang berkaitan dengan guru praktik. SMK 

di wilayah DIY yang mengikuti kegiatan ini adalah SMK Muh 2 Wates, SMK N 2 Pengasih, SMK N 

1 Nanggulan, SMK N 2 Wonosari, SMK Muh 1 Playen, SMK N 2 Depok, SMK Nasional Berbah, 

SMK Muh 3 Yogyakarta , SMK PIRI 1 Yogyakarta, SMK N 3 Yogyakarta ,  dan SMK N 2 

Yogyakarta.  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode survei, pelatihan, dan 

observasi. Survei berkaitan dengan analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan awal guru. Pelatihan dilakukan dalam bentuk ceramah, tutorial, demonstrasi, 

praktik, penugasan dan evaluasi, dilakukan untuk memberikan kompetensi kalibrasi alat ukur 

kepada peserta pelatihan. Observasi untuk mengamati perkembangan  kompetensi / 

kemampuan / keterampilan guru setelah mengikuti program pelatihan.  

 

Gambar 1. Langkah-langkah Kegiatan PPM 

http://datapokok.ditpsmk.net/index.php?nama=&prop=04&kab=0401&status=&kk=01&bk=0106&pk=
http://datapokok.ditpsmk.net/index.php?nama=&prop=04&kab=0401&status=&kk=01&bk=0106&pk=
http://datapokok.ditpsmk.net/index.php?nama=&prop=04&kab=0401&status=&kk=01&bk=0106&pk=
http://datapokok.ditpsmk.net/index.php?nama=&prop=04&kab=0401&status=&kk=01&bk=0106&pk=
http://datapokok.ditpsmk.net/index.php?nama=&prop=04&kab=0403&status=&kk=01&bk=0106&pk=
http://datapokok.ditpsmk.net/index.php?nama=&prop=04&kab=0403&status=&kk=01&bk=0106&pk=
http://datapokok.ditpsmk.net/index.php?nama=&prop=04&kab=0404&status=&kk=01&bk=0106&pk=
http://datapokok.ditpsmk.net/index.php?nama=&prop=04&kab=0404&status=&kk=01&bk=0106&pk=
http://datapokok.ditpsmk.net/index.php?nama=&prop=04&kab=0471&status=&kk=01&bk=0106&pk=
http://datapokok.ditpsmk.net/index.php?nama=&prop=04&kab=0471&status=&kk=01&bk=0106&pk=
http://datapokok.ditpsmk.net/index.php?nama=&prop=04&kab=0471&status=&kk=01&bk=0106&pk=
http://datapokok.ditpsmk.net/index.php?nama=&prop=04&kab=0471&status=&kk=01&bk=0106&pk=
http://datapokok.ditpsmk.net/index.php?nama=&prop=04&kab=0471&status=&kk=01&bk=0106&pk=
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Berdasarkan metode kegiatan yang telah ditetapkan, maka rincian langkah-langkah 

pelaksanaan kegiatan PPM ini, mengikuti metode tersebut. Langkah pertama adalah 

pelaksanaan survei, untuk mengetahui berbagai permasalahan yang masih ditemui di SMK serta 

analisis kebutuhan kegiatan pelatihan. Kegiatan kedua pelaksanaan pelatihan dengan langkah 

menentukan materi pelatihan, menentukan jadwal pelatihan, menentukan instruktur pelatihan, 

pelaksanaan pelatihan, serta evaluasi. Kegiatan ketiga pelaksanaan observasi untuk mengamati 

perkembangan  kompetensi / kemampuan / keterampilan guru setelah mengikuti program 

pelatihan, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi serta visitasi pada saat pengerjaan tugas di 

SMK peserta pelatihan. Kegiatan terakhir adalah pelaporan, untuk melaporkan keseluruhan 

kegiatan yang telah dilaksanakan. Langkah-langkah kegiatan PPM ini dapat dilihat dalam 

gambar 1. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Kegiatan PPM ini telah dilaksanakan dengan baik dan lancar pada tanggal 14 hingga 21 

September 2012, dengan total waktu selama 31 jam. Kegiatan PPM ini diikuti oleh 25 guru yang 

berasal dari 12 SMK di wilayah DIY. Secara rinci, pelaksanaan pelatihan dapat dilihat pada tabel 

1.  

Tabel 1. Rincian Pelaksanaan Pelatihan Proses Kalibrasi Alat Ukur  

 

Hasil dari kegiatan pelatihan proses kalibrasi alat ukur ini adalah 

1. Materi proses kalibrasi alat ukur yang dapat diaplikasikan pada alat ukur yang umum 

digunakan di SMK adalah kalibrasi vernier caliper (jangka sorong), kalibrasi mikrometer, 

dan kalibrasi dial indicator (jam ukur). 

2. Berdasarkan hasil tes teori, 96 % peserta telah memahami materi proses kalibrasi alat 

ukur dengan skor hasil tes rata-rata 79,4 (Tabel 2). 

3. Berdasarkan hasil tes praktik kalibrasi, 100% peserta mampu melakukan proses kalibrasi 

alat ukur dengan benar dengan skor hasil tes rata-rata 80.04 (Tabel 2).  

No Hari/tgl Jam Kegiatan 
Tempat 

/Ruang 

1 
Jum’at 

14 September 2012 
13.00-14.00 Regristrasi peserta Lab. Metrologi 

 
Jum’at 

14 September 2012 
14.00-16.00 

Penjelasan umum 

tentang Proses Kalibrasi 
Lab. Metrologi 

2 
Sabtu 

15 September 2012 
08.00-11.00 

Praktik Kalibrasi alat 

ukur sesi 1 
Lab. Metrologi 

3 
Sabtu 

15 September 2012 
12.00-15.00 

Praktik Kalibrasi alat 

ukur sesi 2 
Lab. Metrologi 

4 
Senin-Kamis 

17-20 September 2012 
07.00-12.00 

Penugasan ke sekolah 

masing-masing 
SMK  

5 
Jum’at 

21 September 2012 
08.00-11.00 Evaluasi  Lab. Metrologi 
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4. Berdasarkan laporan hasil penugasan, diperoleh informasi bahwa kondisi alat ukur yang 

ada di SMK, 40 % tidak presisi atau tingkat ketelitian geometrisnya rendah. 

5. Pelaksanaan kegiatan pelatihan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. 

 

Tabel 2. Hasil Penilaian Akhir 

No Nama Peserta Teori Praktik Rata-rata Predikat 

1 Hendra Triatmojo, S.Pd.T. 82 78 80 Baik 

2 Hawin Mustofa, S.Pd.T. 80 78 79 Baik 

3 Aris Setyawan, S.Pd.T. 78 80 79 Baik 

4 Dwi Iskanto, S.Pd. 78 78 78 Baik 

5 Andika Satya F, S.Pd.T. 80 80 80 Baik 

6 Aditya Rusmawan, S.Pd.T. 78 78 78 Baik 

7 Purnawan, S.Pd.T. 80 75 77.5 Baik 

8 Ade Setiawan, S.T. 82 76 79 Baik 

9 Drs. Sujarwo 78 82 80 Baik 

10 Supanjang, S.Pd. 80 80 80 Baik 

11 Sudadi, S.T. 75 80 77.5 Baik 

12 Drs. Yohanes Suwarna 80 78 79 Baik 

13 Maryadi, S.Pd.T. 78 78 78 Baik 

14 Drs. M. Hasanuddin 70 80 75 Baik 

15 Ristiana, S.Pd. 80 80 80 Baik 

16 Nur Wahono, A.Md. 78 78 78 Baik 

17 Banung Heru C, S.Pd. 85 88 86.5 Sangat Baik 

18 M. Ridlo Hamidi, S.Pd. 78 82 80 Baik 

19 Prasetyo Utomo, S.Pd. 78 78 78 Baik 

20 Yon  Fatkhunal Huda, S.Pd., M.Eng. 88 86 87 Sangat Baik 

21 Eko Subagijo, S.Pd. 80 80 80 Baik 

22 Ngatiran, S.Pd. 78 80 79 Baik 

23 Sukaryanto, S.Pd. 76 80 78 Baik 

24 Drs. Karim 78 82 80 Baik 

25 Suwarno, S.Pd. 87 86 86.5 Baik 

Rata-rata 79.4 80.04 79.72   

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dibahas beberapa point 

dibawah ini.  

 Berdasarkan tes teori yang telah dilaksanakan memberikan data bahwa dari 25 orang 

peserta pelatihan mendapatkan nilai dengan rata-rata 79,4. Dari 28 peserta tersebut ada 1 

orang yang mendapatkan nilai 70, dan setelah diadakan wawancara dengan seorang guru 

tersebut, beliau mengaku telah lupa akan materi yang telah disampaikan dengan alasan usia 

sehingga mudah lupa. Sedangkan 24 orang peserta yang lain merasa telah memahami materi 

yang telah disampaikan, sehingga mereka mampu menjawab pertanyaan dalam tes teori. 

Sehingga bila dilihat dari rata-rata skor yang didapatkan dalam tes teori ini maka dapat 
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disimpulkan bahwa peserta pelatihan telah memahami materi proses kalibrasi alat ukur yang 

telah disampakan dalam pelatihan. 

1. Berdasarkan tes praktik kalibrasi yang telah dilaksanakan memberikan data bahwa 

keseluruhan peserta yaitu 25 orang guru telah mampu melakukan proses kalibrasi secara 

mandiri dengan benar. Hal ini terlihat pula pada saat penugasan kalibrasi alat ukur di 

sekolah masing-masing. Berdasarkan data tersebut maka seluruh peserta pelatihan telah 

menguasai kompetensi proses kalibrasi alat ukur dengan baik. 

2. Penugasan proses kalibrasi alat ukur telah dilaksanakan oleh seluruh peserta. Dari 

laporan hasil penugasan dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kondisi alat ukur yang 

ada di SMK peserta pelatihan 40 % tidak presisi atau tingkat penyimpangannya melebihi 

batas yang diijinkan. Dengan diketahui data tersebut, maka tentunya guru yang 

bersangkutan juga menjelaskan kepada siswanya, sehingga dalam pemakaian alat ukur 

yang sudah tidak presisi tersebut, siswa mampu menyesuaikan dengan baik, sehingga 

pada ahirnya benda kerja yang dihasilkan siswa pada saat praktik tidak mengalami 

penyimpangan ukuran. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, 

sebagai berikut: 

1. Jenis-jenis proses kalibrasi yang dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan SMK dan alat 

ukur yang dimiliki pihak SMK adalah kalibrasi vernier caliper (jangka sorong), kalibrasi dial 

indicator (jam ukur), serta kalibrasi mikrometer 

2. Kompetensi guru-guru praktik dalam mengkalibrasi alat ukur setelah mengikuti program 

pelatihan mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil tes praktik bahwa 

100% peserta telah menguasai kompetensi kalibrasi alat ukur. 

3. Berdasarkan hasil penugasan yang diberikan, didapat data bahwa  kondisi kepresisian alat 

ukur yang ada di SMK 40% sudah tidak presisi.  

Saran 

Setelah kegiatan pengabdian ini selesai dilaksanakan, maka ada beberapa saran yang 

dapat disampaikan, yaitu: 

1. Setelah mengikuti program pelatihan ini, hendaknya guru juga mengajarkan proses 

kalibrasi kepada siswanya, sehingga siswa mampu melakukan kalibrasi secara mendiri 

meskipun secara sederhana, yang pada akhirnya akan meminimalisir 

kesalahan/penyimpangan dimensi benda kerja hasil praktik. 

2. Alat ukur yang ada di SMK hendaknya secara berkala dilakukan proses kalibrasi, sehingga 

kepresisian alat ukur yang dimiliki SMK dapat terjaga dengan baik. 
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PELATIHAN PEMBUATAN ALAT PENGUSIR NYAMUK ELEKTRONIK 
BERBAHAN BAKU LIMBAH MOUSE DI KECAMATAN KOKAP, 

KABUPATEN KULON PROGO 

 

Zamtinah dan Heri Nurrohman 
FAKULTAS TEKNIK UNY 

email: zamtinahmarwan@yahoo.co.id 
 

ABSTRAK 

Sejak beberapa tahun terakhir Kulon Progo dinyatakan sebagai wilayah KLB 
(Kejadian Luar Biasa) terhadap penyakit malaria dan hingga kini  belum diketahui 
secara pasti  faktor-faktor penyebabnya. Penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ini 
mulai marak menjangkiti warga di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, pada 
awal tahun 2012. Hingga pertengahan Januari 2012, tercatat 42 kasus malaria di 11 
dusun, yakni Nganti (14 kasus), Tirto (8 kasus), Menguri (3 kasus), Sungapan I (3 
kasus), Sungapan II (4 kasus), Segajih (2 kasus), Keji (2 kasus), Sebatang (2 kasus), 
Crangah (2 kasus), Soropati (1 kasus), dan Teganing II (1 kasus). Berangkat dari 
peristiwa ini, Tim Pengabdi bermaksud memberikan pelatihan sebagai salah satu 
alternatif mengatasi permasalahan tersebut  kepada warga. Tujuan kegiatan ini 
adalah agar peserta pelatihan dapat memanfaatkan limbah mouse sebagai bahan 
baku perakitan alat pengusir nyamuk elektronik yang higinis dan ramah lingkungan 
dan dapat mengoperasikan alat pengusir nyamuk elektronik dengan baik, benar, 
dan aman. 

Khalayak sasaran di dalam kegiatan ini adalah 32 anggota Karang Taruna di 
Kelurahan Hargorejo, Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta. 
Metode yang  digunakan adalah ceramah, tanya jawab, demonstrasi, latihan merakit 
dan menguji alat secara laboratoris maupun secara empiris. Indikator keberhasilan 
pelaksanaan kegiatan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu segi penguasaan konsep, 
segi keterampil an merakit rangkaian, serta segi fungsional dan efektivitas alat.  

Hasil kegiatan ini adalah semua peserta pelatihan mampu merakit alat pengusir 
nyamuk berbahan baku limbah mouse. Materi yang sangat dikuasai peserta 
pelatihan adalah Konsep sistem audio, Persiapan alat, Penggunaan bahan, dan 
Kebenaran Rangkaian. Sedangkan materi yang  kurang dikuasai peserta adalah 
Konsep catu daya, Uji laboratoris, Uji empiris, dan Analisis Data.  

Kata kunci: alat pengusir nyamuk, limbah mouse 

 

PENDAHULUAN 

Sejak beberapa tahun terakhir Kulon Progo dinyatakan sebagai wilayah KLB (Kejadian 

Luar Biasa) terhadap penyakit malaria dan hingga kini  belum diketahui secara pasti  faktor-

faktor penyebabnya, sebagaimana yang diutarakan oleh Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di 

Dusun Tirto, Desa Hargotirto.(Tempo.Co,  Sabtu, 14 Januari 2012). 

Penyakit malaria mulai marak menjangkiti warga di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon 

Progo, pada awal tahun 2012. Hingga pertengahan Januari 2012, tercatat 42 kasus malaria di 11 

dusun, yakni Nganti (14 kasus), Tirto (8 kasus), Menguri (3 kasus), Sungapan I (3 kasus), 

Sungapan II (4 kasus), Segajih (2 kasus), Keji (2 kasus), Sebatang (2 kasus), Crangah (2 kasus), 

Soropati (1 kasus), dan Teganing II (1 kasus).  
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Sepanjang 2011 lalu, tercatat sebanyak 85 kasus malaria terjadi di Kecamatan Kokap. 

Kasus itu terjadi di 16 dusun, yaitu Segajih (24 kasus), Keji (11 kasus), Tirto (11 kasus), 

Sungapan II (5 kasus), Soropati (5 kasus), Nganti (5 kasus), Tegiri II (4 kasus), Sebatang (4 

kasus), Sekendal (3 kasus), Clapar I (3 kasus), Menguri (3 kasus), Tegalrejo (2 kasus), Sungapan 

I (2 kasus), Teganing III (1 kasus), Klepu (1 kasus), dan Soka (1 kasus). Melihat masih tingginya 

kasus yang terjadi, maka perlu diupayakan alternatif pencegahan dan pemberantasan nyamuk 

vektor malaria. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada grafik berikut. 

 

Gambar 1. 

Kasus penyakit malaria yang terjadi di Kec. Kokap 

 

Berbagai upaya telah dilakukan pihak terkait di Kabupaten Kulon Progo untuk 

mengeliminasi wilayah ini dari status KLB penyakit akibat nyamuk malaria, di antaranya 

dengan menekan perkembangbiakan  nyamuk  melalui program  pembersihan  lingkungan, 

pemanfaatan berbagai  teknologi  yang  dapat  mengusir  nyamuk,  misalnya  dengan  obat 

nyamuk bakar, racun nyamuk semprot atau dengan cara melindungi diri  dengan lotion 

pengaman dan kelambu. Akan tetapi upaya-upaya tersebut selain belum memberikan hasil yang 

optimal, juga menimbulkan dampak negatif.  

Berdasarkan uraian di atas, yang belum secara maksimal dilaksanakan adalah program 

pemberantasan nyamuk malaria melalui pengkondisian lingkungan supaya tidak cocok menjadi 

habitat nyamuk sehingga nyamuk tidak kerasan atau tidak mampu bertahan hidup di 

lingkungan tersebut. Untuk tujuan ini, Tim Pengabdi telah mengembangkan suatu alat pengusir 

nyamuk elektronis berbahan baku limbah mouse komputer yang telah teruji mampu mengusir 

nyamuk melalui frekuensi suara yang dihasilkan alat ini. Menurut teori ilmiah, nyamuk tidak 

menyukai suara berfrekuensi 15-25 KHz, sedangkan menurut penelitian Mahyudin dan 

Norfarhana (20120 frekuensi suara yang membuat nyamuk menjauh adalah 16-18 KHz, 

sementara itu menurut Dedi Rusmadi (2001)  nyamuk akan merasa terusik 

(takut/menjauh) jika mendengar bunyi dengan frekuensi 100 Hz dengan intensitas 40  dB.  
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Alat yang dikembangkan Tim Pengabdi  mampu memberikan frekuensi yang dapat diatur 

mulai 10 KHz sampai 50 KHz sehingga sangat cocok untuk mengusir aneka jenis nyamuk,  

dengan demikian pengaturan frekuensi  yang dikeluarkan alat ini disesuaikan dengan 

sensitivitas jenis nyamuk terhadap frekuensi suara. 

Melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada alat pengusir nyamuk yang dikembangkan tim 

pengabdi baik secara praktis maupun laboratoris telah terbukti efektif mengusir nyamuk, maka 

tim pengabdi merasa perlu menyebarluaskan alat ini melalui pelatihan pembuatan alat pengusir 

nyamuk  terutama kepada masyarakat di wilayah KLB nyamuk malaria agar warga masyarakat 

terhindar dari berbagai  penyakit yang disebabkan oleh nyamuk malaria. 

Limbah yang digunakan dalam rangkaian ini adalah limbah mouse komputer yang ukuran 

casing-nya besar. Komponen elektronik yang ada di dalam mouse  yang masih dapat 

dimanfaatkan juga akan digunakan untuk merangkai alat pengusir nyamuk. Ini merupakan 

salah satu unggulan alat pengusir nyamuk yang dikembangkan tim pengabdi, dengan 

pertimbangan bahwa penggunaan komputer saat ini sudah bukan lagi merupakan barang 

mewah. Umur dari komputer termasuk asesorisnya menjadi relatif singkat yang kemudian 

diperlukan untuk ganti dengan alat dengan spesifikasi yang lebih baru. Selain itu faktor 

kerusakan dari alat sering juga terjadi dan berakibat diperlukan pergantian alat baru. Hal ini 

berakibat akan ada alat atau asesoris komputer yang terbuang dan tentu saja sangat berpotensi 

sebagai limbah. Dalam banyak kasus, limbah ini sering menjadi suatu permasalahan baik dari 

aspek lingkungan yang berpotensi untuk pencemaran maupun dari aspek ekonomi untuk 

pengelolaan dan pemusnahannya. 

Berikut ini adalah gambar diagram blok alat pengusir nyamuk elektronik. 

 

Gambar 2.  

Diagram blok alat pengusir nyamuk elektronik secara umum 

  

Gambar 3.  

Rangkaia kelistrikan alat pengusir nyamuk elektronik 

 

 

Pengujian  dan  pengambilan  data  bertujuan  untuk  mengetahui kebenaran   rangkaian   

dan   hasil   kerja   apa   sudah   sesuai   dengan   yang diinginka 

Power Supply Rangkaian Multivibrator Speaker 
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Pada rangkaian power supply terdiri dari transformator step down sebagai penurun 

tegangan, dioda bridge sebagai penyearah gelombang penuh, kapasitor sebagai filter dan IC 

regulator tegangan sebagai penyetabil tegangan. Rangkaian catu daya yang dibuat tersebut 

menghasilkan tegangan +6 V. Untuk mendapatkan tegangan yang stabil sesuai dengan yang 

diinginkan, maka digunakan IC regulator tegangan. IC LM7806 digunakan untuk menghasilkan 

tegangan sebesar +6 VDC. Pengujian dilakukan dengan cara mengukur tegangan  keluaran pada 

kaki output IC dengan menggunakan multimeter.  

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini sejalan dengan misi UNY untuk melaksanakan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi serta dalam rangka menjalankan perannya turut membantu 

memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat.  

Sebagaimana diuraikan dalam analisis situasi bahwa Kabupaten Kulon Progo merupakan 

daerah endemik nyamuk malaria bahkan dinyatakan sebagai wilayah Kejadian Luar Biasa (KLB) 

penyakit malaria. Berbagai usaha untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan seperti 

pembersihan lingkungan, pengasapan (Fogging), pembagian kelambu anti nyamuk, serta 

berbagai usaha swadaya masyarakat misalnya penggunaan obat nyamuk bakar, obat nyamuk 

elekktrik, penggunaan lotion anti nyamuk,dan sebagainya; namun usaha tersebut belum 

memberikan hasil yang sesuai harapan. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya kasus 

penyakit malaria yang terjadi sampai tahun 2012. 

Kegiatan pelatihan ini secara umum bertujuan memberikan alternatif solusi bagi 

permasalahan meningkatnya populasi nyamuk di Kecamatan Kokap Kulon Progo agar 

tereliminasi dari status KLB malaria, sedangkan secara khusus kegiatan ini disesuaikan dengan 

aspek pengetahuan dan ketrampilan yang diharapkan dikuasai peserta pelatihan, yaitu: 

1. Peserta pelatihan dapat memilih dan memilah limbah mouse dan limbah elektronis yang 

masih dapat digunakan sebagai bahan baku atau komponen dasar perakitan alat pengusir 

nyamuk elektronik yang higinis dan ramah lingkungan. 

2. Peserta pelatihan dapat merakit alat pengusir nyamuk elektronis barbahan baku limbah 

yang mampu mengeluarkan frekuensi suara ideal. 

3. Peserta training dapat mengoperasikan alat pengusir nyamuk elektronik engan baik, 

benar, dan aman. 

4. Peserta training dapat memanfaatkan hasil pelatihan sebagai sarana income generating. 

 

Sementara itu, manfaat yang diharapkan dapat dipetik dari kegiatan ini adalah:  

1. Bagi Kelompok Sasaran: 

a. Mengurangi permasalahan endemik nyamuk malaria yang terjadi di lingkungan sekitar 

warga  

b. Meningkatkan pengetahuan kemampuan memanfaatkan limbah elektronik sebagai 

komponen baku alat pengusir nyamuk 

c. Meningkatkan keterampilan merakit alat pengusir nyamuk elektronik berbahan baku 

limbah 

d. Meningkatkan kemampuan mengoperasikan alat dengan baik, benar, dan aman 

e. Meningkatkan motivasi peserta training untuk menjadikan alat pengusir nyamuk 

sebagai income generating 
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2. Bagi Pelaksana: 

a. Dapat mensyiarkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki untuk membantu 

mengurangi permasalahan yang dihadapi masyarakat 

b. Dapat memotivasi masyarakat sasaran berwirausaha di bidang perakitan alat pengusir 

nyamuk elektronik berbahan baku limbah dengan harga yang sangat kompetitif  

c. Meningkatkan eksistensi secara akademis maupun non akademis Tim Pengabdi dalam 

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

 

3. Bagi Lembaga: 

a. Dapat meningkatkan sosialisasi dan eksistensi UNY, khususnya Jurusan Pendidikan 

Teknik Elektro FT UNY. 

b. Dapat digunakan sebagai dasar merencanakan program pengabdian di masa yang akan 

datang agar sustainibilatas program berjalan dengan baik 

 

METODE  

Khalayak Sasaran Kegiatan   

Khalayak sasaran di dalam kegiatan ini adalah kelompok masyarakat yang akan dijadikan 

sasaran PPM yang berdomisili di Kelurahan Hargorejo, Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon 

Progo D.I. Yogyakarta. Kelurahan Hargorejo terbagi menjadi 16 dusun, setiap dusun diwakili 

dua orang peserta, sehingga jumlah khalayak sasaran secara keseluruhan 32 orang (tidak 

termasuk tim pelaksana dan mahasiswa). Lokasi kegiatan dipusatkan di Kantor Kelurahan 

Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. 

Berhubung kegiatan ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan spesifik serta 

membutuhkan ketelitian, maka masyarakat yang dijadikan sasaran adalah dari kaum muda 

yang terhimpun dalam organisasi karang taruna, namun demikian tidak menutup kemungkinan 

warga lain yang berminat tetap diperbolehkan mengikuti pelatihan.  

Anggota karang taruna sebagai khalayak sasaran ini memilki peran yang sangat strategis, 

dengan asumsi dari 32 peserta, minimal 25 orang dapat dijadikan trainer yang diharapkan 

mampu menyebarluaskan kemampuannya dan melatih peserta lain yang belum mendapatkan 

kesempatan mengikuti pelatihan.  

 

1. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Transformator step down  

b. Transformator yang digunakan dalam rangkaian ini adalah transformator step down ( 

220 VAC 50 Hz / 9 VAC 0,2 A ). Dengan transformator ini dapat menghasilkan tegangan 

sekunder yang sesuai kebutuhan alat. Selain itu juga dapat menggunakan transformator 

dengan tegangan sekundernnya < 12 volt. 

c. Dioda: Dioda yang digunakan dalam rangkaian ini adalah jenis IN 4007. Dioda yang 

digunakan sebanyak 4 buah, karena dalam rangkaian ini menggunakan penyearah 

gelombang penuh sistem jembatan. 

d. Kapasitor: Kapasitor yang digunakan dalam rangkaian ini berjumlah 6 buah 
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e. IC: berfungsi sebagai penyetabil tegangan DC keluaran power supply. Dengan IC 

tersebut akan menghasilkan tegangan keluaran 6 volt DC yang sesuai dengan tegangan 

kebutuhan rangkaian alat. 

f. Resistor dan potensiometer: Resistor yang digunakan disesuaikan dengan nilai 

frekuensi keluaran yang dibutuhkan alat. IC NE 555 

g. IC NE 555  

h. Speakerkan dengan bentuk alat, dan mudah di dapat di pasaran. 

i. LED: Digunakan untuk penanda mati atau hidupnya alat. 

j. Saklar: Digunakan untuk menghidupkan dan mematikan alat. 

k. Limbah mouse komputer 

l. Kabel yang digunakan adalah kabel yang kecil. 

 

2. Metode Pelaksanaan 

Metode kegiatan berisi tentang uraian secara ringkas, praktis, ilmiah, dan bersifat 

aplikatif, serta metode yang akan dipergunakan untuk mengatasi hal-hal sebagaimana 

dikemukakan dalam permasalahan untuk merealisasikan tujuan kegiatan.  

Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, tanya jawab, 

demonstrasi, latihan merakit dan menguji alat secara laboratoris maupun secara empiris. 

Adanya kombinasi penggunaan metode ini diharapkan tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai 

secara optimal. Berikut diuraikan secara lebih rinci tentang metode yangdigunakan dalam 

kegiatan ini. 

 

Tabel 1. Metode dan Media yang Digunakan 

Hari 
Ke: 

 
Materi 

 
Media 

 
Metode 

Penanggung 
jawab 

Waktu 
(menit) 

I 

Konsep dasar 
rangkaian elektronik 
alat pengusir nyamuk 

 
Handout 

Ceramah, 
Tanya jawab, diskusi 

Zamtinah 
Sardjiman 

120 

Pemilihan dan 
pemilahan limbah 
elektronik 

Handout 
Ceramah,Tanya jawab, 
diskusi 

K.Ima Ismara 60 

II 
Perakitan alat pengusir 
nyamuk 

Jobsheet, 
Trainer Kit, 
Prototipe alat 

Demonstrasi, 
Pemberian tugas 
perakitan 

Heri 
Nurrohman 

240 

III Pengoperasian alat 

Trainer Kit, 
CRO, 
Multimeter, 
Lembar 
observasi 

Demonstrasi, 
Latihan, Eksperimen 

Zamtinah 240 

IV Pengukuran Parameter 
Trainer Kit, 
Lembar 
observasi 

Demonstrasi, 
Latihan, 
Uji coba alat di rumah 
penduduk 

Sardjiman 240 

V 

Kalkulasi kebutuhan 
biaya dan harga 
pemasaran 

Handout 
 

Ceramah, 
Diskusi, Pemberian 
tugas 

K.Ima Ismara 120 

Evaluasi pelatihan Soal Tes 
Tes tertulis, 
Tes Praktik 

Tim 120 
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Rancangan evaluasi berisi uraian tentang bagaimana dan kapan evaluasi kegiatan akan 

dilakukan. Untuk itu, perlu dikemukakan apa saja kriteria, atau indikator pencapaian tujuan dan 

tolok ukur  serta instrumen yang dipergunakan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan 

yang dilakukan.  

Evaluasi kegiatan dilakukan secara on going evaluation, artinya proses evaluasi dilakukan 

selama pelatihan, baik pada saat penyajian konsep, pelatihan merkit, maupun saat uji 

efektitivitas alat. 

Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu segi 

penguasaan konsep, segi keterampilan merakit rangkaian, serta segi fungsional dan efektivitas 

alat yang dirakit oleh peserta. Tabel berikut menunjukkan instrumen evaluasi kegiatan 

 

Tabel 2.  Instrumen penilaian 

Segi Aspek Penilaian 
Sekor 

5 4 3 2 1 

Penguasaan 

Konsep 

 Konsep catu daya 

 Konsep multivibrator 

 Konsep sistem audio 

     

Keterampilan  

Merakit 

 Persiapan alat 

 Penggunaan bahan 

 Ketrampilan merakit 

 Kebenaran rangkaian 

 Kerapian 

     

Fungsional dan 

Efektivi tas Alat 

 Kemampuan melakukan uji laboratoris (ketepatan dan 

kemampuan penggunaan alat ujur, ketepatan pembacaan) 

 Kemampuan menganalisis hasil pengukuran 

 Kemampuan melakukan uji empiris 

     

 

Kerangka Pemecahan Masalah 

Kerangkan pemecahan masalah dalam kegiatan ini disajikan dalam bentuk uraian 

alternatif strategi dan alur pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk menjawab 

permasalahan yang dihadapi khalayak sasaran.  

Berikut kerangka pemecahan masalah yang dilaksanakandalam kegiatan training 

perakitan alat pengusir nyamuk elektronik berbahan baku limbah: 

1. Pengetahuan awal tentang konsep dasar rangkaian elektronik alat pengusir nyamuk 

berbahan baku limbah 

2. Konsep dasar limbah elektronik yang dapat digunakan sebagai bahan baku alat  

3. Teknik merakit alat pengusir nyamuk elektronik berbahan baku limbah 

4. Teknik penggunaan peralatan kelistrikan dan pemasangan komponen 

5. Teknik pengoperasian alat baik secara baik, benar, dan aman 

6. Penghitungan harga jual alat yang marketable dan kompetitif 

7. Wawasan, pengetahuan, dan pembekalan menjadikan alat pengusir nyamuk elektronik 

sebagai sarana income generating warga masyarakat 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Materi pelatihan yang diberikan kepada peserta adalah tentang Konsep Dasar, Perakitan, 

dan Pengujian alat pengusir nyamuk menggunakan limabh mouse. Dengan demikian untuk 

mengetahui apakah peserta pelatihan dapat mencapai tujuan yang sudah ditargetkan adalah 

melalui tes yang  secara substansial desesuaikan dengan materi pelatihan.  Gambar 3 

menunjukkan perolehan skor peserta pelatihan.  

 
Gambar 3. 

Perolehan skor peserta pelatihan 

 

Selanjutnya gambar 4 menunjukkan rerata skor dari komponen atau materi pelatihan 

yang diujikan yang mampu dicapai oleh peserta pelatihan. Dalam gambar komponen yang 

diujikan mencakup: Konsep catu daya, Konsep multivibrator, Konsep sistem audio, Persiapan 

alat, Penggunaan bahan, Keterampilan merakit, Kebenaran rangkaian, Kerapian, Uji laboratoris, 

Uji empiris. 

 

Gambar 4. 

Skor rerata peserta pada setiap materi (komponen) yang diuji 
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Data pengujian alat secara empiris di masyarakat dapat diperlihatkan pada tabel 3 berikut:  

 

Tabel 3. Hasil uuji empiris alat pengusir nyamuk (Sumber: Heri Nurrohman, 2012) 

No 
Ru-

mah 

Waktu 

(WIB) 

Jumlah Gangguan/gigitan 

Sebelum Menggunakan Alat Setelah Menggunakan Alat 

Ren-

dah 
Sedang Tinggi 

Rendah Sedang Tinggi 

1 A 
16.00 – 18.00   V V   

19.00 – 21.00   V  V  

2 B 
16.00 – 18.00  V   V  

19.00 – 21.00   V  V  

3 C 
16.00 – 18.00   V V   

19.00 – 21.00   V  V  

4 D 
16.00 – 18.00  V  V   

19.00 – 21.00  V  V   

5 E 
16.00 – 18.00   V  V  

19.00 – 21.00   V  V  

6 F 
16.00 – 18.00   V  V  

19.00 – 21.00   V  V  

7 G 
16.00 – 18.00   V  V  

19.00 – 21.00   V  V  

8 H 
16.00 – 18.00   V V   

19.00 – 21.00   V  V  

9 I 
16.00 – 18.00  V  V   

19.00 – 21.00   V  V  

10 J 
16.00 – 18.00  V  V   

19.00 – 21.00   V V   

 

Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM 

Berdasarkan gambar 3 diperoleh data bahwa skor atau nilai tertinggi yang dapat diraih 

oleh peserta pelatihan adalah 3,6 dan yang mampu meraih skor tertinggi hanya 1 orang atau 

4%. Sedangkan skor terendah adalah 3,2 dan peserta yang mendapat skor 3,2 ini sebanyak 4 

orang atau 16% dari seluruh peserta pelatihan. Sementara itu skor yang diperoleh mayoritas 

peserta adalah 3,4 dan peserta yang mendapatkan skor 3,4 adalah 9 peserta atau 36%. Untuk 

lebih jelaskanya dapat dilihat pada gambar 5 berikut: 
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Gambar 5. 

Persentase perolehan skor peserta pelatihan 

 

Gambar 5 di atas memberikan makna bahwa sebagian besar peserta memiliki kategori 

“Baik” terhadap penguasaan materi pelatihan karena semua di atas 3. Dari keseluruhan peserta 

tidak ada yang mendapat skor 4 atau masuk kategori “Sangat Baik” , demikian halnya tidak ada 

yang mendapat skor di bawah 3 yang masuk kategori “ Cukup” atau “Kurang”. Hal ini ada 

kemungkinan disebabkan karena dalam mengerjakan tugas merangkai maupun menguji alat 

pengusir nyamuk dikerjakan secara kelompok (satu kelompok terdiri dari 3-4 orang), sehingga 

faktor kerjasama antar anggota kelompok ditengarai menjadi penyebab perolehan skor yang 

rata-rata sama sebagaimana data di atas. Apabila pengerjaan alat dilakukan secara individu, ada 

kemungkinan hasil perolehan skor akan berbeda. 

Selanjutnya apabila ditinjau dari penguasaan materi, gambar 6 menunjukkan bahwa 

materi yang penguasaannya masuk kategori “Cukup Dikuasai” sebesar 45%; kategori “Dikuasai” 

sebesar 18%; dan materi yang “Sangat Dikuasai” para peserta pelatihan sebesar 37%.    

                        

Gambar 6. 

Persentase penguasaan materi 

 

Berdasarkan gambar 6, materi yang sangat dikuasai peserta pelatihan adalah Konsep 

sistem audio, Persiapan alat, Penggunaan bahan, dan Kebenaran Rangkaian. Hal ini wajar jika 

sangat dikuasai peserta, terutama materi tentang Persiapan alat, Penggunaan bahan, serta 

Kebenaran rangkaian, karena semua sudah disiapkan Tim Pengabdi, baik alat, bahan, maupun 

gambar rangkaian. Apabila semua materi tersebut ditangani sendiri oleh peserta, di samping 
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memerlukan waktu lama juga belum tentu selesai dan berhasil sesuai rancangan. Faktor lainnya 

adalah rangkaian audio sangat sederhana sehingga mudah difahami peserta pelatihan. 

Materi yang termasuk kategori kurang dikuasai peserta dibanding materi lainnya, adalah 

Konsep catu daya, Uji laboratoris, Uji empiris, dan Analisis Data. Hasil ini juga wajar, karena 

papa materi Konsep catu daya rangkaiannya agak kompleks dan rumit serta perlu pemahaman 

teoritis dan keterampilan merakit komponen yang lebih sulit. Sedangkan pada Uji laboratoris 

dan Uji empiris disebabkan karena keterbatas peralatan uji, sehingga ketika dilakukan 

demonstarsi oleh Tim Pengabdi, tidak semua peserta dapat memperhatikan dengan baik. Pada 

analisis data juga demikian, para peserta kurang begitu menyukai perhitungan-perhitungan 

yang rumit. Hal ini disebabkan karena faktor usia peserta yang sudah tidak muda lagi, selain itu 

mereka sudah lama meninggalkan bangku sekolah sehingga ada rumus-rumus analisis data 

yang sudah lupa. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat tentang Pelatihan Membuat Alat 

Pengusir Nyamuk Berbahan Baku Limbah Mouse di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peserta pelatihan dapat memilih dan memilah limbah mouse dan limbah elektronis yang 

masih dapat digunakan sebagai bahan baku atau komponen dasar perakitan alat pengusir 

nyamuk elektronik yang higinis dan ramah lingkungan. 

2. Peserta pelatihan dapat merakit alat pengusir nyamuk elektronis barbahan baku limbah 

yang mampu mengeluarkan frekuensi suara ideal. 

3. Peserta training dapat mengoperasikan alat pengusir nyamuk elektronik engan baik, 

benar, dan aman. 

4. Peserta training dapat memanfaatkan hasil pelatihan sebagai sarana income generating. 

5. Skor atau nilai tertinggi yang dapat diraih oleh peserta pelatihan adalah 3,6 dan yang 

mampu meraih skor tertinggi hanya 1 orang atau 4%. Sedangkan skor terendah adalah 

3,2 dan peserta yang mendapat skor 3,2 ini sebanyak 4 orang atau 16% dari seluruh 

peserta pelatihan. Sementara itu skor yang diperoleh mayoritas peserta adalah 3,4 dan 

peserta yang mendapatkan skor 3,4 adalah 9 peserta atau 36% 

 

Saran 

1. Mengingat daerah Kelurahan Hargorejo Kecamatan Kokap kabupaten Kulon Progo sering 

terjadi kasus penyakit malaria dan demam berdarah atau penyakit lain yang disebabkan 

oleh gigitan nyamuk, maka para peserta pelatihan dapat menyebarluaskan ilmunya 

kepada khalayak yang lebih luas agar lebih banyak warga yang mampu membuat alat 

pengusir nyamuk. Sehingga populasi nyamuk dapat dikurangi. 

2. Perlu dukungan dari pemerintah setempat yang lebih optimal lagi, misalnya memfasilitasi 

warganya dalam mengadakan pelatihan merakit alat pengusir nyamuk 
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PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS SEBAGAI UPAYA 
PENCERAHAN DAN KEMANDIRIAN GURU  

 

UMI ROCHAYATI 
Universitas Negeri Yogyakarta, umi@uny.ac.id, Hp.081578000714 

 

ABSTRAK 

Kemampuan seorang guru untuk melakukan penelitian merupakan suatu tuntutan 
dalam rangka peningkatan kualitas guru. Namun antusiasme guru untuk meneliti 
masih rendah  karena keterbatasan pemahaman, kemampuan dan pengalaman 
penelitian. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dipandang sebagai bentuk penelitian 
peningkatan kualitas pembelajaran yang paling tepat karena selain sebagai peneliti 
guru juga bertindak sebagai pelaksana PBM sehingga tahu betul permasalahan yang 
dihadapi, dan kondisi yang ingin dicapai. Berdasar atas kondisi tersebut 
dilaksanakanlah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) yang bertujuan 
memberikan pencerahan dan kemandirian bagi guru untuk meningkatkan 
pemahaman dan ketrampilan guru dalam menyusun proposal dan melaksanakan 
Penelitian Tindakan Kelas.  

Kegiatan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah I Bantul, dengan sasaran kegiatan 
guru-guru SMK Muhammadiyah I Bantul. Materi pelatihan penelitian tindakan kelas 
meliputi: Jenis-jenis Penelitian Pendidikan, Pengertian dan Karakteristik PTK, 
Penyusunan Proposal PTK, Pelaksanaan PTK, Penyusunan laporan PTK dan 
Bagaimana Mengenal Karakteristik Peserta Didik. Pelatihan dilaksanakan pada 
tanggal 19-20 Oktober 2012 dengan diikuti 33 peserta. Pelatihan dilaksanakan 
dengan metode ceramah, diskusi, pemberian tugas dan bimbingan. Peserta 
pelatihan dituntut untuk menyusun proposal PTK sesuai dengan permasalahan 
yang ada yang ditemui di kelas. Proposal yang sudah jadi dikumpulkan, selanjutnya 
dikoreksi dan diberi masukan oleh tim PPM. 

Hasil pelatihan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman dan 
keterampilan guru SMK Muhammadiyah I Bantul  dalam memahami penelitian 
tindakan kelas sekaligus para guru juga mengenal karakteristik peserta didiknya. 
Hasil dari pelatihan tersusun 7 proposal PTK. Pelatihan mempunyai efektivitas dan 
efisiensi yang tinggi karena guru memang membutuhkan materi pelatihan 
penelitian tindakan kelas. 

Kata Kunci : Pelatihan PTK, Guru 

 

PENDAHULUAN  

Analisis Situasi 

Perbaikan pendidikan pada semua jenjang perlu terus menerus dilakukan sebagai 

antisipasi kepentingan masa depan. Mutu produk pendidikan sangat erat kaitannya dengan 

proses pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: kurikulum, 

tenaga kependidikan, proses pembelajaran, sarana-prasarana, alat-bahan, manajemen sekolah, 

lingkungan (iklim) kerja dan kerjasama industri.  

 Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, khususnya tingkat  SMK di Propinsi  

Daerah Istimewa Yogyakarta berbagai program   peningkatan kualitas guru telah dilaksanakan 

mailto:umi@uny.ac.id
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melalui pelatihan berkaitan dengan PBM,  pelatihan di bidang evaluasi pembelajaran dan 

penelitian.  Penelitian Tindakan Kelas  dipandang sebagai bentuk penelitian peningkatan 

kualitas pembelajaran yang paling tepat karena selain sebagai peneliti guru juga bertindak 

sebagai pelaksana PBM sehingga tahu betul permasalahan yang dihadapi, dan kondisi yang 

ingin dicapai.   Namun antusiasme guru masih kurang karena keterbatasan kemampuan dan 

pengalaman penelitian, sehingga serapan dana   kurang optimal. Disamping itu karena 

keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penelitian,   hasil-hasil   pelaksanaan PTK yang 

terlaksana masih kurang mencerminkan PTK, kebanyakan hasil penelitian tindakannya masih 

rancu dengan penelitian dengan analisis statistik.  Disisi lain dengan adanya pengabdian 

masyarakat yang berkaitan dengan penelitian tindakan akan diperoleh beberapa manfaat 

antara lain : dalam PLPG guru dalam mengikuti uji sertifikasi juga diberi materi PTK, demikian 

pula jika ada mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tindakan kelas para guru dapat 

mendampingi dan membimbing. Sisi lain guru dapat diajak berkolaborasi dengan pihak 

perguruan tinggi yang berkaitan dengan kegiatan KKN – PPL mahasiswa. 

Dari analisis situasi inilah maka dipandang perlu untuk meningkatkan pemahaman dan 

kemampuan guru SMK dalam melakukan  Penelitian Tindakan Kelas khususnya bagi guru-guru 

SMK Muhammadiyah I Bantul. 

 

Identifikasi dan Rumusan Masalah  

       1. Kurangnya pengalaman guru dalam hal penelitian tindakan kelas 

       2. Kurangnya pengalaman penulisan ilmiah (penyusunan proposal). 

       3. Kurang percaya diri dalam hal mengekspresikan potensi diri dalam bentuk 

      karya ilmiah. 

3. Belum terbudayakannya kegiatan penelitian di lingkungan sekolah 

 

Tujuan Kegiatan PPM 

Meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru SMK dalam menyusun proposal dan 

melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas melalui pelatihan di sekolah.  

 

Manfaat  Kegiatan PPM 

Menumbuh kembangkan budaya meneliti di sekolah dan meningkatkan partisipasi 

kegiatan PTK yang dilakukan di dalam kelas tanpa harus meninggalkan kegiatan PBM di kelas. 

 

METODE  

Waktu dan tempat pelatihan 

Pelatihan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Bantul selama 2 hari yaitu tanggal 19-

20 Oktober 2012. 

Khalayak Sasaran 

Guru SMK Muhammadiyah I Bantul karena para guru sudah sangat membutuhkan adanya 

penulisan karya ilmiah sebagai persyaratan untuk kenaikan jabatan fungsionalnya.  
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Metode Kegiatan PPM 

Rendahnya partisipasi PTK di sekolah sebagian besar disebabkan karena kurangnya 

pemahaman tentang PTK. Oleh karena itu dalam pelatihan ini dilaksanakan dengan metode 

sebagai berikut : 

1.  Pelatihan  diupayakan agar dapat  memberikan kontribusi yang besar pada partisipasi 

guru dalam mengajukan penelitian tindakan kelas.  

      2.  Materi pelatihan meliputi : 

            a. Jenis-jenis penelitian pendidikan 

b. Pengertian dan karakteristik PTK 

c. Penyusunan proposal PTK 

d. Pelaksanaan PTK 

            e. Penyusunan Laporan PTK 

f. Pengenalan karakteristik peserta didik 

3. Menyediakan buku pedoman PTK yang meliputi penyusunan proposal, dan 

pelaksanaannya. Menyediakan contoh proposal PTK,  dan setiap materi pelatihan di 

buat hand out agar memudahkan peserta dalam memahami materi. 

4. Setiap peserta diwajibkan untuk menyusun satu proposal PTK agar dapat dipantau 

sejauhmana pemahamannya tentang PTK. 

 

Langkah-Langkah Kegiatan PPM 

      Pelaksanaan pelatihan penelitian tindakan kelas untuk guru SMK Muhammadiyah I 

Bantul  melalui prosedur sebagai berikut : 

1. Berdasarkan pengamatan saat menatar PLPG banyak guru yang masih merasa kesulitan 

melakukan PTK bahkan mayoritas belum pernah melakukan PTK. Oleh karena rendahnya 

minat guru dalam melakukan  penelitian  maka perlu adanya treatment. Rendahnya minat 

meneliti ini kemungkinan besar disebabkan ketidak pahaman guru tentang penelitian 

tindakan kelas.  

2. Konfirmasi Lapangan 

 Berdasarkan data masukan di atas dilakukan konfirmasi kesekolah. Data yang diperlukan 

adalah sebab-sebab rendahnya minat guru melakukan penelitian tindakan kelas,  apa yang 

diperlukan pihak sekolah guna meningkatkan minat meneliti. Kebutuhan tersebut antara 

lain dana pendukung pelaksanaan penelitian tindakan kelas, pemahaman penelitian 

tindakan kelas. 

   3.   Menyusun Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat Tingkat Jurusan 

 Membentuk tim pelatihan penelitian tindaka kelas, yang terdiri dari dosen-dosen jurusan 

pendidikan teknik elektronika yang mempunyai  pengalaman dan ketertarikan dibidang 

penelitian tindakan kelas. 

4. Berdasarkan  observasi kebutuhan sekolah , diajukan kegiatan pelatihan tindakan kelas 

untuk guru-guru SMK Muhammadiyah I Bantul.  

5.  Pelatihan dilaksanakan pada 19-20 Oktober 2012 . Pelatihan ini dilakukan dengan harapan 

dari hasil pelatihan ini muncul beberapa proposal penelitian tindakan kelas.  
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6.  Pelatihan dilanjutkan dengan tugas penyusunan proposal dengan waktu 2 minggu. Selang 

waktu ini guru diberi tugas untuk menyusun   proposal penelitian tindakan kelas.  Dalam 

selang waktu ini pula guru difasilitasi untuk pencarian referensi , bimbingan penyusunan 

proposal. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Langkah-langkah kegiatan PPM 

Faktor Pendukung dan Penghambat  

Faktor Pendukung :  

1. Adanya kepentingan bersama yang saling menguntungkan yaitu pihak sekolah dapat 

menyiapkan proposal PTK sedini mungkin dalam meningkatkan PBM 

2. Adanya kebutuhan guru untuk memahami penelitian tindakan kelas sesuai dengan 

pelaksanaan kurikulum KBK. 

3. Adanya kepentingan dalam waktu yang tepat sehingga program ini mendapat sambutan 

antusias dari pihak sekolah. 

4. Adanya tingkat kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan pendidikan di lapangan 

(sekolah)  dari Tim PPM.   

5. Adanya fasilitas pendukung dari SMK  berupa  Viewer dan Laptop. 

 

Faktor Penghambat:   

1. Tidak ada  sistem monitoring implementasi hasil pelatihan pada tahap pelaksanaan PTK 

di sekolah. 

2. Kesulitan dalam melakukan penyesuaian waktu  pelaksanaan antara pihak sekolah dan 

Tim PPM, karena PBM harus berjalan seperti biasa. 

3. Kesulitan dalam memberikan contoh-contoh permasalahan dalam penelitian karena 

latar belakang bidang studi peserta berbeda-beda. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil Pelaksanaan Kegiatan  PPM 

Berdasarkan pemantauan implementasi  hasil pelatihan di  lapangan (SMK 

Muhammadiyah I Bantul) ditunjukkan bahwa jumlah peserta pelatihan sebanyak 33 guru dari 

berbagai mata pelajaran.  

Pelaksanaan pelatihan dilakukan dalam 2 hari  dengan urutan materi sebagai berikut : 

- Jenis-jenis Penelitian Pendidikan 

- Pengertian dan Karakteristik PTK 

- Penyusunan Proposal dan Pelaksanaan PTK 

Identifikasi 

Masalah 
Pelatihan 

PTK 

Konfirmasi 

Lapangan 
Konsolidasi 

Tim PPM 

Rancangan kegiatan 

Pelatihan 
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- Penyusunan Laporan PTK 

- Pengenalan karakteristik Peserta Didik 

- Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab 

- Penugasan penyusunan proposal PTK disertai pendampingan. 

 

Secara garis besar isi materi pelatihan adalah sebagai berikut : 

1. Pengertian  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Merupakan salah satu jenis penelitian pendidikan dan dapat digunakan oleh tenaga 

pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, dapat dilakukan secara 

perorangan atau pun melalui kolaborasi dengan rekan sejawat atau ahli pendidikan 

2. Karakteristik PTK : 

Karakteristik PTK dapat disebutkan :    

a. Situasional artinya berkaitan langsung dengan permasalahan yang konkrit dihadapi 

guru dalam kesehariannya. Hal ini dapat berkaitan dengan mendiagnosis masalah 

dalam konteks tertentu. Masalahnya diangkat dari praktik pembelajaran keseharian 

yang dapat dirasakan oleh guru atau siswa atau keduanya. 

b. Kontekstual artinya upaya penyelesaian atau pemecahannya demi peningkatan 

mutu pendidikan, prestasi siswa, profesi guru dan mutu sekolah tidak terlepas dari 

konteksnya dengan cara merefleksi diri yaitu sebagai praktisi dalam pelaksanaan 

tugas-tugas kesehariannya sekaligus secara sistemik meneliti dirinya sendiri. 

c. Bersifat kolaboratif dan partisipatif antara guru, siswa dan  individu lain yang 

terkait dalam proses pembelajaran yaitu suatu satuan kerja sama secara langsung 

atau tidak langsung dengan perspektif berbeda. Misalnya bagi guru demi 

meningkatkan profesionalismenya , bagi siswa untuk meningkatkan presatsi 

belajarnya. Kolaborasi diartikan sebagai kerja sama saling tukar menukar ide untuk 

melakukan aksi dalam rangka memecah kan masalah.  

d. Bersifat self-evaluatif (evaluatif dan reflektif) yaitu kegiatan modifikasi praksis yang 

dilakukan secara kontinu, dievaluasi dalam situasi yang ada dan terus berjalan, 

dengan  tujuan akhir untuk meningkatkan perbaikan dalam praktik yang dilakukan 

guru. 

e. Bersifat fleksibel dan adaptif (luwes dan menyesuaikan) memungkinkan adanya 

perubahan selama masa percobaan . Adanya penyesuaian menjadi kan prosedur 

yang cocok untuk bekerja di kelas yang memiliki banyak kendala yang 

melatarbelakangi masalah-masalah di sekolah. Penelitian Tindakan Kelas lebih 

menekankan sifat tanggap dan pengujicobaan serta pembaharuan ditempat 

kejadian. 

f. Penelitian tindakan kelas memanfaatkan data pengamatan dan perilaku empirik 

yaitu menelaah ada tidaknya kemajuan , sementara penelitian dan proses 

pembelajaran terus berjalan, semua informasi yang ada dikumpulkan, diolah, 

didiskusikan, dinilai oleh beberapa individu yang terkait untuk melakukan 

tindakan. Perubahan kemajuan dicermati dari waktu ke waktu dengan melakukan 

evaluasi formatif. 

g. Sifat dan sasaran penelitian tindakan kelas adalah situasional-spesifik, tujuannya 

pemecahan masalah praktis. Dengan demikian temuan-temuannya berguna dalam 

dimensi praktis tidak dapat digeneralisasi sehingga tidak secara langsung memiliki 

andil pada usaha pengembangan ilmu. Kajian permasalahan, prosedur 
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pengumpulan data dan pengolahannya dilakukan secermat mungkin dengan 

mendasarkan pada keteguhan ilmiah. 

 

3. Tujuan Penelitian Tindakan Kelas 

Ada 2 tujuan utama yang dapat dicapai dengan PTK : 

a. Melakukan perbaikan, peningkatan dan perubahan ke arah yang lebih baik. 

b. Menemukan model atau prosedur tindakan yang memberikan jaminan terhadap upaya 

pemecahan masalah. di mana proses pembelajaran sedang berlangsung. 

 

   4. Langkah-langkah pelaksanaan PTK  

       a. Identifikasi dan Formulasi masalah  

           Formulasi masalah peneltian merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan 

langkah-langkah selanjutnya. Masalah dalam PTK mempunyai karakteristik spesifik 

bahwa peneliti tidak berada di luar apa yang diteliti tetapi berada di dalamnya, dimana 

guru terlibat langsung dalam pelaksanaan PTK. Oleh karena itu dengan memilih masalah 

yang tepat guru sebagai peneliti dapat melakukan perbaikan, peningkatan dan 

perubahan pembelajaran menjadi lebih baik.  

Masalah yang laik diangkat sebagai masalah PTK yaitu : 

1). Masalah menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan fakta  empirik   yang 

dirasakan pada saat PBM. 

2). Adanya kemungkinan dicarikan alternatif solusinya melalui tindakan konkret yang 

dapat dilakukan guru dan siswa. 

3).  Masalah tersebut memungkinkan dicari dan diidentifikasi faktor-faktor yang 

menimbulkannya. 

       b. Signifikansi Masalah PTK 

            Masalah yang dipilih untuk diangkat dalam PTK hendaknya mempunyai nilai yang bukan 

hanya sesaat dan memungkinkan diperoleh model tindakan efektif yang dapat dipakai 

guna memecahkan masalah yang mirip atau sejenis.  Pertanyaan yang dapat diajukan 

untuk mengkaji masalah misalnya sebagai berikut : 

            1).  Apakah masalah teridentifikasi dan terformulasi secara jelas dan benar ? 

            2).  Apakah ada masalah lain yang terkait dengan masalah yang akan diteliti ?, jika ya 

apakah telah terumuskan secara spesifik dan jelas ? 

            3). Apakah ada bukti empirik yang memperlihatkan nilai berharga untuk perbaikan 

praktek dan perbaikan pembelajaran ?.  

 c. Sumber masalah 

Masalah PTK harus bersumber dari guru sendiri dan bukan berasal dari orang lain. 

d. Formulasi Masalah 

    Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memformulasikan masalah : 

    1). Aspek substansi: perlu dilihat bobot kegunaan manfaat pemecahan masalah melalui 

tindakan. 

     2). Aspek Formulasi: masalah hendaknya dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan 

dan bukan merupakan pernyataan. 

     3). Aspek teknis  : menyangkut kemampuan dan kelayakan peneliti untuk melakukan 

penelitian terhadap masalah yang dipilih. 

e.  Analisis Masalah  
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    Analisi masalah merupakan kajian terhadap permasalahan dilihat dari segi 

kelayakannya, meliputi :   

   1). Konteks, situasi dimana masalah terjadi 

   2). Kondisi prasyarat terjadinya masalah 

   3). Keterlibatan komponen, aktor dalam terjadinya masalah 

   4). Kemungkinan adanya alternatif solusi yang dapat diajukan 

   5). Ketepatan waktu, lama waktu yang diperlukan untuk pemecahan masalah. 

   Analisis masalah ini digunakan untuk merancang rencana tindakan dan keterlibatan 

peran kolaborasi, waktu dalam siklus.   

5. Penyusunan Desain PTK 

Dalam membuat desain penelitian terdiri dari empat langkah tindakan yaitu : 

a. Penjajagan  

 Penjajagan ini diperlukan untuk menentukan masalah hakiki yang dirasakan terhadap 

apa yang telah dilaksanakan selama ini. 

b. Skenario Tindakan  

 Skenario tindakan atau aksi digunakan untuk melakukan perbaikan, peningkatan dan 

atau perubahan kearah yang lebih baik dari praktek pembelajaran yang dilakukan 

untuk mencapai hasil yang optimal atau memuaskan. 

c.  Implementasi  Skenario Tindakan  

 Peneliti bersama-sama kolaborator atau partisipan (misalnya guru peneliti yang lain 

serta siswa ) melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertulis dalam skenario. 

 Pemantauan atau monitoring dilakukan segera setelah kegiatan dimulai. Rekaman 

semua kejadian dan perubahan yang terjadi perlu dilakukan dengan berbagai alat dan 

cara sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. 

d.   Analisis Data  

 Berdasarkan hasil monitoring dilakukan analisis data yang dapat digunakan sebagai 

bahan acuan untuk mengadakan evaluasi apakah tujuan yang dirumuskan tercapai. 

Jika belum memuaskan maka dilakukan revisi atau modifikasi dan perencanaan ulang 

untuk memperbaiki tindakan pada siklus sebelumnya. 

1). Jika data bersifat kuantitatip cukup digunakan dengan analisis deskriptip dan 

sajian visual. Perlu disadari bahwa peneliti tidak dapat membandingkan hasil 

(nilai prestasi akademik) antara siswa yang diajar pada semester yang berbeda 

dan pada siswa yang berbeda.   

2).  Jika data bersifat kualitatip maka analisis dilakukan secara kualitatip pula. 

Proses analisis dilakukan melalui tahap : menseleksi, menyederhanakan, 

mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasi  secara sistematis dan logis, 

serta membuat abstraksi atas kesimpulan makna hasil penelitian. 

Agar Pelatihan PTK yang dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 Bantul mendapatkan hasil 

yang maksimal diperlukan suatu tolok ukur keberhasilan untuk masing-masing materi, 

berikut adalah tabel tolok ukur keberhasilan untuk tiap materi yang disampaikan. 
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Tabel 1 : Materi Dan Tolok Ukur Keberhasilan Pelatihan  

No Tempat Materi Tolok Ukur 

Keberhasilan 

1 SMK 

Muhammadiyah 

1 Bantul 

Jenis-jenis Penelitian Pendidikan Paham jenis-jenis penel pend 

Pengertian dan karakteristik 

PTK 

Pemahaman tentang PTK 

Penyusunan proposal PTK dan 

pelaksanaan PTK 

 

Dapat menyusun proposal 

PTK dan paham pelaksanaan 

PTK 

Penyusunan Laporan  PTK Pemahaman penyusunan Lap 

PTK 

Karakteristik Peserta Didik Memahami karakteristik 

peserta didik 

Penugasan dan bimbingan Tersusunnya Proposal PTK 

 

       Hasil pelatihan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman dan 

keterampilan guru SMK Muhammadiyah I Bantul  dalam memahami penelitian tindakan kelas 

sekaligus para guru juga mengenal karakteristik peserta didiknya. Produk dari pelatihan dan 

bimbingan yang dilakukan oleh tim PPM berhasil tersusun 7 proposal PTK. Pelatihan 

mempunyai efektivitas dan efisiensi yang tinggi karena guru memang membutuhkan materi 

pelatihan penelitian tindakan kelas. 

Berikut adalah hasil dokumentasi pelatihan yang dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 Bantul  
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Gambar 2. Penyampaian materi oleh Tim PPM 

 

Pembahasan Hasil Pelaksanaan PPM 

Budaya meneliti di kalangan guru sekolah termasuk SMK masih perlu ditingkatkan. Hal ini 

selaras dengan tuntutan profesi guru yang semakin tinggi dimasa sekarang maupun masa yang 

akan datang. Guru lebih peka dan peduli terhadap masalah belajar siswa, dan dapat 

memberikan solusi yang tepat melalui serangkaian kegiatan penelitian. Dampak positipnya 

adalah memberikan kelancaran kenaikan jabatan fungsional terutama untuk golongan IVa yang 

membutuhkan persyaratan karya ilmiah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

diharapkan akan dapat mengantarkan guru memasuki budaya meneliti di sekolah secara lebih 

efektif.  

     Semula munculnya gagasan pelatihan yaitu tim ingin memberikan pemahaman dan 

ketrampilan bagi guru-guru SMK Muhammadiyah I Bantul dalam memahami dan menyusun 

proposal  Penelitian Tindakan Kelas, jangka panjangnya guru juga dapat melaksanakan 

penelitian tersebut.  Sebagai tolok ukur keberhasilan pelatihan adalah dengan melihat 

banyaknya peserta pelatihan yang mengikutinya dan tingkat keseriusannya. Pelatihan PTK 

diikuti 33 peserta dari berbagai macam bidang studi 
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Antusias peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan PTK sangat baik, ini terbukti dengan 

jumlah kehadiran peserta yang penuh dan mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Hasil dari 

pelatihan selama 2 hari dapat memberikan pencerahan dan kemandirian guru dalam 

melakukan penelitian, khususnya penelitian tindakan kelas.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Pelatihan dapat meningkatkan keterampilan peserta (guru-guru) dalam memahami dan 

menyusun proposal penelitian tindakan kelas.  

2. Pelatihan penelitian tindakan kelas mempunyai efektivitas dan efisiensi yang tinggi 

karena guru memang membutuhkan materi pelatihan tersebut dalam meningkatkan 

pengajarannya. 

3. Guru lebih mengenal karakteristik peserta didiknya. 

  

Saran 

1. Perlu ditindaklanjuti dan dikembangkan pelatihan yang serupa untuk program lain 

berdasarkan kebutuhan lapangan. 

2. Pihak Dosen dan pihak Guru diharapkan dapat meningkatkan kerjasama  dalam 

kolaborasi penelitian tindakan kelas, sekaligus  mendesain kegiatan pembelajar-an 

melalui pendekatan koopertaif, sehingga permasalahan yang dihadapi guru di kelas 

dapat dipecahkan secara bersama. 
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PELATIHAN  PRAKTIKUM SUHU–KALOR  BERBASIS TEKNOLOGI 
VOICE THERMOMETER EQUIPMENT  UNTUK SISWA PENYANDANG 

TUNA NETRA DAN TUNA RUNGU  

 

Juli Astono, Budi Purwanto ,Dadan Rosana 
Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta 

juliastono@uny.ac.id, 08156803372 
  

ABSTRAK 

Pada dasarnya kegiatan PPM  ini bertujuan agar guru sains SLB yang mengampu 
siswa tunanetra dan tunarungu dapat trampil mengunakan Voice Thermometer  
untuk mengajarkan pokok bahasan Suhu dan Kalor. Adapun tujuan khusus dari 
kegiatan PPM yakni, (1) Melatih guru-guru SLB dalam mengoperasikan Voice 
Thermometer Equipment untuk eksperimen sains realistik (demonstrasi dan 
eksperimen) yang dapat digunakan siswa penyandang tuna netra dan tuna rungu. 
(2) Mengembangkan modul eksperimen (LKS) yang dapat mengakomodasi 
kebutuhan belajar siswa penyandang tuna netra dan tuna rungu. (3) 
Mengembangkan model evaluasi proses dan produk pembelajaran sains untuk 
siswa penyandang tuna netra dan tuna rungu.  

Metode untuk melaksanakan kegiatan PPM mengunakan ceramah dan pelatihan 
penggunaan  voice equipment dan penyusunan  LKS untuk anak tuna netra dan tuna 
runguoleh guru, disamping itu juga mengadakan diskusi untuk penerapan 
pembelajaran sains yang menggunakan pendekatan konstruktivis dan cara 
mendesain strategi pembelajarannya. Sebagai peserta kegiatan PPM adalah guru – 
guru sains SLB yang mengampu siswa tunanetra dan siswa tunarungu yang ada di 
Yogyakarta. Sedangkan sebagai sampel untuk pembelajaran digunakan siswa – 
siswa dari MTs Yakatunis dan SLB N 2 Bantul. Adapun pelaksanaan kegiatan 
pelatihan ada di dua tempat yakni di SLB N 1 dan SLB N 2 Bantul  Yogyakarta.  

Hasil yang dicapai pada kegiatan PPM ini yakni : (1) Guru – guru sains SLB telah 
trampil mengunakan perangkat pembelajaran voice themometer yang bersifat  
kuantitatif yang digunakan untuk mengajarkan pokok bahasan Suhu dan Kalor bagi 
siswa  tunanetra maupun tunarungu. (2). Guru – guru sains SLB dapat menyusun 
modul praktikum (LKS) Suhu dan Kalor untuk anak tunanetra maupun tunarungu, 
(3) Guru – guru sains SLB dapat menerapkan model evaluasi proses dan produk 
pada pembelajaran pokok bahasan Suhu dan kalor untuk siswa tuna netra dan tuna 
rungu. Pada   umumnya   guru sains SLB    menyatakan   senang   dan    haru    
terhadap   perangkat pembelajaran dan model pembelajaran yang telah 
dikembangkan oleh tim pengabdi, sehingga para guru berminat untuk mengikuti 
pembelajaran sains berikutnya seperti yang telah mereka ikuti, dan guru sains 
menganggap perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan tim pengabdi 
sangat membantu dan  bermanfaat dalam proses belajar mengajar sains.   

 

Kata Kunci : Voice Thermometer , Suhu dan Kalor, Siswa Tunanetra -Tunarungu. 
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PENDAHULUAN 

Permasalahan yang seringkali muncul dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus 

adalah pada saat mereka harus praktikum. Kondisi ini juga sangat terasa pada saat 

pembelajaran Sains yang karakteristik ilmunya memang berlandaskan pada kemampuan 

eksperimen. Hungerford, Volk & Ramsey (1990) menyatakan bahwa Sains mengandung dua 

elemen utama, yaitu: proses dan produk yang saling mengisi dalam derap kemajuan dan 

perkembangan Sains. Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa pengalaman belajar yang 

realistik (seperti eksperimen yang melibatkan kegiatan eksperimen dan demonstrasi) sangat 

diperlukan dalam pembelajaran Sains. Berdasarkan kenyataan itulah maka perlu sekiranya 

untuk memanfaatkan hasil penelitian Voice Thermometer  dalam  eksperimen Sains bagi anak 

penyandang tuna netra dan tuna rungu.   

Dalam Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) berbasis penelitian ini, akan dilakukan 

pelatihan tentang penggunaan Teknologi  Voice Thermometer  bagi guru-guru sekolah luar biasa 

(SLB), dan sekaligus melihat dampak aplikasinya pada peningkatan  kualitas proses belajar 

mengajar khususya di SLB. Berdasarkan analisis situasi di atas  maka dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan  yakni., 

1. Masih belum tersediannya alat praktikum  khusus seperti Voice Thermometer  yang 

dapat digunakan oleh anak penyandang tunanetra dan tuna rungu. 

2. Belum terlatihnya guru SLB untuk mengoperasikan kit praktikum Voice Thermometer 

sehingga belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi anak berkebutuhan 

khusus seperti tunanetra dan tunarungu, 

3. Belum diajarkannya sains sesuai dengan karakteristiknya sebagai ilmu yang 

berlandaskan pengalaman empirik. 

Dengan melihat kenyataan dilapangan tersebut maka perlu dilakukan langkah – langkah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana melatih guru-guru SLB dalam mengoperasikan Voice Thermometer untuk 

eksperimen Sains realistik (demonstrasi dan eksperimen) yang dapat digunakan siswa 

penyandang tuna netra dan tuna rungu?  

2. Bagaimana mengembangkan modul eksperimen (LKS) yang dapat mengakomodasi 

kebutuhan belajar siswa penyandang tuna netra dan tuna rungu? 

3. Bagaimana mengembangkan model evaluasi proses dan produk pembelajaran Sains 

untuk siswa penyandang tuna netra dan tuna rungu?  

Dengan demikian maka tujuan dari pengabdian masyarakat yakni,  

Melatih guru-guru SLB dalam mengoperasikan Voice Thermometer Thermometer untuk 

eksperimen Sains realistik (demonstrasi dan eksperimen) yang dapat digunakan siswa 

penyandang tuna netra dan tuna rungu.  

1. Mengembangkan modul eksperimen (LKS) yang dapat mengakomodasi kebutuhan 

belajar siswa penyandang tuna netra dan tuna rungu. 

2. Mengembangkan model evaluasi proses dan produk pembelajaran Sains untuk siswa 

penyandang tuna netra dan tuna rungu.  

 

Kegiatan pengabdian ini sangat penting baik secara teoritik maupun praktis, karena 

berupaya mengambangkan suatu alat yang memiliki fungsi sebagai alat pengukur suhu dengan 
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menggunakan sinyal listrik (Voice Thermometer) yang dapat digunakan untuk eksperimen Sains 

bagi siswa penyandang tuna netra dan tuna rungu. Adapun beberapa manfaat dari pengabdian 

ini yakni : 

1. Salah satu produk penelitian yang akan di PPM ini, yaitu (Voice Thermometer) Insya 

Allah dapat dimaanfatkan oleh guru – guru SLB matapelajaran Sains untuk pembelajaran 

Suhu dan Kalor.  

2. Secara teoritik pengembangan Voice Thermometer dalam  eksperimen Sains untuk siswa 

penyandang tuna netra dan tuna rungu dapat dijadikan model untuk diterapkan baik di 

sekolah inklusif maupun SLB. 

3. Produk alat eksperimen berupa Voice Thermometer  yang dihasilkan dapat dipatenkan 

dan dijadikan alat standar untuk pembelajaran Sains bagi penyandang tuna netra dan 

tuna rungu, baik yang secara khusus penyandang tuna netra dan tuna rungu maupun 

yang dapat digunakan secara umum. 

4. Pengembangan strategi pembelajaran dapat dijadikan rujukan bagi guru-guru yang 

menangani siswa penyandang tuna netra dan tuna rungu. 

5. Model, LKS, dan pedoman kegiatan belajar lainnya dapat digunakan secara masal di 

sekolah yang membutuhkan. 

6. Pengabdi dapat melakukan identifikasi mengenai kelayakan peralatan dan perangkat 

pembelajaran lainnya untuk diproduksi secara masal bekerja sama dengan industri 

tertentu.  

 

METODA  

Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah guru-guru SLB pengampu matapelajaran 

Sains di provinsi DIY, dan dalam pembelajarannya menggunakan siswa  tuna netra dari 

Yakatunis dan SLB N 1 Bantul serta siswa tuna rungu dari SLB N 2 Bantul. Khalayak sasaran ini 

sangat strategis untuk mengembangkan program penerapan voice thermometer berupa 

pelatihan penggunaan voice thermometer  dalam pembelajaran sains realistik yakni untuk 

pembelajaran pokok bahasan Suhu dan Kalor. Pemilihan khalayak sasaran tersebut antara lain 

karena bapak - ibu guru sains merupakan SDM yang sangat diperlukan di sekolah SLB untuk 

menguasai voice thermometer sebagai alat ukur real dalam percobaan suhu dan kalor bagi siswa 

tuna netra dan tuna rungu. Sedangkan siswa tuna rungu dan tuna netra sebagai subyek yang 

akan menggunakan alat ukur tersebut untuk percobaan suhu dan kalor. Dengan demikian siswa 

SLB tersebut di atas sebagai penentu layak tidaknya alat voice thermometer tersebut untuk 

kebutuhan pembelajaran sain.  

Metoda yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini dapat dirinci sebagai berikut :  

1.  Memberi pelatihan kepada bapak ibu guru sains untuk menggunakan voice 

thermometer kepada siswa – siswa tunarungu dan tunaretra pada pokok bahasan suhu 

dan kalor.  

2.  Melatih bapak-ibu guru sains SLB untuk mengajar pokok bahasan Suhu dan Kalor  

menggunakan voice thermometer dan menggunakan Lembar Kerja Siswa.  

3.  Melatih bapak-ibu guru sains membuat evaluasi proses dan produk pada pembelajaran 

suhu dan kalor bagi siswa tunanetra dan tunarungu. 

4.  Implementasi penggunaan voice thermometer untuk pembelajaran pokok bahasan suhu 

dan kalor untuk siswa tunanetra dan tunarungu.  
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Kriteria keberhasilan kegiatan pengabdian dapat dilihat dari kriteria proses pelaksanaan 

pelatihan (angket dan lembar evaluasi) untuk menilai motivasi dan kinerja guru peserta 

pelatihan, tolak ukurnya dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran di kelas  sebelum dan sesudah 

kegiatan pelatihan.  Evaluasi dilakukan selama kegiatan secara terus menerus baik melalui 

diskusi , angket, maupun lembar observasi. Kemudian hasil evaluasi ini digunakan untuk 

refleksi kegiatan pelatihan berikutnya. 

Berdasarkan prioritas langkah-langkah pelaksanaan kegiatan seperti telah diuraikan 

dalam analisis situasi dan mengacu pada perumusan masalah, maka dapat dibuatkan 

kerangka pemecahan masalah sebagai berikut : 
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yang dilaksanakan dalam upaya pemecahan masalah yang terkait dengan kebutuhan mata 

pelajaran sains bagi penyandang tunanetra dan tunarungu adalah sebagai berikut :  

1. Analisis kebutuhan (need assesment) melalui wawancara terstruktur 

2. Diskusi informasi mengenai alternatif pemecahan masalah 

3. Pelatihan  penggunaan voice thermometr bagi guru-guru sains SLB. 

4. Pelatihan pembelajaran pokok bahasan Suhu dan Kalor menggunakan voice 

thermometer dengan siswa – siswa tunanetra dan tunarungu.  

5. Eavaluasi pelaksanaan pembelajaran pada butir    

6. Pelatihan dilakukan secara berulang dengan perbaikan - perbaikan sesuai dengan 

hasil evaluasi dan refleksi yang dilakukan. 

Sebagai faktor pendukung dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yakni  

1. Adanya kerjasama tim pengabdi dalam melaksanakan tugas PPM di SLBN 1 dan 

SLBN 2 Bantul  Yogyakarta 

2. Adanya minat para guru sains SLB yang ingin belajar tentang voice thermometer    

untuk pembelajaran suhu dan kalor bagi siswa tunanetra dan tuna rungu 

3. Voice thermometer dalam pembelajaran sains merupakan alat yang baru dikenal 

oleh guru sains SLB dan siswa tunanetra dan tunarungu 

4. Adanya dukungan dari LPM Universitas Negeri Yogyakarta agar kegiatan PPM 

dapat tepat waktu dalam pelaksanaannya. 

Sedangkan sebagai faktor penghambat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 

yakni beban mengajar tim pengabdi yang relatif cukup banyak dan staf ahli Resource Centre 

SLB N 1 Bantul Yogyakarta  yang mempunyai program sosialisasi inklusif sehingga perlu 

pengaturan waktu kegiatan PPM yang tepat. Disamping itu jumlah voice thermometer sangat 

terbatas sehingga tidak semua SLB tunanetra dan tunarungu mendapat alat tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Lokasi untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk  pelatihan penggunaan 

voice thermometer bagi guru-guru sains yang mengajar siswa tunanetra dan tunarungu  di 

Resource Centre SLBN 1 dan SLBN 2 Bantul Yogyakarta. Secara keseluruhan waktu kegiatan 

dimulai pada bulan Juni 2012 dalam bentuk survey dan melakukan analisis kebutuhan tentang 

pembelajaran sains di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas pada 

beberapa sekolah penyelenggara kelas inklusif dan SLB yang ada di Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

Kegiatan PPM berupa pelatihan penggunaan voice thermometer  bagi guru-guru sains di 

SLB  ini telah dilakukan dalam lima tahap, yaitu (1)  Analisis kebutuhan (need assesment) 

melalui wawancara terstruktur,  (2). Diskusi informasi mengenai alternatif pemecahan masalah, 

(3). Sosialisasi rancangan voice thermometer yang akan disampaikan pada guru sains, (4). 

Pelatihan penggunaan dan pemanfaatan voice thermometer untuk mengembangkan sains 

melalui kegiatan workshop, (5). Pemantauan dilakukan selama kegiatan melalui diskusi dan 

angket dan (6). Implentasi voice thermometer dalam pembelajaran suhu dan kalor bagi siswa 

tunanetra dan tuna netra (7). Pelatihan dilakukan secara berulang dengan perbaikan perbaikan 

sesuai dengan hasil evaluasi dan refleksi yang dilakukan. 
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Observasi dilakukan untuk keperluan teknis dan strategis terkait dengan kondisi 

pembelajaran sains yang dilakukan di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru terkait didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

1. Materi pembelajaran sains bagi  siswa tunanetra dan tunarungu masih terbatas 

pada pengenalan secara teoritik saja. 

2. Jumlah alat yang tersedia di sekolah sangat terbatas sehingga menimbulkan 

kesulitan dalam pengorganisasiaan penggunaannya.  

3. Banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang sesuai untuk mengajar 

praktikum sains bagi siswa tuna netra. 

4. Diperlukannya alternatif alat yang dapat digunakan siswa tunanetra dan tunarungu 

sehingga bisa praktikum seperti siswa bias dan guru sains SLB ada keinginan untuk 

dapat memanfaatkan alat pembelajaran sains untuk pembelajaran di kelas.            

5. Kegiatan diskusi dilakukan pada tanggal 23 Agustus  2012 dalam bentuk FGD (Focus 

Group Discussion) dengan melibatkan beberapa orang guru sains SLB, staf ahli dari 

resource centre SLB N 1 Bantul Yogyakarta  dan dosen tim pengabdian. Kegiatan ini 

bertujuan untuk menggali alternatif-alternatif yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi kendala dalam masalah pengembangan pembelajaran sains di kelas 

inklusif dan SLB. Berdasarkan  diskusi diperoleh beberapa masukan terkait dengan 

bagaimana mengembangkan materi pembelajaran alternatif yang juga termasuk 

dalam bidang kajian mata pelajaran sains. Salah satu alternatif itu adalah perakitan 

dan pemanfaatan voice thermometer dengan target agar siswa dapat melaksanakan 

berbagai macam praktikum dalam bidang sains khususnya suhu dan kalor.  

 

Sosialisasi rancangan voice thermometer yang akan diterapkan pada pembelajaran 

Praktikum Sains bagi Siswa Tunanetra dan Tunarungu 

Sosialisasi rancangan penggunaan  voice thermometer ini dilakukan bersamaan dengan 

kegiatan diskusi dalam bentuk FGD. Pada sosialisasi ini dijelaskan kelebihan dan keuntungan 

penggunaan voice thermometer untuk digunakan dalam praktikum sains.  Pada kegiatan 

sosialisasi ini ketua tim pengabdi Juli Astono, M.Si. dkk., menjelaskan tentang materi sains 

berbasis voice thermometer kepada ketua Resource Centre SLB N 1 Bantul Yogyakarta dan 

sebulan kemudian dilanjutkan dengan pelatihan praktikum suhu – kalor berbasis voice 

thermometer yang dibantu oleh anggota Tim Pengabdi. Penjelasan juga mencakup bahan-bahan 

yang digunakan serta mekanisme penggunaannya. Disamping itu dilakukan pula identifikasi 

potensi guru yang diharapkan dapat lebih berkembang sehingga memungkinkan 

pengembangan yang berkelanjutan. Selanjutnya angota tim pengabdi Dr. Dadan Roasana, M.Si. 

dan Budi Purwanto, M.Si menjelaskan penggunaan voice thermometer untuk pengukuran suhu 

dan kalor dan untuk menambah wawasan guru diberi pelatihan cara pembuatan LKS dan bahan 

evaluasi praktikum suhu dan kalor 

 

Pelatihan pemanfaatan voice thermometer dalam praktikum sains realistik bagi guru 

sains SLB untuk penyandang tunanetra dan tunarungu 

Kegiatan pelatihan penggunaan voice thermometer dalam pembelajaran suhu dan kalor 

pertama kali dilakukan  pada hari Selasa 17 Juli 2012 . Peserta yang hadir terdiri dari 25  orang 

guru, satu orang pakar dari Resource Centre SLB N 1 Bantul  Yogyakarta, 2 orang mahasiswa 
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yang magang penelitian  dan tiga orang dosen pengabdi serta dua orang siswa tunanetra dari 

Yakatunis. Materi yang dilatihkan mencakup penjelasan teknis penggunaan voice thermometer 

yang disampaikan oleh Budi Purwanto, M.Si., dan praktek implementasi dalam pembelajaran 

sains yang dipandu oleh Dr. Dadan Rosana, M.Si., A. Maryanto, Drs., dan Sumarna, Drs, M.Si.  

Langkah tersebut di atas juga diberikan pada guru SLB yang mengajar sains bagi siswa – siswa 

tunarungu yang dipusatkan di SLB N 2 Bantul Yogyakarta sebagai pelatihan tahap kedua 

dilaksanakan  pada tanggal 04 Oktober 2012 yang diikuti oleh guru sebanyak 10 orang dengan 

siswa sebanyak 15 orang.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

Hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah sampai pada tahapan guru-guru mampu 

mengimplementasikan atau trampil menggunakan alat praktikum  voice thermometer dalam 

pembelajaran suhu dan kalor untuk siswa tunanetra dan tunarungu. Berdasarkan hasil diskusi 

yang dengan guru-guru, terlihat begitu antusias dengan kegiatan yang mereka lakukan (dapat 

dilihat  dari angket tentang respon guru da;lam pelatihan) dan menganggap bahwa kegiatan 

pelatihan ini sangat penting dalam memperkaya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang 

praktikum sains menggunakan voice thermometer. 

Kegiatan evaluasi dan monitoring dilakukan secara menyeluruh mulai dari saat survey 

sampai pada saat berakhirnya kegiatan. Sebelum dilakukan pelatihan dilakukan penelusuran 

informasi mengenai kebutuhan guru dan siswa terkait dengan upaya peningkatan pengetahuan 

dan keterampilannya dalam bidang sains:  

 

Tabel  1.  Prosedur Pengumpulan Informasi dari guru dan siswa 

No. Prosedur Aspek yang diamati atau 

direkam 

Indikator yang diamati 

1. Studi Kasus Pengalaman dan karakteristik 

responden/partisipan 

 Pengalaman mengajar sainsI 

 Ketersediaan Media 

 Materi pembelajaran 

 Dukungan Sekolah 

 Latar belakang bidang 

kompetensi guru 

2.  Wawancara dan tukar Respon individu atau  Pendapat mereka tentang 

Gambar 2.  
Guru-guru sedang mengikuti pelatihan 

penggunaan voice thermometer  

di SLB N 1 Bantul untuk siswa tunanetra 

  Gambar 3 .  
Guru-guru sedang mengikuti pelatihan 

penggunaan voice thermometer  

di SLB N 2 Bantul untuk siswa tuna rungu 
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pendapat baik secara 

individual maupun 

kelompok 

kelompok terkait dengan 

opini dan ide yang ditawarkan 

rancangan pelatihan pemanfaatan 

voice thermometer dalam 

pembelajaran sains 

 Sikap mereka terhadap rencana 

kegiatan yang akan dilakukan 

 Kesediaan mereka untuk 

mengikuti kegiatan 

 Kompensasi apa yang mereka 

harapkan dengan tersitanya 

waktu untuk kegiatan pelatihan 

3.  Simulasi  Minat dan motivasi responden 

dalam kegiatan simulasi 

 Pengamatan minat dan motivasi 

responden beberapa rencana 

kegiatan yang direncanakan 

disampaikan  

  Demonstrasi mengenai pelatihan 

yang dikem-bangkan 

4. Perekaman kegiatan 

menggunakan video 

dan foto 

Sikap dan kinerja guru  dalam 

penggunaan voice 

thermometer untuk 

pembelajaran suhu dan kalor 

 Rekaman pelaksanaan pelatihan  

 Sikap dan kinerja mereka dalam 

melaku-kan kegiatan dan kerja 

mandiri 

5.  Time series analysis Perbandingan data 

pengamatan dari waktu ke 

waktu (pengamatan 

perubahan kemampuan) 

 Perubahan kemampuan guru 

dalam bidang praktikum sains 

menggunakan voice thermometer 

 Perubahan kemampuan guru 

dalam mengajar sains 

Penilaian Sikap (Respon Guru Terhadap Pelatihan) 

Tabel 2. Hasil analisis angket pelatihan voice thermometer 

 

No. 

 

APEK YANG DIAMATI 

SKALA PENGAMATAN 

1 2 3 4 5 

1. Kemanfaatan dari pelatihan penggunaan voice 

thermometer dalam Sains 

0% 0% 10% 40% 50% 

2. Kejelasan cara penyampaian materi pelatihan 0% 5% 30% 30% 40% 

3. Kemudahan cara menggunakan voice thermomeeter 

yang dilatihkan 

0% 0% 20% 30% 50% 

4. Kesempatan untuk berkonsultasi atau bertanya jawab 

tentang materi pelatihan 

0% 10% 30% 40% 20% 

5. Kemudahan untuk menyusun LKS Suhu dan Kalor  0% 10% 30% 40% 30% 

6. Kejelasan dalam menyusun evaluasi proses dan produk 

untuk pokok bahasan Suhu dan kalor dengan voice 

thermo-meter  

10% 10% 30% 40% 10% 

7. Usaha tim pelatih untuk memotivasi agar guru dapat  

mengembangkan keterampilan menggunakan voice 

thermometer  

0% 10% 20% 30% 40% 

8. Kejelasan tujuan dari pelatihan yang dilakukan 0% 0% 30% 40% 30% 

9. Keinginan untuk meningkatkan keterampilan dalam 

mengajarkan sains menggunakan voice thermometer 

0% 0% 10% 40% 50% 

10. Kesesuaian antara pembelajaran  yang dilakukan selama 

ini dengan materi pelatihan 

0% 0% 20% 40% 40% 

Keterangan:  (1)  Sangat kurang  (2) kurang   (3) cukup  (4) baik   (5) baik sekali                       

X 
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 Analisis Kinerja (Performance Assessment) 

Tabel 3. Penilaian kinerja guru dalam pelatihan 

 

No. 

 

APEK YANG DIAMATI 

SKALA PENGAMATAN 

1 2 3 4 5 

1. Ketepatan hadir dalam kegiatan pelatihan 0% 0% 0% 30% 70% 

2. Kecermatan penggunaan voice thermometer dalam 

praktikum suhu dan kalor 

0% 0% 10% 50% 40% 

3. Kerjasama dengan sesama peserta pelatihan 0% 10% 10% 50% 30% 

4. Keterlibatan dalam diskusi 0% 10% 30% 30% 30% 

5. Keterlibatan dalam kegiatan praktikum 0% 0% 30% 40% 30% 

6. Kemampuan mengambil keputusan atau inisiatif 5% 5% 20% 50% 20% 

7. Ide-ide baru 0% 15% 30% 35% 20% 

8. Kemampuan komunikasi dengan sesama peserta 0% 10% 20% 40% 30% 

9. Ketertarikan terhadap materi pelatihan 0% 0% 10% 40% 60% 

10. Kemampuan menyelesaikan tugas-tugas pelatihan 0% 0% 10% 40% 50% 

11. Kualitas hasil atau produk yang dibuat dalam pelatihan 0% 0% 30% 40% 30% 

12. Kemampuan menjelaskan hasil atau prduk pelatihan 

yang di dikembangkan 

0% 0% 20% 50% 30% 

Keterangan:  (1)  Sangat kurang  (2) kurang   (3) cukup  (4) baik   (5) baik sekali                       

                        

 Proses pelatihan  berlangsung penuh dinamika yang ditandai dengan tanya jawab antara 

pelatih dan para guru dalam suasana santai. Banyak diantara mereka yang aktif  mencoba 

sendiri dan hanya sebagian kecil saja yang ragu-ragu dan hanya membantu teman lainnya yang 

bekerja.  

Tabel 2 di atas menampilkan repon guru terhadap kegiatan pelatihan penggunaan voice 

thermometer untuk pembelajaran pokok bahasan suhu dan kalor. Mereka (90%) menyatakan 

bahwa pelatihan penggunaan voice thermometer memberi manfaat untuk pembelajaran sains 

bagi siswa tunanetra dan tunarungu. Untuk penyampaian materi pelatihan mereka (70%) 

menyatakan sangat jelas, dan cara penggunaan atal tersebut sangat mudah (80%). Disamping  

itu mereka para guru merasa puas (60%) diberi kesempatan untuk berkonsultasi tentang cara 

mengajarkan suhu dan kalor menggunakan voice thermometer. Untuk penyusunan atau 

pembuatan LKS pokok bahasan suhu dan kalor untuk guru sain bagi siswa tunarungu merasa 

tidak mengalami kesulitan 70%, namun untuk mengajar pada siswa tunanetra mereka merasa 

kesulitan (40%) karena harus membuat dalam bentuk braille. Pada topik evaluasi proses dan 

produk pada pembelajaran suhu dan kalor guru-guru merasa cukup jelas (50%) apa yang 

diterangkan oleh tim pengabdi, dan 70% para guru merasa termotivasi dalam mengikuti 

pelatihan mengembangkan ketrampilan penggunaan voice thermometer tersebut, serta merekan 

sangat memahami (70%) tujuan dari pelatihan PPM tersebut. Para peserta merasa sangat sesuai 

(80%) antara materi pelatihan dengan kegiatan pembelajaran di kelas masing-masing, dan para 

guru mempunyai keinginan yang tinggi (90%) dapat menggunakan voice thermometer untuk 

pembelajaran suhu dan kalor di kelas masing-masing.  

Untuk penilaian kinerja selama mengikuti pelatihan para guru sangat tepat waktu (100%) 

kehadirannya dalam pelatihan penggunaan voice thermometer baik di SLB N 1 maupun di SLB N 

2 Bantul Yogyakarta. Mereka juga sangat cermat (90%) menggunakan voice thermometer untuk 
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pembelajaran suhu dan kalor baik bagi siswa tunanetra maupun tunarungu. Selama pelatihan 

tampak kerjasama peserta pelatihan sangat baik (80%) dalam hal ini guru saling membantu 

dalam pembelajaran suhu dan kalor yang menggunakan voice thermometer, demikian pula 

keterlibatan mereka dalam diskusi dan praktikum juga cukup baik (60%). Untuk pengambilan 

keputusan dan penyampaian ide-ide relatif cukup baik (70%) dalam pembelajaran suhu dan 

kalor yang menggunakan voice thermometer. Komunikasi sesama peserta dalam pelatihan 

penggunaan voice thermometer relatif baik (70%)  dan mereka sangat tertarik (100%) dengan 

alat voice thermometer yang belum pernah mereka gunakan dalam pembelajaran. Tugas-tugas 

yang harus mereka kerjakan yakni membuat lembar kerja siswa sangat baik (90%) dan kualitas 

yang dihasilkan relatif baik (70%) dan mereka juga mampu (80%) menjelaskan produk yang 

nereka buat selama pelatihan penggunaan voicethermometer.   

Indikator keberhasilan produk ditandai dengan : (1) kemampuan guru-guru dalam 

melaksanakan praktikum menggunakan voice thermometer meningkat (2). Tim pengabdi  

mampu mengembangkan pelatihan dengan menggunakan jenis praktikum lainnya (3) 

Dibuatkannya voice thermometer yang dapat dimanfaatkan oleh guru sains SLB untuk 

pembelajaran suhu dan kalor dengan beberapa variasi pengukuran suhu badan,  kalor jenis 

berbagai bahan. 

Butir (1) kemampuan guru-guru dalam melaksanakan praktikum menggunakan voice 

thermometer meningkat dapat dilihat dari diskusi antara tim pengabdi  dengan guru yang 

bersangkutan. Peningkatan kemampuan ini memang mudah diprediksi karena sebelumnya 

mereka tidak melakukan proses pelatihan menggunakan voice thermometer ini.  

Butir  (2) Tim pengabdi  mampu mengembangkan pelatihan dengan menggunakan jenis 

praktikum lainnya terlihat dari beberapa masukan dari guru. Sedangkan hasil (3) Dibuatkannya 

alat praktikum berbasis voice thermometer dalam pembelajaran sains yang secara aplikatif telah 

dapat dimanfaatkan oleh guru (para guru sudah trampil menggunakan voice thermometer ) 

untuk praktikum sains di SLB, hal ini dapat dilihat langsung dilokasi pelatihan atau melalui foto-

foto kegiatan dalam lampiran.  

Hasil dalam bentuk kemitraan sampai saat ini dapat terlihat dari kerjasama dengan 

Resource Centre SLBN 1 Bantul  Yogyakarta dan kesediaan bekerja sama baik dari guru-guru  

maupun tim pengabdi yang bersangkutan. Secara formil bentuk kerjasama ini diwujudkan 

dalam bentuk kegiatan konsultasi dan pemantauan secara berkala pada kelas yang telah 

disepakati untuk memberikan pembelajaran sains menggunakan aplikasi voice thermometer ini.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN   

Beberapa hasil yang telah dicapai pada kegiatan pengabdian ini diantaranya adalah : 

1. guru-guru sains SLB mempunyai kemampuan atau trampil menggunakan voice 

thermometer untuk pokok bahasan suhu dan kalor bagi siswa tunanetra dan tunarungu 

2. guru – guru sains SLB mampu membuat Lembar Kerja Siswa untuk pokok bahasan suhu 

dan kalor yang menggunakan voice thermometer bagi siswa tunanetra dan tunanetra 

3.  guru – guru sains mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran pokok bahasan suhu dan 

kalor  yang menggunakan voice thermometer bagi siswa tunanetra dan tunarungu. 
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Namun demikian masih diperlukan waktu cukup lama untuk semakin mematangkan 

pencapaian tujuan itu karena  kemitraan baru dapat dicapai melalui pengembangan yang 

kontinyu dan diperbaiki dari tahun-ketahun.  

Berdasarkan kesimpulan di atas masih ditemukan beberapa kelemahan dalam kegiatan 

pengabdian ini. Oleh karena itu perlu dilakukan refleksi sebagai umpan balik perencanaan 

tindakan pengabdian tahun berikutnya. Variasi penerapan voice thermometer dalam praktikum 

sains masih belum mampu memenuhi kebutuhan guru-guru di lapangan   karena begitu 

banyaknya konsep kebutuhan guru menyangkut mata pelajaran sains. Namun keterbatasan 

dana dan waktu menyebabkan kegiatan pengabdian  ini lebih memfokuskan pada pelatihan 

penggunaan alat voice thermometer, dan para guru akan mengalami kesulitan kalau harus 

membuat alat tersebut karena bukan bidangnya. 
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ABSTRAK 

ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN Framework Agreement on Services 
(AFAS) yang diberlakukan pada 2015 akan semakin meningkatkan persaingan 
diantara para pengusaha maupun tenaga kerja. Hal ini menuntut para pelaku Usaha 
kecil dan Menengah (UKM) untuk melakukan proses produksi secara lebih 
produktif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas 
dengan harga yang terjangkau. Hanya saja sampai saat ini terindikasi banyak UKM 
yang masih menggunakan alat–alat konvensional. Kelangkaan dan keterbatasan 
sumber daya alam juga mengharuskan UKM untuk mencari alternatif, dimana yang 
pada awalnya menggunakan bahan yang mengandalkan alam yang bersifat terbatas 
dan langka menuju bahan alternatif yang mudah didapatkan dengan kualitas yang 
tidak jauh berbeda. Pengrajin pigura merupakan bagian dari pelaku UKM yang 
menghasilkan souvenir atau cenderamata, pigura kaligrafi, lukisan  yang menjadi 
andalan UKM. Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah Kelompok Pengrajin 
Pigura Tembiring di Kabupaten Demak dan  Kelompok Pengrajin Pigura Johar di 
Kabupaten Kudus, dimana Demak dan Kudus merupakan Kabupaten yang menjadi 
kluster Pariwisata Jawa Tengah Destinasi Semarang – Karimunjawa, dengan potensi 
sumber daya manusia yang perlu dikembangkan. Produksi pigura ini walaupun 
masih merupakan industri kecil, namun sudah mampu berperan memenuhi 
kebutuhan untuk Wisata “Wali Songo“. Bahkan sudah mulai merambah ke luar Jawa 
bahkan ke luar negeri, walaupun dalam kapasitas yang masih relatif kecil.  

Metode kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan dan bimbingan implementasi 
IPTEK melalui pengenalan sistem produksi tepat guna. Kemudian dilanjutkan 
dengan rancang bangun gergaji khusus untuk pemotongan bahan pigura serta 
penggunaan bahan pigura fiber sebagai substitusi bahan pigura kayu yang semakin 
langka.  

Hasil yang dicapai adalah rancang bangun gergaji “Standing Crosscard“, yaitu 
gergaji khusus untuk pemotongan pigura. Hasil tersebut diharapkan mampu 
meningkatkan proses produksi secara lebih efektif dan efisien, sehingga kualitas 
pigura meningkat. Hasil tersebut diharapkan pula mampu meningkatkan peran 
industri mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, 
peningkatan pendapatan Kelompok Pengrajin Pigura pada khususnya, serta 
pendapatan daerah dan negara pada umumnya. 

 

Kata Kunci:  Pengrajin Pigura, UKM, Standing Crosscard, Pariwisata , Souvenir 
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PENDAHULUAN  

Analisis  situasi 

Sebagaimana diketahui bahwa ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN Framework 

Agreement on Services (AFAS) yang diberlakukan pada 2015 berimplikasi luas terhadap usaha 

kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Kita sadari Produk China 

merupakan produk yang membanjiri Pasar Indonesia dan berhasil menggeser produk dalam 

negeri khususnya produk kerajinan, karena harga jual yang relatif murah dengan kualitas yang 

tidak berbeda jauh dengan produksi kerajinan dalam negeri. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik dalam keunggulan komparatif maupun 

keunggulan kompetitif. Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik 

sebagai produk kerajinan dengan ketahanan yang relatif pendek. Dengan kata lain, produk 

kerajinan yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama, serta hasil 

produksi bersifat manual / handmade,  sehingga diperlukan sarana dan prasarana yang tepat 

dan efektif untuk menunjang hasil produksi yang berkualitas sehingga mempunyai daya saing 

yang tinggi dan tidak kalah dengan produksi pabrikan. Persaingan bebas tersebut menuntut 

UKM  untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan 

produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.  

Dalam rangka menyongsong Visit Jawa Tengah 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya secara simultan agar Provinsi Jawa Tengah benar-

benar siap untuk menyambut tahun kunjungan wisata tersebut. Beberapa hal yang disiapkan 

antara lain dengan pembenahan berbagai sarana dan penyiapan masyarakat dalam 

menyongsong tahun tersebut. Selain itu dilakukan konsolidasi dan sosialisasi dengan 

melaksanakan berbagai kegiatan, yakni dengan pembenahan objek wisata, lomba dan festival 

cenderamata, penataan desa wisata dan lainnya. Souvenir atau cenderamata khas merupakan 

produk yang menjadi andalan yang selalu dibeli oleh wisatawan yang mengunjungi tempat 

pariwisata. Kabupaten Demak dan Kabupaten Kudus merupakan Kabupaten yang menjadi 

kluster wisata Jawa Tengah Destinasi Semarang–Karimunjawa , sehingga  menjadi tempat 

alternatif persinggahan wisatawan (sumber: http://www.Jateng prov.go.id/). Gambar 1 berikut 

ini menunjukkan bahwa  tempat wisata  andalan Kabupaten Demak (Masjid Agung dan Makam 

Kadilangu) dan  Kabupaten Kudus (Makam Sunan Muria dan Makam Sunan Kudus). 
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                                  Sumber : http://www.Jateng prov.go.id/ 

Gambar 1 

Destinasi Semarang – Karimunjawa 

 

 Kepariwisataan merupakan sektor basis yang dapat mendatangkan devisa bagi 

Kabupaten Demak apabila sektor ini dikembangkan dengan baik. Bagaimana prospek 

kepariwisataan dalam mendukung perekonomian daerah dapat dilihat dari jumlah pengunjung 

obyek wisata yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Menurut informasi dari Dinas 

Pariwisata Kabupaten Demak, selama tahun 2010 tercatat tercatat 1.097.869 orang yang 

mengunjungi obyek wisata. Jumlah pengunjung ini terdiri atas 1.097.053 pengunjung dalam 

negeri dan 816 pengunjung dari luar negeri yang berasal dari Amerika, Perancis, Belanda dan 

Negara lainnya. Selama tahun 2010 tercatat 471.772 pengunjung mendatangi obyek wisata 

Masjid Agung Demak dengan jumlah pendapatan sebesar Rp 471.772.000.000,-. Obyek wisata 

Makam Sunan Kalijaga Kadilangu tercatat ada 626.097 pengunjung dengan jumlah pendapatan 

Rp 626.097.000.000,- (sumber: Demak Dalam Angka 2011). Sedangkan di Kabupaten Kudus,  

obyek wisata tercatat sebanyak 10 tempat wisata, dimana dari sisi jumlah pengunjung Colo 

(Makam Sunan Muria) adalah obyek wisata yang paling diminati sebesar 60,48 % dari total 

pengunjung, disusul oleh Menara Kudus (Makam Sunan Muria) 27,84 %. Apabila dilihat dari sisi 

jumlah pendapatannya, obyek wisata Colo memiliki kontribusi pendapatan terbesar 73,92 % 

dari sektor pariwisata (sumber: Kudus Dalam Angka 2011). 

Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah UKM yaitu Kelompok Pengrajin Pigura 

“Tembiring” Kabupaten Demak berjumlah 3 orang dan Kelompok Pengrajin Pigura “Johar“ 

Kabupaten Kudus berjumlah 3 orang.  Data dari Dinas Perindustian, UMKM dan Koperasi 

menunjukkan bahwa Kelompok Pengrajin Pigura  saat ini belum begitu tersentuh 

keberadaaanya dan memang belum terdata. Para pengrajin tersebut merupakan salah satu 

pelaku industri kerajinan yang menghasilkan produksi berbagai macam pigura untuk berbagai 

seni kaligrafi, lukisan, pigura suara, foto serta hiasan dinding lainnya yang merupakan souvenir 

khas untuk wisatawan. Produk pigura ini  walaupun hanya merupakan hasil industri kecil 

namun produk ini dapat memenuhi kebutuhan untuk Wisata “Wali Songo“ secara khusus, dan 

bahkan secara umum  sudah mampu merambah ke Luar Jawa bahkan sampai ke luar negeri. 

Daerah pengiriman produk ini selain beberapa kota di Pulau Jawa yaitu Jakarta, Bandung, 

http://www.jateng/
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Weleri, dan Semarang, ternyata sudah menjangkau Madura, Aceh, Kalimantan, Makasar dan 

Gorontalo, bahkan sampai ke Malaysia. Suatu  potensi  yang perlu dikembangkan. 

 Dengan perkembangan yang begitu pesat, maka persaingan antar sesama pengrajin di 

dalam negeri sendiri serta adanya pesaing dari produk pigura China menjadi semakin ketat. 

Daya beli konsumen yang semakin tinggi serta kelangkaan bahan pigura kayu menuntut 

pengrajin untuk dapat melayani pesanan dengan tingkat pelayanan yang memuaskan bagi 

konsumen. Kecanggihan alat yang digunakan oleh pengrajin pigura akan membuat produk 

pigura semakin berkualitas dan kinerja mereka lebih efektif. Sampai saat ini, banyak pengrajin 

yang masih menggunakan alat–alat konvensional. Ada sebagian dari pengrajin yang telah 

menggunakan  alat yang lebih canggih, akan tetapi alat tersebut dirasa kurang memenuhi 

kebutuhan dan masih banyak kekurangan, sehingga pigura yang dihasilkan kurang memuaskan 

bagi pengrajin. Tingkat ketepatan pemotongan sudut  pigura, otomasi operasi alat, pembuangan 

limbah(grajen) bekas pemotongan, tingkat ketebalan serta keuletan  bahan yang dipotong, 

tingkat keamanan (safety) serta efisiensi energi listrik  sering menjadi kendala bagi pengrajin. 

Dalam proses produksi pigura, pengrajin menggunakan bahan yang berbeda-beda. Langkanya 

bahan yang terbuat dari kayu, menjadikan bahan pigura kayu harganya melambung tinggi, 

sehingga pengrajin beralih ke bahan pigura yang berasal dari fiber yang harganya di bawah 

bahan kayu dengan motif yang tidak jauh berbeda dan mudah diperoleh. Namun, bahan pigura 

dari fiber menimbulkan masalah yaitu pada saat proses penggergajian dengan gergaji yang ada 

bahan meleleh, tidak bisa direkatkan dengan lem putih, tidak bisa dipaku sembarangan dan 

harus ekstra hati-hati karena mudah retak. 

Berdasarkan hasil analisis  situasi di atas, maka perlu diciptakanlah Inovasi Gergaji 

Standing Crosscard,  sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada pada pengrajin 

pigura, dimana produk yang dihasilkan nantinya  berkualitas tinggi  dan tidak kalah dengan 

produksi pabrikan dan produk China. 

  

METODE 

Implementasi Iptek yang dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut: 

1.  Meningkatkan pengetahuan Kelompok Pengrajin Pigura tentang pentingnya teknologi. 

Untuk meningkatkan pengetahuan Kelompok Pengrajin Pigura tentang pentingnya teknologi 

dalam dalam produksi pigura, dilakukan dengan cara Bintek (Bimbingan Teknologi ) melalui 

pelatihan yang berkaitan dengan pengenalan teknologi tepat guna dan berhasil guna 

(Gambar 2). Kemudian untuk implementasi teknologi tersebut, dilakukan perakitan mesin 

gergaji Standing Crosscard dikuti dengan sistem penggunaannya, dilengkapi dengan alat-alat 

yang praktis berteknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan untuk produksi pigura. 
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SEBELUM SESUDAH 

Gergaji Sudut Konvensional Meter Saw 

  
Palu Mesin Tembak 

  
Paku Paku Sudut 

  
Gergaji Tangan Gergaji Mesin 

  
 

Gambar 2. 

Peralatan Produksi Sebelum dan Sesudah Kegiatan 

 

2.  Penggunaan  Limbah  Daur Ulang  sebagai Pengganti Bahan Pigura Kayu. 

      Kelangkaaan dan keterbatasan  Sumber Daya Alam “kayu“ mengharuskan pengrajin untuk 

mencari alterntif pengganti bahan baku yang persediaannya selalu siap dan terus menerus 

ada. Penggunaan  fiber merupakan salah satu alternatif yang bisa menjadi barang substitusi 

dari kayu. Keberadaan bahan pigura fiber ini sangatlah membantu pengrajin karena 

harganya yang relatif murah, serta ketersediaan bahan pigura fiber juga terus-menerus ada. 

Dengan alternatif ini pengrajin diharapkan dapat berproduksi secara kontinyu dengan 

harga yang stabil dan terjangkau sehingga diharapkan  permintaan konsumen akan naik. 

Pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan pengrajin. Penggunaan 

limbah daur ulang bahan pigura fiber ini diharapkan juga mengurangi sampah dan polusi 

yang menjadi permasalahan saat ini. Bahan pigura fiber mempunyai banyak keunggulan, 

yaitu tahan gores, tidak keropos serta anti rayap. 
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3.   Inovasi Gergaji Standing Crosscard sebagai Alat Pemotong Bahan Pigura  

      Penggunaan gergaji Standing Crosscard ini mampu meningkatkan kualitas dan produktifitas 

pigura,  karena gergaji ini mampu mengasilkan hasil pemotongan yang presisi (sudut pigura 

yang rapat dan rajin) dan cepat karena mata pisau yang bisa diatur, dengan tingkat 

kecepatan perputaran yang bisa diatur sesuai kebutuhan: 1600 rpm, 2200 rpm dan 2800 

rpm. Dengan kecepatan tersebut gergaji ini dapat memotong bahan yang keras dan 

diameter bahan yang lebar. Peletakan plat untuk setting sudut pemotongan 450 sudah 

dipermanenkan sehingga sudut tidak berubah-berubah dan presisi. Pemotongan  bahan  

bisa dari dua sisi yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Selain itu memotong  bahan fiber 

tidak perlu ditakutkan lagi, karena fiber tidak akan meleleh dan tidak perlu lagi 

menyemprotkan air pada gergaji. Gergaji Standing Crosscard ini dilengkapi dengan 

sambungan stopper untuk pembatas jika memotong bahan dengan panjang yang sama dan 

berulang-ulang (produk massal). 

 

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana. 

Pemecahan masalah  yang  berhubungan dengan kurangnya pengetahuan dan teknologi,  

yang menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki terbatas dan juga masih 

secara manual / tradisional, adalah dengan memperkenalkan teknologi tepat guna  yang 

berbasis mesin, sehingga tidak sepenuhnya mengandalkan tenaga manusia seperti yang 

tergambar pada gambar 2 di atas. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Gergaji Standing Crosscard  merupakan gergaji yang dirancang khusus untuk pemotongan 

pigura. Dengan sistem kerja yang sederhana  hanya dengan menginjak pedal yang telah 

disediakan, mata  gergaji ini dengan otomatis naik ke atas untuk menggergaji bahan, sehingga  

pengrajin tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk menaikturunkan atau menggerakkan maju 

mundur  mata gergaji karena  gergaji akan naik dengan sendirinya dan langsung memotong, 

sehingga hal ini akan menghemat tenaga. Selain itu mata gergaji akan turun dan berhenti jika 

injakan dilepas, sehingga hal ini akan menghemat dalam penggunaan listrik. Design yang 

tertutup menjadikan tingkat keamanan (safety) terjamin karena mata gergaji terletak di dalam, 

selain itu gergaji juga akan terlindungi sehingga memperlambat proses terjadinya pengkaratan 

pada mata gergaji. Posisi mata gergaji yang berdiri akan menghasilkan pemotongan yang 

maksimal, seperti sayatan pisau sehingga diharapkan bahan yang terbuang minimal serta 

limbah serbuk yang sedikit, sehingga akan mengurangi tingkat polusi dan kesehatan pernafasan 

juga tidak terganggu. Tempat pembuangan limbah bekas pemotongan (grajen) telah disediakan 

dalam cerobong posisi di bawah sehingga dapat meminimalisir terjadinya pencemaran 

lingkungan dari limbah tersebut dan juga ikut menjaga  kesehatan dari pekerja. 
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Keterangan : 

1 : Lubang mata pisau 

2 dan 3 : Stopper 450 

4        : Penyambung stopper 

5        : Lubang pembuangan sisa    

               gergaji 

6           : Switch On/Off 

7           : Contoh hasil potongan 450 

8           : Pedal penggerak mata pisau 

9           : Roda geser 

10         : Kabel  

Gambar 3 

Desain Gergaji Standing Crosscard (Tampak Muka) 

 

Keunggulan dari gergaji ini adalah: 

 Produktivitas  tinggi 

 Otomatisasi tinggi, hanya dengan menginjak pedal, gergaji otomatis langsung memotong 

bahan sehingga menghemat tenaga. 

 Pemotongan sudut yang  presisi kerena sudut sudah disetting permanen 450. 

 Dapat memotong bahan yang lebar, karena mata gergaji bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan 

 Mata  Gergaji dapat  memotong bahan yang keras. 

 Bahan pigura fiber tidak meleleh jika dipotong sehingga gergaji tidak perlu disiram air 

dalam proses pemotongan. 

 Sisa potong (grajen) sudah tertampung di cerobong. 

 Tingkat safety terjamin karena posisi mata gergaji di dalam 

 Awet, mata gergaji tidak mudah berkarat sehingga umur ekonomisnya panjang. 

 Gergaji inovasi ini relatif murah dibanding gergaji rancangan pabrik yang harganya relatif 

mahal (kondisi baru sekitar Rp 45.000.000,- per unit) 

Bahan pigura yang terjangkau dan keberadaannya tersedia secara terus menerus 

sangatlah diperlukan oleh pengrajin untuk memenuhi permintaan dari konsumen,  pengrajin 

memang memerlukan barang substitusi / pengganti dari bahan pigura kayu yaitu bahan pigura 

fiber, namun dalam pengerjaan pemotongan bahan pigura fiber memang memerlukan 

pengerjaan yang ekstra hati-hati karena mudah retak. Dengan kondisi tersebut memang 

sangatlah diperlukan teknik pemotongan yang tepat yang ditunjang dengan alat pemotong atau 

gergaji yang sesuai yaitu Gergaji Standing Crosscard. Berikut kelebihan fiber dibanding dengan 

bahan kayu. 
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Tabel 1. Perbandingan Bahan Pigura Kayu dan Fiber 

KETERANGAN BAHAN  KAYU BAHAN  FIBER 

Harga Relatif Mahal Lebih Murah 

Warna 

 

Bisa ditambah warna (bila kurang 

puas) 

Bahan sudah finishing - Anti Gores 

Bahan baku 

 

Mengandalkan Alam Limbah: biji atom dan strlefoam 

yang di daur ulang. 

Persediaan bahan pigura. Langka dan terbatas Selalu ada 

Motif Beragam Beragam 

Tingkat Keawetan 

 

Mudah keropos dan dimakan rayap 

( melihat kwalitas kayu ) 

Tidak mudah keropos dan tidak 

dimakan rayap. 

Pengerjaan Standar Perlu ekstra hati-hati karena 

mudah retak dan meleleh 

 

 

Gambar 4. 

Tim Pengabdian, Mitra beserta Produk Pigura 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada Kelompok 

Pengrajin Pigura Johar di Kabupaten Kudus dan Kelompok Pengrajin Pigura Tembiring di 

Kabupaten Demak Jawa Tengah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan Mitra akan inovasi teknologi meningkat, dapat ditunjukkan pada saat 

Bimbingan Teknologi Mitra secara cermat mengikuti pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Penggunaan bahan pigura fiber sebagai bahan substitusi bahan pigura kayu yag semakain 

langka keberadaannya.  

2. Gergaji Standing Crosscard merupakan solusi untuk pemotongan pigura yang dirancang  

sesuai kebutuhan Mitra. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses produksi 

menyebabkan kemajuan dari yang berbasis manual menuju berbasis mesin, sehingga akan 

memperlancar dalam proses produksi.  
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3. Proses produksi yang tepat dengan sentuhan teknologi menjadikan produk pigura menjadi 

yang dihasilkan semakin berkualitas dengan mutu yang tidak kalah dengan produk 

pabrikan dan produk China, sehingga permintaan naik, pendapatan meningkat, 

kesejahteraan mitra meningkat dan secara umum UKM berkembang. 

 

SARAN 

1. Perguruan TInggi mau berperan aktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

khususnya para pelaku usaha kecil dengan menyediakan diri menjadi lembaga layanan 

terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha kecil. Selain itu Perguruan 

Tinggi diharapkan mampu membangun komunikasi dengan menjadikan dirinya sebagai 

narasumber ilmiah untuk membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi 

masyarakat terkait ilmu pengetahuan, teknologi dan aplikasinya.  

2. Para pelaku usaha kecil bersedia menerima kehadiran perguruan tinggi yang mempunyai 

kemampuan  aplikasi ilmu dan teknologi untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan 

nilai tambah potensi sumber daya mereka. 

3. Aparat dan jajaran instansi yang diajak bekerja sama mau senantiasa bersikap kooperatif 

dan ikut memantau setiap tahapan yang dilakukan. Kerjasama yang muncul selanjutnya 

adalah komunikasi yang selalu terbina, khususnya pada saat masyarakat membutuhkan 

inovasi dan teknologi terbaru yang dapat diaplikasikan untuk perkembangan teknologi dan 

pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para pengrajin. 
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ABSTRAK 

 

 Kegiatan PPM ini dilaksanakan di desa Kaliurang Timur dengan sasaran para lansia 
yang rata-rata berusia antara  55 – 86 tahun. Kegiatan yang diberikan berupa 
pelatihan tari dalam bentuk yang sederhana menyesuaikan kondisi para peserta. 
Pelatihan ini bukan memberikan ketrampilan sebagaimana seorang penari, namun 
bertujuan untuk membangun rasa percaya diri serta meningkatkan kemampuan 
berkesenian bagi masyarakat pasca erupsi merapi.          

 Kegiatan ini dilaksanakan satu kali dalam seminggu, setiap hari Kamis mulai pukul 
13.00 – 16.30 bertempat di Balai desa Kaliurang Timur. Para peserta berjumlah 44 
orang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 34 orang perempuan. Kegiatan ini 
dilaksanakan mulai bulan Mei – Oktober 2012. Materi yang diberikan: tari Tayuban, 
Bambangan Buto, dan Warokan. Ketiga materi tersebut dikemas sederhana 
menggunakan pola hitungan empat-empat  dalam durasi  waktu sajian sekitar 5 
menit untuk masing-masing tari. Pemberian  materi  dilakukan dengan metode 
demonstrasi dan imitasi.  

Dari hasil pelatihan tersebut tampak para peserta bersemangat dan  antusias dalam 
mengikuti pelatihan, yang dapat dilihat dari kehadiran di setiap mengikuti 
pelatihan,  dan terlihat ketika akan dipentaskan semua ingin tampil di panggung.  
Sedangkan dari penguasaan materi sebagian besar para lansia mampu 
membawakannya dengan bersemangat.  

 

Kata kunci: Peningkatan, kesenian, lansia 

 

 

PENDAHULUAN 

 Bencana adalah peristiwa yang tidak diinginkan oleh semua lapisan masyarakat yang 

ada di bumi ini, namun kenyataan bahwa bencana muncul yang tidak pernah bisa dihindari dan 

masih sulit diprediksi kapan bencana tersebut akan terjadi. Seperti halnya yang terjadi pada 

tahun 2010 di Yogyakarta meletusnya gunung merapi yang begitu dasyat  memakan banyak 

korban jiwa dan juga materi. Sampai saat ini masih tersisa dampak dari erupsi tersebut 

terhadap masyarakat disekitar gunung merapi baik secara fisik (sarana dan prasana) maupun 

psikologis. rasa trauma dan kesedihan masih mereka rasakan sampai saat ini. Secara fisik yang 

berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasana sudah dibangun baik secara individu, 

kelompok maupun oleh pemerintah. Sedangkan yang bersifat psikologis pemulihannya 

membutuhkan  waktu yang cukup panjang agar masyarakat memiliki kepercayaan diri untuk 

menghadapi hidup dan mengembangkan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih 
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baik. Sesuai dengan peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Salah satu termasuk 

didalamnya adalah pemulihan tentang sosial, ekonomi, dan budaya yang termasuk di dalamnya 

adalah tentang kesenian (BNPB, 2008:1) 

 Kesenian mencakup tari, musik, rupa, kerajinan, drama,dan yang lainnya. Tari akan 

dipakai sebagai salah satu kegiatan untuk memediasi pemulihan psikhologis masyarakat di desa 

Kaliurang. Sebagaimana diutarakan oleh Soedarsono tari  dapat dipakai sebagai salah satu 

media terapi, maksudnya untuk membangun kepercayaan diri seseorang (2004: 15 ), selain itu 

tari dapat juga dipakai untuk membangun rasa keindahan seseorang. Sebagaimana dipahami 

bahwa di dalam kegiatan tari ada pesan-pesan yang dapat ditangkap baik melalui gerak maupun 

lewat cerita/tema yang dibawakan. 

           Berdasarkan pola garapan, bentuk tari terbagi menjadi tari tradisional dan tari 

kreasi baru. Tari tradisional adalah tari-tarian yang telah mengalami suatu perjalanan sejarah 

yang cukup lama dan selalu berpola pada kaidah-kaidah (tradisi) yang telah ada. Tari 

tradisional yang berkembang di lingkungan kraton dikategorikan sebagai tari klasik 

(Soedarsono, 1972: 27), dan tari tradisi yang berkembang di pedesaan dikatagorikan sebagai 

tari kerakyatan (berkembang di luar lingkungan kraton). Semua tari yang berkembang 

diwilayah Nusantara ini adalah cerminan dari budaya  setempat, seperti misalnya di Jawa 

(Yogyakarta  dan Surakarta) masyarakatnya sangat halus dan sopan, sifat ini tercermin pula 

dalam gerak  tarianya yang begitu halus dan tenang. Melalui gerak tari inilah dapat dibangun 

rasa keindahan dan sekaligus dapat menterapi jiwa pelakunya. 

Salah satu program sekaligus upaya menumbuhkan peningkatan semangat belajar seni 

tari di pasca gempa, dan berapresiasi terhadap identitas budaya lokal khususnya seni 

pertunjukan/tari adalah dengan pelatihan peningkatan Pembelajaran Seni Tari yang 

diharapkan mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi masyarakat di sekitar desa Kaliurang. 

Tari sebagai media ekspresi yang berwujud simbol merupakan salah satu bentuk 

kesenian dari ungkapan perasaan manusia yang dinyatakan dengan gerakan-gerakan tubuh 

yang telah mengalami pengolahan, stilirisasi atau distorsi, yang terwujud menjadi ungkapan 

estetis alami. Hasilnya bukan suatu alat atau barang yang dapat dipakai sehari-hari, tetapi suatu 

sajian rasa yang diungkapkan melalui gerak yang ritmis dan indah (Hawkins, 1991). Oleh 

karenanya seni  dikomunikasikan dengan orang lain dalam bentuk persentuhan rasa mengajak 

publik untuk mengalami nilai-nilai keindahan.  

Seni tari diungkapkan melalui gerak yang telah distilir dan didistorsi yang dikemas 

dengan olahan gerak dari anggota badan. Hasilnya berupa produksi tari (performance art) yang 

divisualisasikan dalam gerakan tari sesaat yang mengandung estetika dan etika, yang 

membutuhkan kerjasama dengan orang lain, tidak dapat dikerjakan sendiri tetapi selalu 

melibatkan bantuan pihak lain, misalnya pemusik/pengiring, editor musik iringan, perias, 

kamerawan, dan sebagainya.Telah diuraikan di atas bahwa menari itu adalah bergerak selain 

mendapatkan pengalaman tentang keindahan bahwa menari juga membuat tubuh menjadi 

sehat karena tubuh bergerak secara kontinyu. Sebagaiman di utarakan oleh Kussudiardjo 

(2000: 15) bahwa gerak dalam tari ada yang memiliki sifat lambat,  cepat, lemah, lembut 

(halus),  tegang, kasar dan yang lainnya. 
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Salah satu fungsi tari  adalah sebagai tontonan  yaitu  hiburan atau santapan estetis (Jazuli 

1994:36), fungsi tari  (Soedarsono, 2003:46) diantaranya  adalah sebagai hiburan, sebagai 

presentasi estetis, sebagai media terapi. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tari 

itu dapat dipakai  sebagi menghibur penonton untuk sementara lepas dari permasalahan yang 

dihadapinya, sedangkan presentasi estetis bahwa tari sebagai karya seni yang dipertunjukan 

adalah sarat dengan nilai-nilai keindahan baik lewat gerak, musik, ekspresi, kostum, rias, 

properti dan yang lainnya yang, dan tari sebagai media terapi dapat membangun rasa percaya 

diri bagi pelakunya. Dari semua itu dapat membawa pemain maupun penonton kepada hal-hal 

yang menyenangkan karena kekuatan gerak yang ada dalam tari lebih bisa diserap lewat 

kemampuan emosional penikmatnya. Sebagaimana yang  diungkapkan oleh Margaret NH 

Dubler (Soedarsono, 1997: 2) bahwa tari adalah ekspresi jiwa yang ritmis dari keadaan-

keadaan perasaan yang secara estetis dinilai, yang lambang-lambang geraknya dengan sadar 

terancang untuk kenikmatan serta kepuasan dari pengalaman ulang, ungkapan, berkomunikasi, 

melaksanakan, serta dari penciptaan bentuk-bentuk.  Melalui kegiatan menari dapat dipakai 

sebagai salah satu pengolahan rasa dan pengalaman keindahan dengan demikian para 

pelakunya dapat mengatasi hidupnya.   

Tujuan pelatihan peningkatan berkesenian bagi masyarakat desa Kaliurang pasca erupsi 

Merapi sebagai berikut. 

1) Membangun kepercayaan diri bagi masyarakat di desa kaliurang pasca erupsi 

merapi.  

2) Meningkatkan kemampuan berkesenian dan mengapresiasi unsur-unsur estetik 

dalam seni bagi masyarakat di desa Kaliurang. 

3) Membangun kesadaran masyarakat bahwa seni dapat dipakai sebagai salah satu 

kegiatan untuk menangani psikologis pasca bencana. 

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini sebagi berikut. 

1. Masyarakat peserta kegiatan PPM Reguler di desa Kaliurang memiliki kemampuan 

berapresiasi terhadap seni tari. 

2. Mininal 60 % peserta kegiatan pada masyarakat di desa Kaliurang dapat 

mengembangkan diri melalui kegiatan  seni tari.  

3. Masyarakat peserta kegiatan 65 % mampu meningkatkan  rasa keindahan dalam 

berkesenian dan membangun rasa percaya diri.  

4. Para peserta secara mandiri dapat melakukan kegiatan berkesenian (seni tari) di 

wilayah wisata Kaliurang dan sekitarnya, secara berkesinambungan yang 

diprogramkan kepala desa melalui kegiatan lansia. 

 

METODE  

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah  pelatihan/ pendampingan yang diberikan 

kepada masyarakat disekitar desa Kaliurang. yang pelaksanaannya pertempat  di Bale Desa 

Kaliurang Timur. 

Perangkat desa yang terdiri dari RW,  Dukuh dan lurah desa Kaliurang Tim pelaksana 

memohon ijin untuk meleksanakan kegiatan PPM serta memohonkan untuk dikoordinasikan 

kepada warganya agar mengikuti kegiatan pelatihan tari. Sebagai sasaran utama dalam kegiatan 

ini kelompok lansia Desa Kaliurang Timur yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.  Jumlah 
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lansia yang bergabung dalam kegiatan kurang lebih 80 orang, karena keterbatasan ruang 

peserta pelatihan dibatasi sekitar 44 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 34 orang 

perempuan.  

Kegiatan dalam pelatihan  seni tari  dilakukan dengan metode sebagai berikut. 

1. Demonstrasi, metode ini dipakai untuk menyampaikan cara melakukan  teknik  

gerak tari Tayuban, Bambangan Buto, dan Warokan. 

2. Imitasi untuk merirukan ragam  tari serta penguasaan tari dan irama musik.  

Praktek membawakan satu tarian yang  sesuai dengan teknik, irama, dan ekspresi 

(wiraga, wirama, wirasa) memerlukan waktu yang cukup lama.  Oleh karena itu, evaluasi 

pertama baru dapat dilakukan  2 bulan  setelah program dimulai dengan  pertemuan seminggu 

1 kali atau setelah 10 kali praktek terprogram, ditambah praktek mandiri tergantung kemauan 

individunya. Hasil yang dicapai bahwa dari sisi wirama sebagian besar peserta dapat mengusai 

rasa musikal, sedangkan berkaitan dengan wiraga sudah cukup sesuai dengan kondisi fisik 

peserta begitu juga dengan hafalan gerak cukup baik. 

Evaluasi kedua dilakukan setelah pementasan hasil kegiatan yang disajikan dalam bentuk 

pentas secara berkelompok hasil cukup memuaskan mereka dapat membawakan tari dari sisi 

wirama,wiraga, dan wirasa dengan baik untuk ukuran para lansia. 

Langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di desa 

Kaliurang sebagai berikut. 

1. Memberikan contoh  gerak-gerak tari Tayuban, Bambangan Buta, dan Warokan  yang 

disampaikan oleh  peraga mahasiswa Pendidikan Seni Tari FBS UNY. 

2. Mempraktikkan beberapa motif gerak tari Tayuban  untuk putra dan  putri sesuai 

contoh yang diberikan. 

3. Membagi peserta dalam 2 kelompok yaitu satu kelompok putri, satu kelompok putra. 

4. Melatihkan tari Bambangan Buto  kepada kelompok ibu-ibu 

5. Melatihkan tari Warokan kepada kelompok ibu-ibu 

6. Menyatukan semua materi tari dengan musik  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan ini dilaksanakan di Balai desa Kaliurang Timur Kabupaten Sleman mulai bulan 

Mei 2012 sampai dengan Oktober 2012 (selama bulan Agustus libur puasa dan hari raya Idul 

Fitri). Adapun pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap hari kamis mulai pukul 13.00 – 16.30. 

Jadwal tersebut kadang-kadang berubah menyesuaikan dengan kegiatan sosial di masyarakat 

sekitar. Para peserta pelatihan tari adalah  kelompok lansia dan kegiatan mereka sehari-hari  

sebagian bertani dan sebagian lagi berjualan (membuka Warung) disekitar obyek wisata 

Kaliurang. Kegiatan yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik , kalaupun ada perbedaan 

persepsi bisa diselesaikan dengan musyawarah. 
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Gambar 1.  Lokasi lingkungan kegiatan PPM Reguler UNY 2012 

 (Foto: Trie W, 2012) 

 

Para peserta pelatihan kegiatan PPM Reguler ini berjumlah 44 orang terdiri dari 10 orang 

laki-laki dan 34 orang perempuan. Dari jumlah ini dalam kegiata terbagi untuk laki-laki 6 orang 

ikut menari dan yang  4  memainkan  gamelan, sedangkan yang perempuan 30 ikut menari dan 

yang 4  memainkan gamelan. Rata-rata   usia para peserta antara 55 – 86 tahun. Apabila dilihat 

dari sisi umur memang sudah usur tetapi mereka mempunyai semangat yang luar biasa dan 

dapat dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti selalu banyak. Di samping itu para lansia 

menginginkan belajar semua materi tari (ketiga materi) walaupun kondisi fisik mereka kurang 

mendukung. Hal positif yang dapat diambil dari semangat para lansia ini bahwa motto mereka 

walaupun sudah lansia hidup harus tetap berguna dan tetap berkesenian karena dengan seni 

membuat hati jadi senang dan menambah semangat hidup. Ungkapan ini kelihatan begitu 

sederhana, namun dibalik ungkapan tersebut tersirat makna yang cukup mendalam bahwa 

lewat seni dapat menjdi media terapi bagi pelakunya. Materi tari yang diberikan adalah tari 

Tayuban, Bambangan Buto, dan Warokan.  

 Memberikan contoh  gerak-gerak tari Tayuban, Bambangan Buta, dan Warokan  secara 

bergantian pada setiap pertemuan, yang disampaikan oleh tiga mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Seni Tari FBS UNY sebagai peraga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.  
Para peserta kegiatan ibu-ibu lansia  

(Foto: Trie W, 2012) 

 

Gambar 3. 

Peserta tari Tayuban putra  
(Foto: Trie W, 2012) 
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Pemilihan materi tari yang diberikan dengan pertimbangan agar semua peserta dapat 

mengikuti baik yang laki-laki maupun perempuan.  

1. Tari Tayuban, selain peserta laki-laki dan perempuan bisa terlibat bahwa dalam tarian 

tersebut ada unsur ibingan yang ditarikan oleh bapak-bapak pada saat menari ini tentu 

mereka akan merasa senang dan dapat mengenang sesaat masa mudanya serta dapat 

menghibur diri dari apa yang dialami dalam kehidupan pasca bencana.  

Uraian gerak tari Tayuban yang disampaikan pada peserta sebagai berikut ini. 

a. Lembehan, seblak sampur, 3 x 8 hitungan 

b. Kicat ke samping kiri dan kanan secara bergantian, 4 x 8 hitungan 

c. Lembehan, seblak sampur, 1 – 8 hitungan 

d. Ulap-ulap, 4 x 8 hitungan 

e. Lembehan, seblak sampur, 1 – 8 hitungan 

f. Ngilo asto, 4 x 8 hitungan 

g. Lembehan, 3 x 8 hitungan 

 

2.  Tari Bambangan-Buto dibuat berpasangan dan dalam sajian tarinya  dibuat komikal 

antara penari satu dengan yang lainnya saling mengejek dengan demikian lebih 

mengutamakan kesan gecul  sehingga para lansia dalam membawakan tari merasa 

senang.  Catatan tari Bambangan – Buto dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

  

 

Gambar 4. 

Peraga tari sedang memberikan 
penjelasan  (Foto: Trie W, 2012) 
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Tabel 1. Catatan tari Bambangan - Buto 

No. Keterangan Gerak Hitungan 

1. Bambangan masuk panggung  

-  gerak trisik 

- Sabetan 

- Ulap-ulap kanan dan kiri bergantian 

- Tayungan  

- Sabetan  

- Tancap (semedi) 

 

2 x 8 

1 x 8 

2 x 8 

2 x 8 

1 x 8 

2. Buto masuk panggung 

- Gerak malpal dengan kedua tangan digerakkan di atas 

kepala 

- Malangkrik 

- Malpal mengelilingi Bambangan (menggangu semedinya) 

- Malangkrik 

 

4 x 8 

 

2 x 8 

4 x 8 

2 x 8 

3. Bambangan dan Buto perang 

- Perangan 

- Coblosan 

Gerak pada bagian ini dibuat gecul pemain dibebaskan untuk 

mengekspresikan diri dengan rambu-rambu dua ragam gerak di 

atas 

2 x 8 

2 x 8 

 

3. Warokan, gerak yang disusun juga sederhana dengan gerak tangan dan kaki bergantian yang 

diutamakan pada gerak bersemangat, dan tegas. 

Catatan tari Warokan yang diperagakan sebagai berikut. 

a. Malpal, 3 x 8 hitungan 

b. Tanjak, ulap-ulap, 2 x 8 hitungan 

c. Trecet, 1 x 8 hitungan 

d. Malpal  penari berhadap-hadapan, 2 x 8 hitungan 

e. Tanjak, ulap-ulap, 2 x 8 hitungan 

f. Trecet saling mendorong antara penari satu dengan yang lainnya secara 

bergantian, 2 x 8 hitungan 

g. Perangan dilakukan satu pasang secara bergantian dengan  menggunakan 

properti  untaian tali, 1 x 8 hitungan  

h. Malpal selesai, 3 x 8 hitungan 

 

 Materi tersebut di atas sudah disederhanakan tidak rumit, yang disesuaikan dengan 

kondisi fisik peserta. Satu tarian hanya terdiri dari tiga ragam dan satu gerak penghubung, 

selanjutnya ragam diulang-ulang untuk memudahkan dalam menghafal. Setiap ragam gerak 

menggunakan pola hitungan empat-empat dan satu ragam selalu diulang sisi kanan dan kiri. 

Durasi waktu untuk tari Tayuban dan Bambangan Buto 5 menit, tari Warokan 15 menit yang 

dipadukan dengan dialog. Pertimbangan waktu dalam penyusunannya menyesuaikan kondisi 

fisik para lansia yang tidak memungkinkan  untuk menari dalam durasi yang panjang.  
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Gambar 5.  Peserta dengan semangat mengikuti gerak tari Tayuban  

(Foto: Trie W, 2012) 

 

Ragam satu dalam tari Tayuban dilakukan 3 x putaran dengan posisi penari sebagai berikut: 

putaran pertama dilakukan secara bersama-sama antara penari putra dan putri menghadap ke 

depan, pada putaran kedua dan ketiga antara penari putra dan putri berhadap-hadapan, 

selanjutnya gerak lembehan terakhir untuk masuk panggung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 6. 

 Evaluasi ragam tari Tayuban  
(Foto: Trie W, 2012) 

 

Gambar 7. 
 Tim pelaksana mengevaluasi gerak 

tangan pada tari Tayuban  
(Foto: Trie W, 2012) 

 

 

Gambar 8. 
 Peserta dengan suka ria mengamati 

dan menonton temannya yang sedang 
berlatih dengan iringan kelompok 

karawitan (Foto: Trie W, 2012) 

 

 

Gambar 9. 
 Pelatihan tari Buto (Foto: Trie W, 

2012) 
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Gambar 10. 

 Pelatihan tari Buto (Foto: Trie W, 
2012) 

 

 

Gambar 11. 
 Tim pelaksana member aba-aba 

ketukan pada gerak Buto  

(Foto: Widya, 2012) 

 
Gambar 12. 

 Para pesrta lansia mengikuti dengan 
bertepuk tangan  

(Foto: Trie W, 2012) 

Gambar 13. 

 Para lansia mengikuti kegiatan 
dengan gembira (Foto: Trie W, 2012) 

 

Gambar 14. 

Para lansia menirukan gerak tangan 

sambil mengamati temannya yang tampil 
(Foto: Trie W, 2012) 

 

Gambar 15. 

Pelatihan tari Warokan  
(Foto: Lintang, 2012) 
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Hasil yang dicapai dari kegiatan pelatihan bahwa para peserta nampak antusias 

mengikuti latihan dan kadang saling berebut untuk di depan serta selalu ingin mengikuti semua 

tari sementara tempat yang dipergunakan untuk pelatihan terbatas. Melihat kondisi tersebut 

tim PPM membagi peserta menjadi tiga kelompok (Tayuban, Bambangan Buto, dan Warokan). 

Pengelompokan yang dilakukan untuk memantapkan penguasaan secara teknik gerak tari 

dalam persiapan pementasan hasil akhir. Melihat dari semangat dan keseriusan dalam 

mengikuti kegiatan ini tampaknya kegiatan seperti ini perlu dilanjutkan, dan dibuat materi tari 

yang dikemas khusus menjadi seni sajian wisata yang dapat ditampilkan di taman wisata 

Kaliurang bekerjasama dengan dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Kegiatan menari oleh para 

lansia adalah sesuatu yang unik karena pada umumnya para penari adalah para gadis yang 

cantik-cantik. Para lansia, dapat menyajikannya dengan keterbatasan dan semangat yang tinggi, 

dengan demikian selain dapat menghibur diri sendiri dan orang lain juga dapat menambah 

pendapatan secara ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 dan 17 

 Pentas tari Tayuban pada penutupan kegiatan  

 (Foto: Ipoeq, 2012) 

 

 

Gambar 18. 

Pentas Tari Warokan pada penutupan kegiatan   

(Foto: Ipoeq, 2012) 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pelatihan dalam kegiatan PPM Reguler ini berjumlah 44 orang terdiri dari 10 orang laki-

laki dan 34 orang perempuan. 6 orang laki-laki ikut menari dan yang  4  memainkan  gamelan, 

sedangkan yang perempuan 30 ikut menari dan yang 4  memainkan gamelan. Rata-rata  usia 

para peserta antara 55 – 86 tahun. Meskipun dari sisi umur memang sudah uzur, mereka 

mempunyai semangat yang luar biasa yang dapat dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti 

selalu banyak. Di samping itu para lansia menginginkan belajar semua materi tari (ketiga 

materi) walaupun kondisi fisik mereka kurang mendukung. Dari hasil pelatihan terlihat adanya 

peningkatan kemampuan berkesenian bagi para lansia di desa Kaliurang Timur, dan rasa 

percaya diri bagi para lansia di desa Kaliurang Timur pasca erupsi Merapi. 

Dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tari dibagi menjadi tiga kelompok yaitu 

kelompok tari Tayuban, Bambangan  Buto, dan Warokan. Para peserta mengikuti dengan 

semangat dan antusias, serta disiplin (hadir tepat waktu) dalam mengikuti semua materi tarian. 

Pada  akhir dari kegiatan PPM ini dipentaskan tari Tayuban dan Warokan di desa Semanu 

Gunungkidul sekaligus memperingati ulang tahun salah satu peserta yang mempunyai keluarga 

(trah)  di daerah tersebut. 

 Kegiatan yang telah dilaksanakan ini perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan berikutnya, 

karena melalui kegiatan berkesenian yang dilakukan oleh para  lansia dapat membantu dalam 

membangun dan meningkatkan rasa percaya diri bagi mereka. 
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OLAHAN SALAK DALAM UPAYA RECOVERY PASCA ERUPSI MERAPI 
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Jurusan PTBB, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta 

prihastutie@yahoo.com 
Hp. 08122752922 

 

ABSTRAK  

Upaya peningkatan produktifitas dan diversifikasi produk olahan salak dapat 
ditempuh melalui: 1) Pelatihan untuk menumbuhkan/ membangkitkan kembali 
motivasi anggota kelompok melalui pemberian achievment motivation training 
(AMT);  2). Pemberian alih pengetahuan mitra dalam pengembangan olahan salak  
(diversifikasi produk) melalui rekayasa proses yaitu teknik pemilihan bahan dasar, 
teknik olah, keamanan makanan sampai mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten Sleman serta formulasi produk olahan salak yang tepat; 3). Peningkatan 
kualitas produk olahan salak melalui penggunaan peralatan proses produksi yang 
mendukung (alat pengering/oven dan sealler pengemas); 4). Peningkatan nilai 
tambah produk olahan salak dan pendapatan anggota assosiasi melalui diversifikasi 
produk (pembuatan produk baru bakpia salak aneka rasa); 5). Penataan sistem 
manajemen usaha untuk penyehatan organisasi. 

Kegiatan IbM ini dilakukan pada bulan April sampai November 2012. Adapun 
tempat kegiatan adalah UKM APPSI dan UKM Pandan Wangi, Jalan Perum Gamasri, 
Turi, Sleman, Yogyakarta. Kegiatan diberikan dalam bentuk pelatihan dan bantuan 
peralatan kepada 2 unit usaha (APPSI dan UKM Pandan Wangi). UKM Pandan Wangi 
merupakan salah satu unit usaha yang tergabung dalam APPSI. Sedangkan jumlah 
peserta yang menerima pelatihan adalah anggota APPSI baik perorangan maupun 
anggota kelompok UKM sebanyak 30 orang. Metode yang digunakan adalah: 
Ceramah, tanya jawab, permainan, problem solving,  praktik/latihan. Penyajian data 
menggunakan Analisis Deskriptif. 

Hasil kegiatan adalah sebagai berikut: 1) menumbuhkan kembali motivasi 
berwirausaha yang ditempuh melalui pengembangan usaha olahan salak berupa 
bakpia 2) meningkatkan kualitas produk dan diversivikasi produksi menuju P-IRT 
akan tetapi masih dalam upaya memperoleh ijin dari Dinas Kesehatan, dan 3) 
penataan sistem manajemen usaha untuk produksi maupun penjualan sehingga 
jangkauan pemasaran semakin luas dan mampu menerobos pasar wisata desa yang 
berada di sekeliling tempat usaha. Hasil yang diperoleh telah berhasil mengatasi 
permasalahan: 1) untuk menumbuhkan motivasi peserta dalam berwirausaha telah 
diberikan pelatihan motivasi (achievement motivation training), 2) untuk penguatan 
produk telah dilakukan pelatihan untuk memperbaiki performa produk, perintisan 
ijin dinkes dan industri, serta untuk peningkatan produksi telah diberikan 
peralatan produksi skala industri (alat yang diberikan berupa oven untuk 
mengoven bakpia) dengan kapasistas 300 biji sekali pengovenan, dan 3) untuk 
memperbaiki sistem manajemen telah diberikan pelatihan penataan sistem 
manajemen agar lebih profesional melalui perbaikan pembukuan dan pencatatan 
agar lebih tertib. 

 

Kata kunci: salak, bakpia, recovery 
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PENDAHULUAN  

Pemerintah daerah Kabupaten Sleman, melalui rencana strategis (Renstra) menetapkan 

Kecamatan Turi sebagai pusat pengembangan kawasan Agropolitan. Salah satu program 

pengembangan kawasan tersebut adalah pembangunan dan pengembangan desa Agrowisata. 

Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan untuk mewujudkan program tersebut, ditempuh 

melalui: pemekaran dan pengembangan kawasan agro wisata, promosi dan pemasaran agro 

wisata, pengembangan sentra produksi agribisnis dan pengembangan wisata pedesaan. Upaya 

tersebut ditujukan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian di kawasan pedesaan dan 

pertanian (Anonim, 2004). 

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman no.110/SK.KDH/A/2004, menetapkan 

bahwa Kecamatan Turi sebagai pusat pengembangan kawasan Agropolitan dengan tanaman 

salak sebagai jenis tanaman unggulan. Untuk itu di dalam master plan Agropolitan 2005-2009 

menetapkan bahwa salah satu sasaran program adalah pengembangan agribisnis dan 

agroindustri yang ditempuh melalui diversifikasi salak, pelatihan pengolahan produk atau 

diversifikasi sekunder serta penguatan modal dan teknologi (Anonim: 2004). 

Sebagai produk hortikultura yang biasanya dipanen dalam kondisi segar, salak 

merupakan pangan yang mudah mengalami kerusakan (perishable) baik secara mekanis, fisik, 

fisiologis, maupun mikrobiologis. Akibatnya salak tidak bisa disimpan dalam waktu yang 

panjang sebagai buah segar. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan berbagai macam cara 

pengolahan salak menjadi produk yang lebih awet sekaligus memiliki nilai jual tinggi sehingga 

pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.  

Ada beberapa hal yang direkomendasikan dalam program master plan Agropolitan 

Kabupaten Sleman, diantaranya berkaitan dengan penanganan pasca panen dan diversifikasi 

sekunder. Upaya diversifikasi yang berjalan selama ini masih cenderung kepada diversifikasi 

primer, yaitu: produk pertanian dijual dalam keadaan segar. Penanganan komoditas pertanian 

dalam hal ini sudah dilakukan dengan cara yang sederhana melalui grading atau sortasi dan 

pengemasan.  

Diversifikasi sekunder dengan pengolahan produk yang menempatkan komoditas 

pertanian termasuk salak sebagai bahan baku atau material yang dapat diolah lebih lanjut 

masih sangat terbatas. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menangani Pasca Panen 

komoditas pertanian (salak) telah dilakukan oleh sebuah assosiasi atau perkumpulan petani 

dan pedagang salak yang tegabung dalam Assosiasi Petani dan Pedagang Salak Indo Merapi 

(APPSI). APPSI mulai didirikan pada tahun 2006 dengan beranggotakan 50 orang, yang 

dipimpin oleh Bapak Surya Agung, S.T. Assosiasi ini didirikan di Desa Wonokerto, Kecamatan 

Turi, Sleman, Yogyakarta dengan tujuan untuk mewadahi para petani dan pedagang salak agar 

dapat menjual hasil pertaniannya dengan harga yang layak, sehingga para petani tidak 

mengalami kerugian akibat permainan para pedagang yang tidak bertanggung jawab. 

Hasil panen berupa salak yang berasal dari petani ditampung dalam assosiasi ini, untuk 

selanjutnya dipasarkan ke luar daerah dan bahkan dijadikan sebagai komoditas ekspor. 

Disamping menjual salak dalam kondisi segar, kegiatan dalam assosiasi ini juga 

mengembangkan diversifikasi pengolahan salak seperti: wajik salak, suwar-suwir salak, selai 

salak, kripik salak dan dodol salak. Produk tersebut selama ini dijadikan sebagai buah tangan 
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dan sebagai produk unggulan daerah. Pengolahan salak tersebut dilakukan oleh kelompok 

“UMKM Ibu Wartini, UMKM Ibu Seharti, UMKM Ibu Puri, UMKM Pandan Wangi, UMKM Bapak 

Sarno, UMKM Pratista Desa Wisata”. 

Peluang diversifikasi sekunder untuk pengembangan aneka olahan salak di wilayah 

Kecamatan Turi mempunyai prospek yang cukup baik, karena di wilayah tersebut sedang giat-

giatnya diadakan pengembangan kawasan agro wisata dan wisata desa untuk mendukung 

pengembangan Agropolitan Kabupaten Sleman, seperti: Agro Wisata salak pondoh di Dusun 

Gadung, Kampoeng Sejarah di Dusun Kelor, Pratista Desa Wisata Kembangarum, Trisik Asri, 

Agro Wisata Trumpon dan Agro Wisata Tunggularum, dan Desa Wisata Dukuh. Dengan 

demikian produk diversifikasi hasil olahan salak dapat dijadikan sebagai cindera rasa yang 

marketable, menjadi produk yang unggul dan memiliki unique selling points (USP), sehingga 

menghasilkan keunggulan bersaing (competitive advantage). 

Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh anggota 

APPSI sudah berjalan lancar seperti ekspor salak segar yang dilakukan dua kali dalam seminggu 

dengan tujuan Malaysia dan Singapura. Jumlah komoditi ekspor tersebut mencapai 5-10 ton per 

minggu dengan omset antara 20-30 juta rupiah. Disamping kegiatan ekspor salak segar untuk 

memanfaatkan salak sortasi kemudian dibuat produk olahan salak sehingga produk lebih awet 

dan dapat digunakan untuk meningkatkan nilai jualnya. Produk olahan salak tersebut 

dipasarkan di obyek-obyek wisata desa yang ada di wilayah kecamatan Turi. Adapun omset 

yang didapatkan perbulan mencapai kisaran 5-10 juta rupiah. Pemasaran produk ditangangi 

secara kelompok dalam assosiasi tersebut, sehingga administrasi dapat dikontrol dengan 

mudah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan assosiasi tersebut dapat 

memberikan dampak positif bagi anggotanya. Para anggota dapat menjual salak segar dengan 

harga terstandar dan dapat menjual hasil olahan produk yang dikelola secara bersama-sama 

dalam keanggotaan APPSI. 

Pada bulan November 2010, terjadi bencana alam letusan Gunung Merapi, yang melanda 

wilayah Kecamatan Turi. Akibatnya usaha yang sudah dirintis dan berjalan bertahun-tahun 

sekarang ini berjalan tertatih-tatih. Bencana alam letusan Gunung Merapi membawa dampak 

yang cukup signifikan terhadap kehidupan perekonomian daerah yang berada di wilayah 

bahaya Merapi karena lokasi kegiatan atau assosiasi ini berada pada radius 10 km dari puncak 

Merapi. Pada saat ini kondisi kelompok tersebut masih lemah dan baru mulai bangkit untuk 

mengembalikan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan lancar seperti sebelum terjadi 

bencana. Pada saat ini juga mulai dirintis coffee kebun (Omah Salak) dan mini market untuk 

show room pemasaran produk. 

Namun demikian proses recovery tersebut dalam perkembangannya masih memerlukan 

pembinaan dan pendampingan secara intensif agar kualitasnya baik dan dapat menumbuhkan 

rasa percaya diri dan semangat untuk bangkit. Pada saat ini permasalahan yang sangat urgent 

dihadapi oleh kelompok assosiasi adalah keterbatasan motivasi untuk berwirausaha, 

peningkatan kualitas produk (diversifikasi produk olahan), manajemen usaha, dan peralatan 

produksi.  

Berdasarkan uraian di atas, dalam kegiatan IbM ini dicoba alternatif lain dalam upaya 

meningkatkan motivasi berwirausaha dan peningkatan kualitas produksi bagi anggota APPSI. 

Adapun peningkatan yang akan diterapkan dalam kegiatan IbM ini adalah peningkatan motivasi 
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berwirausaha (AMT), pengolahan produk atau diversifikasi produk olahan dengan biaya yang 

murah, sederhana dalam proses dan banyak ditangani tenaga manusia, serta manajemen usaha. 

Adapun pengolahan yang dimaksud adalah pengembangan produk olahan salak ke arah 

diversifikasi dengan harapan dapat meningkatkan kualitas, kuantitas dan pada gilirannya dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat petani dan pedagang salak di kelompok APPSI. Selain itu 

diharapkan dapat memperluas produksi, jangkauan pemasaran serta dapat mendukung 

pengembangan wisata desa di wilayah Kecamatan Turi, dengan pengembangan Agro wisatanya 

sehingga dapat dijadikan sebagai produk unggulan daerah.  

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra kelompok Assosiasi Petani dan Pedagang Salak 

Indo Merapi untuk mengembangkan usaha pasca erupsi Merapi dapat dikelompokkan menjadi 

tiga.  Permasalahan pertama yaitu menumbuhkan kembali motivasi berwirausaha; . 

Permasalahan kedua adalah kualitas produk yang masih perlu ditingkatkan dan diversifikasi 

produksi menuju P-IRT. Permasalahan ketiga adalah penataan sistem manajemen usaha untuk 

produksi maupun penjualan sehingga jangkauan pemasaran semakin luas dan mampu 

menerobos pasar wisata desa yang berada di sekeliling tempat usaha. Berdasarkan 

permasalahan yang dihadapi mitra maka kegiatan IbM ini memiliki tujuan: 

1. Memberikan pelatihan untuk menumbuhkan/membangkitkan kembali motivasi anggota 

kelompok melalui pemberian achievment motivation training (AMT). 

2. Memberikan alih pengetahuan mitra dalam pengembangan olahan salak  (diversifikasi 

produk) melalui rekayasa proses yaitu teknik pemilihan bahan dasar, teknik olah, 

keamanan makanan sampai mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman 

serta formulasi produk olahan salak yang tepat.    

3. Meningkatkan kualitas produk olahan salak melalui penggunaan peralatan proses 

produksi yang mendukung (alat pengering/oven dan sealler pengemas). 

4. Meningkatkan nilai tambah produk olahan salak dan pendapatan anggota assosiasi 

melalui diversifikasi produk (pembuatan produk baru bakpia salak aneka rasa). 

5. Menata sistem manajemen usaha untuk penyehatan organisasi. 

Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok APPSI di Kecamatan Turi dalam upaya 

recovery pasca erupsi dapat ditanggulangi dengan melihat kekuatan produk yang dihasilkan 

serta manfaat diadakannya kegiatan ini, antara lain  

1. Daya saing produk makanan olahan salak yang dihasilkan 

Ditinjau dari penjualan setiap hari sebelum erupsi maka produk olahan yang dijual memiliki 

ciri khas tersendiri sebagai cindera rasa. Dengan demikian produk memiliki kekuatan dalam 

daya saing dengan produk olahan sejenis yang dijual di tempat lain. Bahkan sebenarnya 

permintaan pasar (konsumen) terus meningkat hal ini terlihat dari jumlah pesanan yang 

terus bertambah bagi kelompok produsen makanan olahan. Hal ini dibuktikan dengan 

jumlah wisatawan yang datang ke desa wisata di wilayah Kecamatan Turi semakin 

meningkat. Dengan adanya usaha pembuatan makanan olahan berbasis salak ini telah ikut 

memberdayakan perempuan di sektor ekonomi sebagai pendukung ekonomi keluarga, 

sekaligus menekan angka pengangguran. Ditinjau dari sisi harga produk ini harganya 

bersaing dengan produk cindera rasa sejenisnya maka permintaan yang semakin meningkat 

dan harga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Kelancaran usaha ini memiliki 

dukungan potensi lokal yang cukup tersedia yaitu bahan baku yang mudah diperoleh karena 

tanaman salak banyak dibudidayakan di wilayah Turi. 
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2. Potensi pasar 

Pangsa pasar dari makanan olahan salak ini cukup besar dan sangat potensial untuk 

dikembangkan. Hal ini dengan melihat fakta bahwa rata-rata penjualan per hari yang cukup 

tinggi bahkan permintaan selalu meningkat, omset penjualan mencapai rata-rata Rp. 

3.500.000 per hari untuk hari.  Ketersediaan bahan baku juga tersedia sehingga produksi 

makanan olahan salak ini dapat terus dilakukan untuk pengembangan usaha melalui 

perbaikan kualitas produk, rekayasa proses, diversifikasi produk, dan perijinan dari Dinas 

Kesehatan (P-IRT). Kepada anggota perlu ditekankan tentang materi motivasi, kualitas 

produk, dan kewirausahaan sehingga mereka bangkit kembali untuk menata perekonomian 

yang terpuruk oleh adanya bencana alam. 

3. Tempat penjualan 

Lokasi penjualan tepat berada di tepi jalan raya sehingga mudah dijangkau dan dicari oleh 

konsumen/wisatawan yang berasal dari luar daerah. Tempat penjualan makanan olahan 

salak ini belum banyak mempunyai saingan, sehingga cukup prospektif untuk 

dikembangkan. 

4. Harga jual 

Strategi harga jual makanan olahan ini  menggunakan price penetration, yaitu harga yang 

sangat terjangkau sekitar Rp. 7.000 sampai Rp 15.000 per pack. Harga ini memungkinkan 

setiap wisatawan/konsumen yang datang untuk membeli produk olahan sebagai buah 

tangan (oleh-oleh) dan juga menjadi cindera rasa yang khas.  

 

METODE  

Melihat kekuatan produk maka penyelesaian masalah yang akan dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok assosiasi ini terdiri dari:                        1) 

penumbuhan kembali motivasi berwirausaha, 2) peningkatan kualitas dan produktivitas 

melalui perolehan ijin P-IRT dan penambahan peralatan produksi (oven dan sealer pengemas), 

serta penataan sistem manajemen usaha. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dipilih metode 

dalam kegiatan ini antara lain: 

a. Menumbuhan Motivasi Berwirausaha  

Upaya ini dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk menumbuhkan atau 

membangkitkan kembali motivasi anggota kelompok melalui pemberian achievment 

motivation training (AMT). 

b. Peningkatan kualitas dan produktivitas 

Dilakukan dengan cara perbaikan kualitas produk agar jumlah produksi dapat bertambah 

baik kualitas maupun jenis memenuhi permintaan konsumen. Upaya ini dilakukan dengan 

memperhatikan ketersediaan bahan baku dan penambahan peralatan produksi (alat 

pengering/oven) agar produk yang dihasilkan sesuai dengan target konsumen. 

Meningkatkan nilai tambah makanan olahan salak dan pendapatan anggota melalui 

diversifikasi produk (bakpia salak dengan variasi rasa). Oleh karena itu anggota perlu 

belajar tentang pemilihan bahan dasar untuk pembuatan makanan olahan, teknik olah, 

keamanan makanan (perolehan ijin Dinkes P-IRT) serta pengembangan (formulasi) produk 

makanan olahan. 

c. Penataan sistem manajemen usaha 

Dilakukan untuk penyehatan usaha melalui pelatihan pengembangan manajemen, dengan 

materi: pembukuan keuangan, pengelolaan bahan baku dan peralatan, kontrol penerimaan 
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produk olahan oleh penjual dan peningkatan sistem kerja. Pelatihan ini diikuti oleh anggota 

sebanyak 30 orang. 

Adapun target luaran yang diharapkan adalah: 

1. Meningkatnya motivasi berwirausaha pada anggota assosiasi/mitra melalui pemberian 

achievment motivation training  (AMT). 

2. Meningkatnya pengetahuan mitra dalam pengolahan produk olahan salak berkaitan 

dengan: teknik pemilihan bahan dasar, teknik penimbangan bahan, teknik 

pencampuran, teknik olah, keamanan makanan serta formulasi produk makanan.  

3. Meningkatnya kualitas makanan olahan dengan penambahan peralatan proses produksi 

yang mendukung (alat pengering/oven dan sealer. 

4.    Meningkatnya nilai tambah makanan olahan dengan variasi produk (pembuatan bakpia 

salak sebagai bentuk pengembangan dari makanan cindera rasa) khas Yogyakarta dan 

pendapatan anggota assosiasi.  

5. Peningkatan kemampuan anggota assosiasi sebagai hasil pelatihan dalam hal :  

a. Pengetahuan bahan makanan yang berkualitas.  

b. Pengetahuan tentang keamanan makanan.  

c. Pengembangan produk makanan olahan menjadi makanan yang bermutu dan aman 

dikonsumsi (Memperoleh Ijin Dinkes P-IRT). 

d. Pengolahan makanan sebagai bentuk diversifikasi produk (pembuatan produk baru 

berbasis makanan khas Yogyakarta). 

6. Tertatanya manajemen usaha dengan dilengkapi pembukuan keuangan, pembukuan 

bahan dan peralatan. 

7. Dampak sosial ekonomi yang ditargetkan: Meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan 

penghasilan masyarakat, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan asli 

daerah (PAD). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada dasarnya kegiatan IbM dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Motivasi 

berwirausaha dari anggota Assosiasi Petani dan Pedagang Salak Indo Merapi (APPSI), 

senantiasa perlu ditindak lanjuti dalam bentuk membuka atau memberdayakan kembali usaha 

yang sempat terhenti saat erupsi Merapi. Memulai merintis usaha baru yang untuk selanjutnya 

dikembangkan, sehingga motivasi tidak hanya tumbuh sesaat (pada saat ada kegiatan saja). 

Pada tahapan ini motivasi mulai muncul kembali ditandai dengan adanya aktivitas yang 

dilakukan oleh anggota assosiasi untuk mengembangkan kembali bakpia salak. Bakpia salak 

yang dibuat sudah mulai dipasarkan kembali melalui kegiatan-kegiatan wisata kebun yang 

kembali semarak, bahkan di Kelompok APPSI mulai dikembangkan kegiatan pelatihan 

pembuatan bakpia salak untuk anak-anak sekolah. Mereka berlatih keterampilan untuk 

membuat olahan bakpia salak dari membuat isinya, membentuk dan mengoven bakpia.  

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam olahan salak berkaitan dengan: 

pemilihan bahan dasar yang berkualitas, teknik olah, formulasi pengembangan atau 

diversivikasi produk olahan salak (bakpia salak), dan keamanan makanan. Peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan tersebut seharusnya benar-benar direalisasikan dalam 

memproduksi, sehingga produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang diharapkan 

konsumen.  
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Peningkatan kualitas produk dengan adanya penambahan alat berupa oven, sehingga 

menghasilkan kulit bakpia yang lebih lembut dan tidak keras. Untuk memperoleh hasil yang 

baik dan berkualitas bila perlu dengan melakukan praktik atau uji coba berulang-ulang sampai 

menemukan formula yang tepat dan bisa menjadi  ciri khas serta punya nilai kompetitif dari 

produk yang dihasilkan. Proses pengajuan ijin kesehatan P-IRT berjalan (sudah mengikuti 

kegiatan pelatihan dan visitasi ke lokasi usaha) dan untuk selanjutnya bisa segera terealisir. 

Bakpia isi selai salak dan isi wajik salak sebagai hasil diversifikasi olahan salak  masih 

perlu ditingkatkan baik dari sisi rasa bentuk maupun penampilan. Untuk mencapai kualitas 

produk yang baik diperlukan latihan keterampilan secara berulang-ulang dan terencana. 

Dengan demikian upaya perbaikan dapat tercapai dengan baik, karena pengalaman yang ada 

dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki kekurangan yang ada. 

Perbaikan sistem manajemen usaha perlu komitmen bersama, karena tanpa komitmen 

bersama sulit dapat mewujudkan manajemen yang baik. Manajemen dalam hal ini menata ulang 

sistem pembukuan sederhana, mulai pada persiapan sampai pada hasil yang diharapkan. 

Faktor pendorong sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar adalah: 1) adanya 

kerjasama yang baik antara tim pelaksana kegiatan dengan perangkat desa setempat serta 

parstisipasi aktif dan komitmen yang tinggi dari peserta pelatihan,  2) tersedianya bahan baku 

untuk pengembangan produk sehingga turut memberikan motivasi bagi peserta pelatihan 

untuk mengembangkan ke arah yang lebih baik 3) tempat usaha yang letaknya strategis 

sehingga sangat mendukung perluasan jaringan pemasaran. 

Secara teknis tidak ada faktor penghambat artinya dari awal pelaksanaan kegiatan, 

penyusunan materi, dan evaluasi akhir dapat diselesaikan dengan baik. Kendala yang kita 

hadapi yaitu antara lain: 1)  kesibukan waktu dari peserta sehingga koordinasi jadwal kegiatan 

sering berubah, 2) keterbatasan pekerja/karyawan yang bertugas menangani administrasi, 

sehingga pengadministrasian belum dapat dilaksanakan secara optimal. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Tumbuh dan meningkatnya motivasi berwirausaha dari anggota Assosiasi Petani dan 

Pedagang Salak Indo Merapi (APPSI), hal ini terlihat dari usaha yang dulu sempat terhenti 

sekarang mulai dirintis/diberdayakan kembali. 

2. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dalam olahan salak berkaitan dengan: 

pemilihan bahan makanan yang berkualitas, teknik olah, formulasi 

pengembangan/diversivikasi produk olahan salak (bakpia salak), dan keamanan makanan.  

3. Meningkatnya kualitas produk dengan adanya penambahan alat berupa oven, sehingga 

menghasilkan kulit bakpia yang lebih lembut dan tidak keras. Proses pengajuan ijin 

kesehatan PI-RT berjalan (sudah mengikuti kegiatan pelatihan dan visitasi ke lokasi usaha). 

4. Meningkatnya jenis produk olahan salak sebagai hasil diversifikasi  yaitu bakpia isi selai 

salak dan isi wajik salak, yang tentunya diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan. 

5. Perbaikan sistem manajemen usaha dalam hal: pembukuan keuangan, pengelolaan bahan 

baku dan peralatan, kontrol penerimaan produk olahan oleh penjual dan peningkatan 
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sistem kerja, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen dan 

semua kegiatan serta transaksi terdokumentasi dengan baik. 

 

Saran  

1. Peserta kegiatan perlu senantiasa mengembangkan variasi olahan salak yang dibuat,  untuk 

mengatasi kebosanan dan agar bisa tetap diterima konsumen. 

2. Kerjasama dan komitmen antara petani anggota assosiasi dalam hal: kejujuran, 

kedisiplinan, saling tukar informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan. 
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ABSTRAK 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman tentang cara budidaya jamur 
tiram putih dan memberikan alternatif usaha untuk meningkatkan ekonomi 
masyarakat melalui budidaya jamur tiram putih bagi masyarakat di Dusun 
Pandan,Wukirsari, Cangkringan, Sleman, DIY. Metode yang digunakan dalam 
kegiatan ini adalah dengan praktek, pendampingan dan diskusi yang meliputi 
praktek pembuatan rumah jamur, penyiapan media tanam jamur,tekhnik sterilisasi, 
inokulasi bibit dan cara pemeliharaan jamur selama inkubasi.Kegiatan ini 
memberikan pengalaman praktis bagi masyarakat Dusun Pandan, Wukirsari, 
Cangkringan, Sleman,DIY tentang beberapa langkah  cara budidaya jamur tiram 
putih (Pleuretus.sp). Selama 37 hari inkubasi  diperoleh hasil secara akumulatif 
sebanyak 168 kilogram jamur tiram basah dan hasil masih dapat diperoleh lagi 
selama 3 bulan berikutnya. Keuntungan selama 4 bulan diperkirakan senilai Rp 
790.000,-, sehingga kegiatan ini dapat dijadikan peluang usaha bagi masyarakat 
Dusun Pandan, Wukirsari, Cangkringan, Sleman,DIY. Faktor-faktor yang dijaga 
selama inkubasi adalah suhu ruang (26°C) , pencahayaan, kelembaban media 
(60%), kelembaban ruang (80-90%), pengendalian penyakit dan hama. 

  

Kata kunci : budiday a jamur tiram putih, Cangkringan DIY, peluang usaha 

 

PENDAHULUAN 

Analisis Situasi 

Istilah jamur sudah sering dibicarakan orang, karena jamur banyak dijumpai dilingkungan 

sekitar misalnya jamur yang biasa dikosumsi atau jamur edible  seperti jamur kuping, jamur 

tiram, jamur tempe, dan jenis-jenis lainnya. Ada pula   jamur yang tidak dapat dikonsumsi atau 

jamur non edible ,seperti jamur yang banyak dijumpai ditumpukan kotoran ternak ,tumpukan 

sampah dan jamur  yang menimbulkan penyakit yang dikenal sebagai jamur panu. Didalam 

istilah Biologi jamur sering disebut dengan fungi. Fungi jika dilihat dari morfologinya ada 3 

golongan yaitu golongan mushroom atau cendawan (bersel banyak dan membentuk tubuh 

buah),yeast atau khamir (bersel satu) dan kapang (bersel banyak dan tidak membentuk tubuh 

buah). Khamir atau yeast adalah golongan jamur bersel satu, yang banyak digunakan dalam 

pembuatan tapai dan alkohol dengan nama ilmiahnya Sacharomyces cerevisiae atau  lebih 

dikenal oleh masyarakat dengan nama ragi tape, walaupun ragi tape bukan hanya mengandung 

yeast saja. Golongan kapang sering dikenal oleh masyarakat sebagai jamur tempe, jamur oncom, 

jamur roti dan berbagai jamur bersel banyak  lain yang tidak menghasilkan tubuh buah. 

Golongan kapang sering dikenal oleh masyarakat sebagai jamur tempe, jamur oncom, jamur 

roti.  Jamur golongan ini  telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain jamur tempe 

mailto:sitiumni@yahoo.,co.id
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(Rhizopus oligosporus), jamur oncom(Monilia sitophila), jamur untuk pembuatan kecap 

(Aspergillus oryzae), jamur penghasil zat warna angkak (Monascus pupureus) yang dapat 

digunakan sebagai pewarna makanan maupun sebagai obat penyakit demam berdarah dan 

masih banyak lagi jenis jamur/kapang yang berguna bagi manusia (Kapti Rahayu, 1988). Jamur 

yang akan dibahas ini adalah cendawan. 

Hasil identifikasi ditemukan 10.000 jenis jamur (cendawan) dan kurang lebih 80 jenis 

jamur yang dapat dimakan (edible Fungi) dan banyak juga sebagai obat-obatan (Agustin Wydia 

Gunawan,1997). Cendawan yang bersifat menguntungkan banyak dibudidayakan orang.Jamur 

yang bermanfaat bagi manusia umumnya dibudidayakan oleh masyarakat, karena disamping 

sebagai makanan juga sebagai bahan obat-obatan. Jamur tiram (Pleurotus. sp) tergolong dalam 

jamur edible yang diketahui sangat enak rasanya dan memiliki kandungan gizi yang tinggi 

antara lain protein, asam lemak tidak jenuh vitamin dan mineral yang sangat berguna bagi 

kesehatan.Dinamakan jamur tiram, karena tudungnya menyerupai cangkang tiram.Di Amerika 

dan Eropa jamur tiram sering disebut Oyester mushroom. Contoh jenis jamur  edible diantaranya 

Jamur tiram putih (Pleurotus florida), Jamur tiram merah (Pleurotus flatellatus), Jamur tiram 

coklat (Pleurotus cycstidiosus), Jamur kuping (Auricularia polytrica), Jamur shintake (Lentiunue 

edodes) dan lain- lain.  

Jamur memiliki fungsi penting terutama di alam.Di alam, golongan jamur berfungsi 

sebagai dekomposer yaitu mendegradasi limbah-limbah organik atau sisa-sisa makhluk hidup, 

maka jamur dapat dibudidayakan menggunakan bahan organik seperti sisa-sisa 

tanaman.Disamping jamur juga memiliki kegunaan sebagai dekomposer jamur juga banyak 

dimanfaatkan orang untuk dikonsumsi karena banyak mengandung protein nabati serta zat-zat 

yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia.Kandungan gizi jamur tiram dalam 100 gram 

mengandung 367 kalori. Dibawah ini adalah  kandungan gizi jamur tiram. 

 

Tabel 1. Kandungan Gizi dan kandungan kalori serta mineral 

Jamur Tiram per 100 gram 

Kandungan Gizi Jumlah 

Protein       27,25 g 
Lemak  2,75 g 
Total lemak tak jenuh 1,32 g 
Lemak jenuh     0,20  g 
Karbohidrat  56,33 g 
Gula   18,10 g 
Serat   33,40 g 
Cholesterol    0 g 
Vitamin A  0 IU 
Thiamin (vit B1)  0 IU 
Asam pantotenat (Vit B5)  12,30 g 
Vitamin C     0 mg 
Vitamin D  116 IU 

Zat besi (Fe)   9,1 mg 
Kalsium (Ca)  20 mg 
Sodium (Na)  48 mg 
Kalium (K)  2700 mg 
Selenium (Se)   0,035 mg 
Niasin    54,30 mg 
Riboflavin              2,04 mg 
Abu 6,74 g 

(Sumber : Paul Stamel dalam Donowati Tjokorokusumo,2008 ) 
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Jamur tiram yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah jamur tiram putih (Pleurotus 

ostreatus var Florida ( Donowati Tjokorokusumo,2008 ). Jamur tiram putih diketahui dapat 

menurunkan kandungan khlolesterol, sebagai antibakteri, antioksidan , antitumor, 

antikanker,dan  antivirus karena kandungan β- D-glukans. Komponen aktif jamur tiram yaitu 

statin dapat menurunkan kholesterol. Adanya kandungan serat yang tinggi dapat digunakan 

diet untuk mengatasi problem pencernaan.Pada akhir-akhir ini jamur tiram telah 

didemosntrasikan dapat berperan sebagai Mycorestorasi, yaitu mampu memecah bahan polusi 

organik yang berbahan dasar minyak, terutama “polycyclic aromatic”, hidrocarbon (PAH) yang 

merupakan inti  dalam minyak, pestisida, herbisida dan beberapa polutan yang bersifat racun 

(Donowati Tjokrokusumo,2008 ). 

Dalam budidaya jamur tiram atau jamur edibel yang lain,memerlukan beberapa langkah 

persiapan antara lain menyiapkan lokasi yang tepat atau cocok untuk menempatkan rumah 

jamur, menyiapkan  bibit jamur, mempersiapkan media tumbuh yang steril dan sarana 

perawatan yang lain. Budidaya jamur, tidak memerlukan teknologi tinggi, sehingga cukup 

sederhana. Media tanam jamur biasanya menggunakan bahan organik yang banyak dijumpai di 

alam yang sangat mudah ditemukan dan murah harganya. Media organik ini dapat berupa 

jerami, serbuk gergaji, kertas dan bahan lain sebagai tambahan seperti bekatul, kapur tohor, 

yang juga mudah didapatkan dilingkungan. Untuk budidaya jamur tiram  dan jamur lainnya , 

diperlukan rumah jamur yag umumnya menggunakan bahan baku utama bambu yang banyak 

juga banyak tumbuh di kawasan Indonesia. Keberhasilan budidaya jamur, tidak terlepas dari 

daya dukung lingkungan tumbuh yang sesuai, misalnya untuk jamur tiram,suhu lokasi 30-32ᵒC, 

suhu optimum ruang 22-28ᵒC dan  kelembaban ruang, pH media yang  umumnya mengarah 

keasam, kadar air media sekitar 60%. (M. Sumedi Purbo, 2012).  

Dusun Pandan Wukirsari, Cangkringan memiliki ketinggian yang cukup sehingga ideal 

untuk budidaya jamur.Ketersediaan  lahan dengan  iklim yang cocok, serta  sumber daya yang 

tersedia yang disertai kesungguhan dan motivasi dari masyarakat, upaya budidaya jamur tiram 

kemungkinan apat memberikan pengaruh positif terhadap ekonomi masyarakat. Kecamatan 

Cangkringan termasuk daerah yang berada pada radius 20 km dari Gunung Merapi dan 

termasuk kawasan yang terkena bahaya Erupsi Gunung Merapi. Diantara desa yang berada di 

Kecamatan Cangkringan adalah Desa Wukirsari, yang merupakan salah satu desa yang memiliki 

kondisi topografi yang landai dan didukung oleh suplai air yang cukup dari sungai-sungai dan 

mata air yang ada di sekitarnya.Dengan demikian lahan di desa ini  banyak dimanfaatkan 

sebagai lahan pertanian dan sebagian lain sebagai lahan perkebunan, sehingga mayoritas 

masyarakat, hidup sebagai petani, walaupun ada yang menjadi pegawai atau buruh. 

Bencana erupsi Merapi 25 November 2010 memberikan dampak yang luar biasa terhadap 

aset yang dimiliki masyarakat meliputi hilangnya rumah, kerugian harta benda, korban jiwa, 

kerusakan lahan, dan hilangnya sumberdaya alam yang menghancurkan sebagian besar Desa 

yang berada di alur Kali Gendol. Aliran kali Gendol menerjang beberapa desa antara lain desa 

yang berada di Desa Wukirsari,Kecamatan Cangkringan, Sleman Yogyakarta. Lebih dari 300 KK 

di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman kehilangan tempat tinggal dan 382 jiwa 

meninggal akibat diterjang awan panas dan lebih dari 70.000 jiwa mengungsi ke tempat yang 

aman (Petrasa Wacana, 2012). Sehingga bencana Merapi sangat memberikan dampak yang luar 

biasa, meliputi infrastruktur, pemukiman, pertanian, pariwisata dan bahkan dampak 

psykhologis . 
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Menurut Bupati Sleman, bahwa sejak 5 November 2010 Kabupaten Sleman kehilangan 

nilai produksi mencapai kurang lebih Rp 533 juta per hari.Kerugian ini meliputi sektor 

pemukiman,pertanian, sosial dan pariwisata. Demikian juga aktivitas ekonomi masyarakat di 

sektor pertanian, pariwisata dan yang lain juga telah mengalami hal yang sama. Selanjutnya 

dinyatakan, akibat erupsi Merapi ini total kerugian di sektor ekonomi mencapai kurang lebih Rp 

1,143 triliun. (Republika, 2011).Sehingga masyarakat sangat membutuhkan ketrampilan , 

pekerjaan dan usaha  baru untuk membantu  memulihkan ekonomi .  

Berbagai program pemulihan akibat bencana Erupsi Merapi telah banyak dilakukan 

antara lain pemulihan ekonomi. Banyak pihak telah terlibat dalam penanganan masyarakat 

korban erupsi Merapi ini, misalnya Ditjen DIKTI, Perbankan, Lembaga Sosial Masyarakat, dan 

berbagai komponen masyarakat lain yang peduli. Partisipasi Ditjen DIKTI  adalah program 

penerapan  IPTEKS Bagi Masyarakat yang dilaksanakan melalui Pengabdian Kepada Masyarakat 

(PPM) diberbagai Perguruan Tinggi termasuk Univrsitas Negeri Yogyakarta. 

Budidaya jamur yang menggunakan teknologi sederhana dan menggunakan bahan baku 

yang banyak tersedia dilingkungan, kemingkinan dapat merupakan salah satu alternatif 

program yang dapat memberikan pemecahan masalah bagi korban erupsi Gunung  Merapi. 

khususnya  bagi warga Dusun Pandan,Wukirsari, Cangkringan, Sleman, DIY, terutama masalah 

ekonomi dan lapangan kerja. 

 

METODE  

1. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah : 

a. Praktek : meliputi pembuatan rumah jamur ,pembuatan  medium tanam jamur, 

sterilisasi, pengisian bibit , inkubasi.. 

b. Diskusi dan tanya jawab : dilakukan pada waktu pemberian materi sebagai 

pengantar ,dalam praktek maupun pada waktu pendampingan. 

c. Pendampingan : pendampingan dilakukan terutama pada saat pembuatan rumah 

jamur, pemeliharaan dan saat panen. 

2. Alat dan bahan : 

Untuk pembuatan rumah jamur dan media tanam jamur : 

Alat-Alat yang digunakan meliputi alat-alat  pertukangan. 

Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan rumah  jamur adalah, anyaman bambu, 

genting,kayu, pralon ukuran ɸ 10 cm ( sesuai kebutuhan untuk tiang penyangga), semen, 

paku, dan plastik.  

Pembuatan media tanam jamur dan sterilisasi, meliputi pencampuran bahan, 

pengomposan,pengemasan, dan sterilisasi : alat-alat yang dibutuhkan pada pembuatan 

media steril adalah, skop,  autoklaf atau alat pengukus.Pengisian bibit kedalam media 

tanam diperlukan  bibit jamur tiram F3. ,kapas dan cincin plastik; sedangkan alatnya antara 

lain skalpel/pinset steril. 

Bahan-bahan yang diperlukan meliputi  serbuk gergaji yang telah diayak (85-90%), bekatul 

(10-15%) ,Ca CO3 (1-2%)  atau dengan perbandingan bahan serbuk gergaji : bekatul: kapur 

yaitu 100: 10-15:1, polybag ukuran 20X35 cm, kapas, cincin plastik , air dan sedikit gips 

sebagai campuran.  
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3. Cara Kerja : 

  a. Pembuatan rumah jamur dan pembuatan media tanam jamur: 

Rumah  jamur yang dibuat berukuran 5 X 10 meter. Beberaap hal yang harus 

dipertimbangkan sebelum membuat rumah jamur adalah menentukan lokasi dan 

ukuran rumah jamur. Setelah ditentukan lokasi pembuatan rumah dapat dimulai, dan 

pertama-tama menyiapkan material/bahan dan peralatan yang dibutuhkan seperti 

anyaman bambu, bambu, kayu, kawat, paku, plastik dan alat-alat 

pertukangan.Mengukur lahan pada lokasi yang ditentukan yaitu 5X10 

meter.Mendirikan kerangka rumah jamur yaitu dengan tiang  pralon yang diisi semen 

dan disambung kayu, atap genting.Setelah kerangka jadi, dipasang genting dari tanah 

liat, dinding dari anyaman bambu yang dibagian bawah dilapisi plastik, dan dilengkapi 

jendela, pintu untuk keluar masuk.Setelah rumah jamur jadi, dilakukan sterilisasi 

dengan menaburkan kapur tohor dan insektisida, dan dibiarkan 1-2 hari. 

b.  Pembuatan media, sterilisasi, pengisian bibit dan inkubasi: 

Setelah rumah jamur selesai dibuat dan disterilisasi dilanjutkan pembuatan media 

steril, inokulasi bibit, inkubasi dan panen. Gambar dibawah ini merupakan alur 

pembuatan media, sterilisasi, inokulasi, inkubasi hingga panen . 

 

 

Gambar 1.  

Langkah-langkah dalam Budidaya jamur Tiram (M.Sumedi Purbo,2012) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pembuatan rumah jamur : peserta  telah berhasil membuat rumah jamur berukuran 

5X10 m.Di bawah ini Gambar kerangka rumah jamur di awal proses (Gambar 2), dan rumah 

jamur yang sudah jadi (Gambar 3.) 

 
Gambar 2. 

Kerangka rumah jamur dengan rangka kayu, tiang pralon dicor semen 

 

 
Gambar 3. 

Rumah jamur berdinding anyaman bambu, atap genting,dilengkapi jendela. 

 

Rumah jamur yang dibuat ,sebagaian besar komponen  berbahan dasar bambu seperti 

dinding, rak-rak untuk penempatan polybag dan sebagian rangka atas. Bahan kayu juga 

digunakan untuk rangka atas. Tiang terbuat dari pralon plastik yang diisi semen dan atap tebuat 

dari genting.Dinding bagian bawah dilapisi dengan plastik. 

Pembuatan media, dari pencampuran bahan, pengisisn polybag,pengepresan  dan 

sterilisasi dipraktekkan oleh peserta. Namun kaena keterbatasan sarana yaitu ruang sterilisasi , 

alat inokulasi bibit belum ada, maka media tanamah yang sudah diinokulasi sebagian berasal 

dari mitra. Campuran bahan-bahan media perlu dijaga kadar airnya hingga kurang lebih 60-

65% sebelum dilakukan sterilisasi.Dalam praktek, sterilisasi hanya dilakukan dengan 
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menggunakan dandang pengukus. Namun jika media yang akan disterilkan banyak (ribuan) 

sterilisasi dapat dilakukan disuatu ruang yang diberi instalasi uap panas. Sehingga untuk 

pengadaan ruang sterilisasi membutuhkan biaya yang lebih mahal. 

  Media yang sudah disterilisasi ditunggu dingin selanjutnya diinokulasi dengan bibit 

jamur tiram putih F3 secara aseptik untuk menghindari terjadinya kontaminasi dari 

luar.Polybag yang sudah diinokulasi dengan bibit selanjutnya diinkubasikan pada suhu kamar 

dengan posisi tegak diruang terpisah.Miselia jamur akan berangsur tumbuh hingga 50% hingga 

100% ,baru dipindahkan kerumah jamur dengan posisi “ditidurkan” dan diatur secara 

berselang seling pada rak bamu. (Gambar 5.)Polybag yang sudah dipenuhi miselium selanjutnya 

dibuka tutupnya  untuk memberikan waktu tumbuhnya badan buah. Di bawah ini Gambar 

pembuatan media tanam jamur (Gambar.4) dan perkembangan miselium jamur yang telah  

telah memenuhi polybag dan indikasinya berwarna putih (Gambar.5). 

 
 

Gambar 4 . 

Pembuatan media tanam,pengepresan dan mengisi bibit jamur pada 

media steril (Sumber : dokumen PPM IbM, 2012) 

 

 
Gambar 5. 

Polybag yang sudah penuh ditumbuhi miselium berwana putih, 

ditata secara berselang seling .(Sumber : dokumen PPM IbM, 2012) 
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 Setelah tutup dibuka dan inkubasi selama kurang lebih 7 hari akan muncul tubuh buah. 

Tubuh buah siap dipanen apabila sudah lebar/besar.Selama inkubasi perawatan dilakukan 

untuk mengontrol kelembaban ruang dan hama atau penyakit jika ada. 

Panen jamur tiram basah selama 5 minggu (35 hari) meningkat secara bertahap. Dari 

2000 polybag baru 1500 polybag yang sudah dapat dipanen. Dari 1500 polybag, secara 

akumulatif menghasilkan 167,4 kilogram jamur tiram basah.Di bawah ini gambaran perubahan 

rata-rata hasil  panen disetiap minggu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. 

Grafik  perubahan jumlah rata-rata hasil panen jamur selama 5 minggu 

 

 

Hasil panen yang digambarkan diatas adalah hasil rata-rata per minggu, dan panen yang 

dipetik dari “mulut”/tutup polybag. Hasil nampak terjadi penurunan pada minggu ke 4. 

 

Pemilihan atap genting mendasarkan pada pertimbangan agar suhu ruangan lebih stabil 

dan jika terkena panas tidak menjadikan suhu ruang terlalu panas. Atap rumah jamur juga 

dapat dibuat dari rumbia yang dilapisi plastik atau atap seng.(Achmad.dkk, 2011). Genting 

dipilih karena   keawetannya dan atap genting juga dapat menjaga kestabilan suhu dan 

kelembabab. Tiang-tiang yang terbuat dari  pralon yang diisi semen, akan mendukung kekuatan 

dan keawetan dari rumah jamur, sehingga nilai investasi atau biaya rumah menjadi lebih 

murah.  

Praktek pembuatan media tanam jamur tiram putih dengan menggunakan bahan dasar 

serbuk gergaji.Dalam penyediaan bibit jamur, penyediaan media tanam dan sterilisasi 

memerlukan sarana prasarana yang banyak macamnya seperti alat sterilisasi yang dapat 

berupa ruang jika bahan media yang akan disterilkan banyak, seperangkat alat inokulasi seperti 

ruang isolasi, pinset, alkohol, lampu spiritus, alat pengepres. Karena terkendala oleh ruang dan 

fasilitas yang belum ada, maka pengadaan polybag yang sudah diisi bibit dapat difasilitasi oleh 

mitra yaitu ST. Agro Merapi dengan harga Rp 1.400,- per polybag 

Teknik inokulasi bibit ke polybag merupakan langkah yang memerlukan kehati-hatian 

untuk menjaga agar tidak terjadi kontaminasi.Langkah ini memerlukan skill yang cukup 

memadai, sehingga kemungkinan akan merupakan kesulitan tersendiri bagi peserta kegiatan 

ini, jika harus melakukannya  dan akan mendatangkan kerugian jika terjadi kontaminasi 
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kontaminasi, yang dapat mengganggu kuantitas produksi. Keberadaan mitra yang berlokasi 

dekat dengan tempat kegiatan  sangat membantu karena dengan mudah akan didapatkan bahan  

baku media,  sterlisasi medi dan bahkan polybag yang sudah diinokulasi telah tersedia di 

ST.Agro Merapi, sehingga menjadi keuntungan tersendiri bagi usaha jamur tiram putih di 

Wukirsari Cangkringan tersebut. Disamping itu mitra juga bersedia untuk menampung hasil 

panen untuk disalurkan ke konsumen dan bersedia untuk memberikan bimbingan dan 

konsultasi apabila ditemukan masalah khususnya dalam budidaya jamur tiram putih atau jamur 

yang lain. Karena ST.Agro Merapi juga membudidayakan jamur kuping Auricularia polytrica, 

shitake( Lentiunue edodes), dan jamur Ling-zhi (Ganoderma lucidum). 

Penurunan hasil panen tampak mulai minggu ke 5. Hal ini menandakan nutrisi pada 

media yang terletak dibagian “mulut polybag” diperkirakan mulai berkurang.Agar tubuh buah 

dapat tumbuh lagi,  maka diperlukan penyobekan dibagian lain yaitu dari “badan polybag” 

,dengan cara menyobek  sesara X, + atau V, disertai dengan penyemprotan dibagian tersebut 

untuk menjaga kelembaban. 

 Tubuh buah umumnya akan tumbuh setelah tutup dibuka, kurang lebih 2 minggu,atau 

30-45 hari setelah penanaman bibit. Hasil panen yang baik jika setiap polybbag menghasilkan 

400-500 gram dan panen dapat berlangsung selama 4 bulan (Akhmad,dkk : 2011). Panen jamur 

dapat diperpanjang dengan menyobek badan samping polybag dengan bentuk X,V atau +. 

Sehingga jika panen masih berlangsung kurang lebih 4 bulan, maka perkiraan  panen 

selama 4 bulan adalah 4X167,4 kilogram= 669,6 kilogram atau 670 kilogram..Jika harga jual 

jamur per kilogram Rp 12.000,- maka penjualan  jamur basah yang diperoleh (670 X Rp 12.000,- 

= Rp 8.040.000,-).Biaya produksi yang dibutuhkan adalah biaya  pembuatan rumah jamur , 

biaya pembelian bahan media,biaya pembelian alat pemeliharaan adalah Rp 5.000.000,- (biaya 

pembuatan rumah jamur) +pembelian polybag Rp 2.100.000,-(1500X Rp 1400,- = Rp 

2.100.000,-) + Rp 150.000,- (pembelian alat-alat pemeliharaan).maka modal yang diperlukan 

kurang lebih   Rp 7.250.000,-. Sehingga keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah, 

Rp 8.040.000,- - Rp 7.250.000 = Rp 790.000,- dalam jangka 4 bulan. Jika dilihat jumlah rata-rata 

panen per polybag hasilnya adalah 670000 gram/1500 polybag = 446,7 gram.Sehingga dapat 

dikatakan bahwa budidaya jamur ini berhasil baik. Untuk memperoleh hasil yang baik,faktor-

faktor yang perlu mendapat perhatian dan dijaga selama inkubasi adalah suhu ruang (26ᵒ-32ᵒC) 

, pencahayaan, kelembaban media (60%), kelembaban ruang (80-90%), pengendalian penyakit 

dan hama. 

Pada minggu ke 5 ditemukan adanya tungau yang diperkirakan akan merusak media yang 

selanjutnya mempengaruhi produktivitas panen. .Hama maupun hewan pengganggu 

merupakan bagian penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan budidaya jamur pada 

umumnya, antara lain kutu, tikus dan jamur jenis  lain sering mengkontaminasi media tumbuh, 

dengan gejala adanya warna hijau yaitu jamur Trichoderma.sp; adanya serangga jenis tungau 

yang menyerang pangkal tubuh buah dan serangan penyakit ini dapat mengganggu 

pertumbuhan.(M. Sumedi Purbo, 2012). Hadirnya tungau/kutu dapat merusak media dan 

mempengaruhi pertumbuhan jamur; sehingga media yang terserang tungau sebaiknya segera 

dibuang jauh-jauh. Serangan jamur Trichoderma sp. nampak tidak terjadi dalam media tanam, 

sehingga media cukup steril. 
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Agar usaha ini tidak terbatas pada penjualan jamur tiram basah, usaha dapat 

dikembangkan lagi dengan pangolahan jamur tiram menjadi berbagai produk makanan.  Limbah 

media tanam dapat diolah menjadi kompos yang dapat menambah nilai ekonomi dari usaha 

budidaya jamur tiram..Tambahan dari hasil penjualan kompos dari limbah media tanam jamur, 

per 5 kilogram kompos dapat dijual sekitar Rp 10.000,-. Sehingga pembuatan kompos limbah 

tanam budidaya jamur tiram memiliki nilai ganda yaitu disamping dapat meningkatkan nilai 

ekonomi  juga ikut  mengatasi lingkungan. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Dari data dan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa : 

a. Masyarakat korban erupsi Gunung merapi di Dusun Wukirsari, Cangkringan, 

Sleman,DIY berhasil membudidayakan jamur tiram putih dengan beberapa 

langkah persiapannya. 

b. Dilihat dari produktivitasnya, budidaya jamur tiram putih dapat berhasil dengan 

baik dan memberikan keuntungan, sehingga dimungkinkan dapat dijadikan 

sebagi unit usaha baru bagi masyarakat korban erupsi Gunung Merapi di Dusun 

Pandan ,Wukirsari,Cangkringan, Sleman ,DIY. 

     2. Saran 

a. Agar hasil panen dapat lebih meningkat, perlu dilakukan pengendalian kutu 

yang dapat mengganngu pertumbuhan jamur. 

b. Sebagai tindak lanjut budidaya jamur perlu disertai dengan pembuatan 

makanan olahannya dan pengolahan limbah tanamnya  sehingga dapat 

memberikan keuntungan ganda yaitu secara ekonomi dan ramah lingkungan. 
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PENYEDIAAN  INSTALASI AIR BERSIH DENGAN TEKNOLOGI 
GRAVITASI DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA 

UNTUK BUDIDAYA IKAN  BAGI WARGA KORBAN ERUPSI MERAPI   

 

Endaryanta,  Bambang Sugestiyadi,  Faqih Ma’arif 
FT-UNY 

 

ABSTRAK 

 

Gunung Merapi meletus memang sudah lama terjadi, yaitu Oktober 2010, namun 
dampak yang ditimbulkan masih terlihat hingga kini. Aliran material vulkanik telah 
menghancurkan sarana kehidupan berupa : rumah, jembatan, jalan raya, lahan 
pertanian, saluran irigasi, saluran air bersih, dan sebagainya. Salah satu dusun yang 
terdampak ialah dusun Mangunsoko, desa Mangunsoko, Kecamatan Dukun, 
kabupaten Magelang. Kerusakan sarana fisik di situ telah menyebabkan 
terhambatnya aktivitas dan kegiatan ekonomi warga.  

Team PPM UNY mencoba membantu memberi solusi melalui PPM dengan cara : 
mendesain dan membangun / memperbaiki saluran distribusi air bersih dengan 
metode gravitasi,  serta memanfaatkan sisa air bersih /rumah tangga itu untuk 
budidaya lele / ikan air tawar.  

Hasil PPM yang diperoleh dari kerjasama antara team PPM UNY dengan warga telah 
terbentuk yaitu desain dan terinstallnya saluran air bersih di dusun itu. Telah 
terbangun 4 buah kolam ikan, serta warga memiliki keahlian budidaya lele/ ikan air 
tawar. Saat ini saluran air bersih dan kolam-kolam ikan tersebut  kondisinya baik 
dan difungsikan dengan baik oleh warga dusun Mangunsoko, desa Mangunsoko. 
Warga sudah bisa memmanfatkan air bersih itu untuk minum, MCK, dan budidaya 
ikan lele / ikan air tawar. Hasil PPM ini telah memberdayakan warga korban erupsi 
Merapi  agar bisa hidup lebih baik. 

 

Kata kunci : erupsi Merapi, gravitasi, kolam ikan 

 

PENDAHULUAN 

Analisis Situasi 

Sudah diketahui  bahwa peristiwa besar meletusnya Gunung Merapi sudah lama terjadi, 

yaitu  Oktober 2010. Namun demikian bukan berarti masalah yang yang ditimbulkan akibat 

letusan itu sudah berakhir. Suka duka silih berganti dari waktu ke waktu. Sukanya ialah 

tersedianya material bangunan berupa batu, kerikil, pasir dalam jumlah melimpah (ratusan juta 

meter kubik). 

Tinjauan dari sisi dukanya ialah selama ini aliran lahar dingin yang membawa beragam 

material telah meluluh-lantakkan apa saja yang dilalui, mulai dari lahan pertanian, rumah 

warga,  saluran air bersih, jalan desa, jembatan, dan sebagainya. Sabo dam yang berfungsi 

sebagai penahan aliran di hulu sungai juga hancur dan belum diperbaiki / diganti.  Menurut 

peneliti Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta 
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(Heru Pamungkas, 2010) dan peneliti dari UGM (I Made Susmaryadi, 2010 ), banjir lahar dingin 

yang akan terjadi dan menghantam Magelang akan lebih dahsyat dibanding tahun 2011 yang 

lalu.   

Menurut data BNPB, jumlah penduduk kabupaten Magelang yang terkena dampak erupsi 

Merapi ialah seperti table-1  berikut. 

 

Tabel1.  Komposisi Penduduk Terdampak 

Wilayah Kepala Keluarga Jumlah Jiwa 

Σ L P Σ L P 

MAGELANG 15,758 733 504 58,076 14,899 15,413 

BOYOLALI 1,845 393 0 6,498 3,445 3,244 

KLATEN 0 0 0 0 0 0 

SLEMAN 3,218 1,438 209 10,650 5,172 4,940 

TOTAL 20,821 2,564 713 75,224 23,597 23,516 

 

Pasca erupsi Merapi kali ini memang banyak menimbulkan kerusakan infrastruktur yang 

terkait erat dengan mata pencaharian penduduk sekitar Gunung Merapi. Sebagai contoh adalah  

dusun Mangunsoko, Kecamatan Dukun, Kabupaten  Magelang. Warga yang mayoritas bermata 

pencaharian sebagai petani sangat merasakan dampaknya. Salah satu dampaknya adalah 

rusaknya saluran irigasi yang biasanya mengairi tanaman mereka dan juga jaringan distribusi 

air bersih untuk kebutuhan MCK mereka.  

Pada PPM UNY tahun 2011 lalu memang sudah melaksanakan pembuatan jaringan 

distribusi air bersih, namun belum merata dan belum dimaksimalkan penggunaannya. Air sisa 

mandi dan  sisa debit air (dari jaringan) dibuang begitu saja oleh warga.  Padahal sisa air dari 

jaringan dan air limbah  rumah tangga (misal bekas air mandi) sebenarnya masih bisa 

dimanfaatkan, misalnya untuk budidaya ikan air tawar. Lagi pula pendistribusian air bersih bagi 

warga tidak membutuhkan pompa karena cukup mengandalkan metode gravitasi, tinggal 

menyediakan pipa pralon, semen (PC), pasir, dan  batu.    

Team PPM UNY menangkap peluang (potensi) ini. Team ini ingin menggunakan potensi 

yang ada untuk memberdayakan warga korban erupsi Merapi agar bisa memiliki instalasi air 

bersih dan bisa memiliki keahlian budi daya ikan air tawar (misal lele) dengan memanfaatkan 

limbah buangan rumah tangga dan sisa  distribusi air bersih. Dipilih budidaya ikan lele karena 

demikian populernya ikan jenis lele di masyarakat. Daging ikan lele lezat, durinya sedikit, dan 

tidak bersisik (berbeda jauh dengan ikan nila, tawes yang banyak durinya).  

Usaha budidaya ikan lele ini perlu didukung dengan pertimbangan :  

1. Warga korban erupsi akan memiliki ketrampilan budidaya ikan air tawar (ikan 

lele). 

2. Mengurangi jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran di Magelang tahun 2011 

mencapai  33.103 orang (http://www.merapi.peduli.org/ ). 

3. Meningkatkan konsumsi ikan (protein) bagi warga. Perlu diketahui bahwa tingkat 

konsumsi ikan warga Jawa : rendah, hanya 20 kg/kapita/tahun. Bandingkan dengan 

Malaysia (55 kg/kapita/thn.).  

http://merapi.combine.or.id/sitrep/3308
http://merapi.combine.or.id/sitrep/3309
http://merapi.combine.or.id/sitrep/3310
http://merapi.combine.or.id/sitrep/3404
http://www.merapi.peduli.org/
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4. Meningkatkan income warga. Ini karena budidaya ikan lele menguntungkan jika 

dikelola dengan baik.  

5. Biaya pembudidayaan lele dalam bentuk kolam ikan untuk wilayah ini tergolong 

murah karena bahan bangunan tersedia melimpah, sumber air sangat murah (tak 

perlu pompa) karena mengandalkan sistim gravitasi.  

6. Lebih efisien lagi jika memanfaatkan sumber air yang berasal dari kelebihan air dan  

air limbah rumahtangga (bekas air mandi). 

Akibat keterbatasan SDM warga Magelang korban erupsi Merapi ini,  maka tim PPM UNY 

akan  memberikan bantuan  teknologi & material  : 

1. Perancangan dan pembangunan instalasi air bersih, 

2. Pembuatan kolam ikan. 

3. Pelatihan budidaya ikan air tawar, missal pemijahan lele. 

 

Berdasarkan survey pendahuluan, terlihat bahwa material seperti : batu, kerikil, pasir, 

dan air tersedia melimpah.  Bantuan yang akan diberikan team PPM ialah berupa : teknologi, 

pipa pralon 2 in;  1 in, ¾ in,  semen, dan plastic terpal.   Dengan bantuan teknologi dan material 

ini diharapkan warga korban erupsi Merapi di Magelang ini akan bangkit kembali  dari 

keterpurukan akibat bencana Merapi dan akan menjadi masyarakat yang  mandiri dan 

sejahtera. Adapun lokasi PPM ini ialah di dusun Mangunsoko, kecamatan Dukun, Kabupaten 

Magelang.  

 

METODE   

Khalayak  Sasaran 

1. Program ini secara khusus ditujukan bagi warga dusun Mangunsoko, Kecamatan Dukun, 

Kabupaten  Magelang sebanyak 67 KK 

2. Program ini akan dilaksanakan dengan model sinergi  ( gotong royong) dalam bentuk 

tenaga dan material  antara warga desa dan pengelola PPM ini dan metode pelatihan 

teknik pemijahan lele. 

 

Alat  dan  Bahan 

Bahan / material berupa : semen, bata/batu, air, kayu perancah, pipa pvc diameter 2 inci, 

1in , 3/4in, lem, penyambung pipa, plastic terpal, dan lain-lain. Ini semua untuk membangun 

jaringan distribusi air bersih dan membuat kolam ikan.  

Alat yang digunakan berupa : waterpas , meteran, dan alat pertukangan lainnya. Selain 

itu butuh alat untuk bubudidaya ikan  berupa : ember, jaring, spuit, cawan penggerus, dan  

alat-alat kecil lainnya.  

 

Metode Pelaksanaan  

Metode Ceramah /presentasi ,  Pelatihan,   implementasi di lapangan untuk penerapan 

iptek. Metode penerapan Iptek akan dirancang seperti skema berikut (Gambar-1). 
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a.  

  

 

 Pipa Induk  1,5 in       

  

 

           Pipa Distribusi (  ¾ ,1 in )  ke rumah warga 

         Pipa ke kolam 

Kolam budidaya /pemijahan  ikan 

 

Gambar 1.  

Skema Penerapan Iptek 

 

Langkah langkah kegiatan yang ditempuh ialah sebagai berikut. 

1. Survei lokasi. 

Tujuannya ialah untuk : a) menentukan titik sumber mata air, b) menentukan elevasi 

sumber air, c) menentukan lokasi bak tandon air (reservoir) primer,  d) menetukan 

lokasi bak tandon air (reservoir) sekunder, e) menentukan jarak reservoir primer 

sampai ke reservoir sekunder, f) mengetahui jumlah warga yang dilayani reservoir 

sekunder.  

2. Mendesain  jaringan distribusi air bersih. Maksudnya ialah : menghitung diameter pipa, 

panjang pipa, berdasarkan debit rencana sesuai jumlah warga pengguna  air bersih itu. 

3. Menggandeng mitra kerja yaitu kelompok warga masyarakat di dusun sasaran (dusun 

Mangunsoko) untuk mengimplementasikan desain jaringan distribusi air bersih 

tersebut. 

4. Menyediakan bahan/ material yang dibutuhkan demi terwujudnya jaringan distribusi 

itu dan pembuatan kolam-kolam ikan. Material berupa : semen, pasir, bata/batako/ batu 

kali, pipa PVC/pralon diameter  2½, 2,  ¾, ½ inci dan plastic terpal, sesuai desain.  

5. Memberi penjelasan teknis tentang pelaksanaan pekerjaan, misalnya : membuat bak 

reservoir, teknik menyambung pralon, memasang knee, T, L, sok, kran, dan pembuatan 

bak kolam ikan.  

6. Melaksanakan  pekerjaan (instalasi) pembuatan jaringan pipa air bersih dan pembuatan 

kolam-kolam ikan. Tenaga yang terlibat yaitu : team PPM UNY, warga yang sudah 

terlatih.  

7. Uji coba pengaliran  air di jaringan distribusi itu, dan ditinjau lagi (evaluasi) sesudah 1 

bulan pengoperasian.  

8. Membentuk kelompok kerja untuk keperluan maintenance  dan pengembangan jaringan 

Bak 

Penampung 

dari  sumber 

mata air 

Bak 

Penampung 

di lokasi 
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distribusi air bersih pada tahap berikutnya.  

9. Melakukan pelatihan singkat budidaya ikan lele/ ikan air tawar. 

 

HASIL  DAN  PEMBAHASAN  

Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM 

Kerjasama yang baik antara team PPM UNY dan warga dusun Mangunsoko melalui 

kegiatan PPM  program unggulan ini sudah mendapatkan hasil. PPM ini merupakan  lanjutan 

PPM sebelumnya yang dirasa masih belum merata cakupan wilayahnya terutama pada jaringan 

distribusi air bersih. Wujud hasil PPM kali ini ialah terbentuknya disain jaringan distribusi air 

bersih dan terinstallnya pipa-pipa air bersih (dengan metode gravitasi), terbangunnya kolam-

kolam ikan (4 buah), serta warga punya keahlian budidaya lele / ikan air tawar dengan 

memanfaatkan  sisa/kelebihan air rumah tangga.  

Sumber mata air / reservoir yang ada sangat cukup untuk mensupply kebutuhan air 

bersih bagi warga, bahkan ada sisa air yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan tersebut. 

Jaringan saluran air bersih itu terdiri dari : (1). Pipa penangkap air di mata air, (2). Reservoir 

induk/primer penampung air yang terkumpul, (3). Pipa induk ( pralon/PVC diameter 2,5 – 2 

inci, (4).Reservoir sekonder, (5). Pipa distribusi (pralon diameter  ¾, ½ inci) untuk 

mendistribusikan air bersih ke rumah warga / ke kolam. Selanjutnya dibangun pula kolam-

kolam ikan ( 4 unit) dari konstruksi bata/batu/batako dan plastic terpal.  Kolam ini untuk 

budidaya ikan lele / ikan air tawar.  Contoh sebagian gambar foto hasil kegiatan PPM ini tersaji 

di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pembuatan Bak Reservoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bak Reservoir yang sudah jadi 

 

 

 
Gambar 2. 

Material Pembangunan 
 

 

 Gambar 5. Kolam Ikan dari 
pasangan batu 
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Gambar 6.  

Kolam Ikan dari Plastik Terpal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pengambilan  Hypofise. 

 

Gambar 8. Panen Ikan 

 

Pembahasan Hasil Kegiatan  

1. Tinjauan dari Aspek Sosial Ekonomi 

Walaupun berada di elevasi yang tinggi, namun mata-air di hulu dusun Mangunsoko 

ini ternyata debitnya melimpah di musim hujan maupun musim kemarau. Dengan system 

gravitasi yang murah, air dari mata-air ini bisa didistribusi dengan mudah. Tinjauan 

kualitas air dari hiegenitas, ternyata air ini jernih, tidak berbau, belum tercemar limbah 

(karena posisinya di hutan), debitnya cukup dan relative stabil.  

 Ditinjau dari mata pencaharian, warga di sini banyak yang berprofesi sebagai 

petani yang menghasilkan hasil pertanian berupa : bunga kol, tomat, cabai, terung, sayur 

mayur. Saluran air dan kolam bantuan PPM saat ini sudah dimanfaatkan warga dengan 

baik untuk bertani maupun budidaya ikan lele / ikan air tawar lainnya. Dengan adanya 

PPM ini petani bisa lebih berdaya, bisa meningkatkan taraf hidupnya (ada tambahan 

penghasilan) dengan cara bertani dan budidaya ikan lele/ ikan air tawar menggunakan 

sisa air bersih dari rumah tangga.  Air sisa cuci piring tidak dipakai karena dapat 

mencemari ikan dan imbasnya meracuni tubuh warga yang makan ikan itu. Lele bisa 

dipanen minimal setiap 3-4 bulan sekali, dengan harga jual ikan lele senilai Rp. 15.000,- 

per kilogram. Dengan adanya PPM ini terbukti dapat lebih memberdayakan warga. 

 

2. Tinjauan dari Aspek Hidrolika 

Sumber air (mata-air) di Mangunsoko ini berada di elevasi yang tinggi (energy 

potensialnya tinggi) dibanding pemukiman warga sehingga penyaluran / pendistribusian 

air bisa menggunakan metode gravitasi.  Mula-mula di sekitar mata air dipasang pipa dan 
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bak penangkap air kemudian ditampung di bak kolektor (berupa buis beton yang diberi 

pipa inlet & outlet). Selanjutnya disalurkan menggunakan pipa induk (pipa PVC/ pralon 

diameter 2,5-2 inci ) menuju bak reservoir primer, lalu dengan melalui pipa PVC  diameter 

2 inci disalurkan lagi ke bak reservoir sekonder. Dari reservoir sekonder inilah air lalu 

didistribusikan ke rumah-rumah warga menggunakan pralon 1/ ¾ inci.  Oleh warga, air 

akan ditampung dulu di bak tandon pribadi.   Dengan bak tandon pribadi  ini air bisa 

diperluas penggunaannya tanpa mengganggu distribusi air  warga lainnya.  

Analisis Hidrolika pengalira air bersih di sini ialah : menghitung diameter pipa 

berdasarkan data : jumlah warga, beda elevasi, dan panjang saluran air (panjang pipa), 

serta menghitung dimensi bak. Untuk itu digunakan alat bantu berupa nomogram Hazen-

William modified.  

 

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat. 

1. Faktor Pendukung 

a) Warga dusun sasaran PPM ini amat butuh jaringan distribusi air bersih. 

b) Letak / elevasi sumber air adalah tinggi artinya tenaga potensialnya tinggi sehingga 

melalui metode gravitasi maka air bisa didistribusikan dengan biaya murah. 

c) Kualitas air sumber adalah baik dengan debit amat cukup (bahkan lebih).  Oleh sebab 

itu bisa memanfaatkan sisa air lebih ini untuk budidaya lele / ikan air tawar demi 

meningkatkan penghasilan.  

d) Warga ingin punya keahlian budidaya lele / ikan air tawar agar bisa beternak ikan 

sendiri menggunakan sisa air lebih dari rumah tangga dengan kolam di lahan mereka 

yang masih kosong.  

e) Ada warga di dusun ini yang sudah beternak ikan dengan hasil yang baik sehingga 

warga lainnya ingin meniru. 

2. Faktor  Penghambat 

a) Warga masih was-was jika saluran/jaringan air bersih dan sumber mata-air di dusun ini 

rusak lagi diterjang erupsi Merapi lagi karena tahu bahwa Merapi punya periode erupsi 

setiap 4 tahun sekali. 

b) Musim dingin saat kegiatan PPM adalah sangat menghambat budidaya ikan karena di 

musim dingin banyak ikan mengalami “gembos”/ tidak mau bertelur. 

c) Dana PPM yang terbatas. Akibatnya ialah PPM hanya berhasil membangun jaringan 

distribusi air yang belum komplet melayani seluruh warga dusun.  

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

1. PPM program unggulan ini telah dilaksanakan dan berhasil mendesain & membangun 

sebuah jaringan distribusi air bersih dengan metode gravitasi untuk dusun Mangunsoko. 

2. Team PPM UNY telah memberikan bantuan berupa : semen, pipa PVC/Pralon, plastic 

terpal dan material lain serta memberi pelatihan budidaya lele/ikan air tawar bagi warga 

Mangunsoko. 

3. Team PPM UNY bekerjasama dengan warga dan pamong desa/dusun telah berhasil 

membangun sebuah jaringan distribusi / instalasi air bersih lanjutan untuk mensupply air 

bersih bagi warga yang belum kebagian air bersih sebelumnya. 
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4. Telah berhasil dibangun beberapa (4) kolam untuk budidaya ikan lele / ikan air tawar. 

Warga juga telah punya keahlian budidaya ikan lele / air tawar. 

 

Saran 

Disarankan ada PPM lagi dengan menggunakan metode yang sama tetapi diterapkan di 

dusun lain yang belum punya jaringan distribusi air bersih, misalnya di dusun Ngentak, 

desa Kalibening, kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.  
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MERANGKAI ENCENG GONDOK MERAIH DEVISA 

Puji Lestari,Terry Irenewaty, Nur Hidayah, 
Kiromim Baroroh, Aan Ardian, Kun Sri Budiasih,  

 

ABSTRAK 

 

Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kualitas UKM mitra, yaitu 
Pandansari Craft, Rifat  Craft dan Gulma Mutiara Craft. Adapun permasalahan yang 
terdapat di masing-masing UKM terletak pada: 1) fasilitas yang terbatas terutama 
untuk peningkatan variasi produk antara lain: mesin jahit kolong, mesin jahit juki,  
mesin travo las,  mesin diesel,  alat pengolah limbah,  dan kompresor; 2) 
ketidakmampuan dalam memanfaatkan peralatan produksi dan promosi. 3) belum 
ada standar penjaminan mutu.  

 Pengabdian ini terdiri dari pelatihan dan pendampingan. Pelatihan digunakan 
untuk meningkatkan kemampuan mitra dalam mengoperasikan alat dan 
meningkatkan variasi produk dan meningkatkan penguasaan media promosi. 
Pendampingan digunakan untuk mendampingi mitra dalam penyusunan standar 
penjaminan mutu. 

Hasil pengabdian  pada tahun ketiga yang telah dilaksanakan yaitu: 1) Tersedianya 
2 mesin jahit kolong, 1 mesin jahit juki,  1 mesin travo las,  1 mesin diesel,  1 alat 
pengolah limbah,  1 kompresor; 2) Keterampilan dalam pengoperasian mesin jahit 
kolong, mesin jahit juki, mesin travo las,  dan  kompresor, 3) tersusunnya sistem 
penjaminan mutu 

 

Kata Kunci : IbPE, enceng gondok, UKM 

 

PENDAHULUAN 

Analisis Situasi 

Kerajinan enceng gondok merupakan salah satu hasil seni budaya Indonesia yang 

memiliki nilai jual yang tinggi. Kerajinan enceng gondok merupakan warisan dari nenek 

moyang dengan bahan baku dari daerah setempat. 

Pada mulanya kerajinan ini merupakan pekerjaan sampingan yang dikerjakan dikala 

waktu senggang sebagai pekerjaan sambilan ketika menunggu waktu panen. Barang kerajinan 

yang dibuat pada awalnya terbatas untuk keperluan pribadi dan tidak diperjualbelikan. Oleh 

sebab itu jumlahnya terbatas karena tidak ada upaya untuk melipatgandakan produksi. 

Baru beberapa saat kemudian ketika barang kerajinan mulai diperjual belikan dan 

semakin terasa fungsi ekonomisnya. Para petani tersebut tidak lagi membuat barang kerajinan 

sebagai pekerjaan sambilan, tetapi sudah menjadi mata pencaharian mereka. Bahkan sekarang 

sudah banyak masyarakat yang menggantungkan penghasilannya pada industri kerajinan ini. 

Produk kerajinan tersebut saat ini sudah mencapai perdagangan ekspor karena hampir 

70% produk kerajinan ini untuk eksport, dimana para buyer dari luar negeri banyak yang 

melirik kerajinan ini. Kerajinan enceng gondok ini memiliki  jangkauan berbagai negara antara 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
1013 

lain : Amerika Serikat, Italia, Swiss, Paris, Eropa dan Jepang dan masih banyak lagi negara yang 

menjadi tujuan ekspor. Kerajinan enceng gondok ini juga memiliki daerah pemasaran di kota-

kota besar di Indonesia, seperti : Bali, Jakarta, dan  Bandung.  

Produk yang dihasilkan  memang sangat unik dan menarik antara lain keperluan fashion 

accecoris yakni berbagai model tas, dompet, topi dan lain sebagainya. Selain itu juga diproduksi 

barang-barang untuk kebutuhan perlengkapan rumah tangga berupa sarung bantal. Boks-boks 

tempat pakaian kotor, taplak meja dan lain sebagainya. Hampir 80% barang kerajinan enceng 

gondok saat ini diproduksi sesuai dengan permintaan atau pesanan pasar sedangkan yang 20% 

adalah hasil kreativitas dari para pengrajin. 

Sentra industri kerajinan enceng gondok ini banyak tersebar di Kabupaten Kulon Progo, 

tepatnya di Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo. Selain sebagai petani, sebagian besar mata 

pencaharian masyarakat desa Salamrejo adalah sebagai pengrajin enceng gondok. Desa ini 

menjadi sentra kerajinan enceng gondok karena jumlah pengrajin dan bahan baku yang cukup 

banyak. Selain itu di desa ini dapat kita lihat banyak pengrajin enceng gondok yang sudah 

berkembang besar karena sudah mampu menjangkau pasar ekspor.  

Dengan menjadinya desa ini menjadi sentra industri kerajinan enceng gondok maka 

semua itu tidak terlepas dari unit-unit usaha yang ada. Jika hanya melihat sepintas saja hasil 

kerajinan enceng gondok ini tentu tidak bisa dibayangkan bahwa untuk menghasilkan barang-

barang kerajinan tersebut tidaklah mudah. Untuk menghasilkan barang-barang tersebut harus 

melewati beberapa proses dan proses tersebut menyerap beberapa unit produksi. Unit-unit 

atau komponen-komponen tersebut kemudian membentuk suatu relasi produksi. Dimulai dari 

petani enceng gondok yang menghasilkan bahan dasar untuk kerajinan enceng gondok. 

Kemudian perajin tampar yang membuat tamparan enceng gondok dengan diplintir. Perajin 

upahan dan perajin unit mandiri yang membuat barang kerajinan tersebut. Juragan merupakan 

orang yang menampung barang-barang hasil kerajinan dan kemudian memasarkan atau yang 

menerima pesanan dari eksportir. 

Unit-unit atau komponen-komponen produksi tersebut tidak dapat dipisahkan satu 

dengan lainnya, karena semua memiliki hubungan yang saling mendukung. Barang kerajinan 

enceng gondok ini memang harus melewati proses-proses dan hal tersebut dilakukan oleh unit-

unit atau komponen-komponen produksi tadi. Jadi juragan tidak dapat berdiri sendiri dalam 

menghasilkan barang kerajinan enceng gondok tanpa ada bantuan dari unit-unit atau 

komponen-komponen produksi lainnya. 

Hanya saja akhir-akhir ini, kerajinan enceng gondok mulai meredup dalam 

pemasarannya. Hal ini tidak terlepas dari krisis global yang melanda dunia, termasuk beberapa 

di antaranya negara-negara pengimpor tas enceng gondok mulai berkurang jumlah pesanannya. 

Permasalahan lain adalah: bahan baku yang kurang atau terlambat, sehingga dapat mengganggu 

proses produksi. Mutu bahan baku juga sangat tergantung dari musim. Selain kelangkaan bahan 

baku ini memicu kenaikan harga bahan baku, sehingga perlu variasi produk bahan berbaku lain 

sebagai bahan baku substitusi dan komplementer.  

Produk kerajinan Indonesia, termasuk kerajinan enceng gondok, sangat berpeluang untuk 

diekspor. Perlu diperhatikan bahwa produk-produk yang diekspor harus memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dari pemerintah dan perusahaan yang menjadi  buyers. Salah satu 
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syarat yang cukup ketat adalah penggunaan bahan-bahan (utama maupun pendukung) yang 

bersifat ‘food grade’. Syarat ini bahkan diberlakukan pada produk-produk non makanan.  

Masyarakat negara maju memang sangat sensitif terhadap produk industri dan sangat 

mengapresiasi produk ‘hijau’ yang ramah lingkungan. Untuk memenuhi persyaratan ini, bahan 

pendukung pembuatan kerajinan enceng gondok juga harus dipenuhi dari bahan yang dianggap 

aman untuk bersinggungan dengan konsumen.   

Perajin juga harus melakukan pengeringan enceng gondok sebelum diolah menjadi bahan 

kerajinan. Saat ini proses pengeringan masih dilakukan secara tradisional, yaitu dengan 

penjemuran di bawah sinar matahari. Dengan cara tersebut maka memakan waktu yang cukup 

lama sehingga membutuhkan sentuhan alat teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan 

produksi dengan proses yang efektif dan efisien.  

Dalam pemasaran selama ini masih sangat tergantung dari pesanan. Katalog sebagai 

sarana promosi juga perlu diimbangi dengan stok atau master mengenai produk yang ada dalam 

katalog. Sehingga pemesan datang dengan memilih produk dalam katalog, namun tidak tersedia 

sampel produknya. Selama ini ekspor ke luar negeri dijalankan melalui pengepul. Sehingga 

harga di tingkat konsumen menjadi lebih tinggi. Katalog yang ada juga masih sederhana, belum 

memuat  berbagai produk yang pernah diproduksi, terutama produk yang masih baru. Oleh 

karena itu diperlukan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. 

Menurut  Indra Ismawan (2001),  permasalahan yang terdapat dalam UMKM secara 

umum adalah pemasaran, manajemen keuangan dan permodalan. Permasalahan ini pula yang 

terdapat pada UKM Pandansari Craft, Rifat Craft dan Gulma Mutiara Craft. Pembukuan dalam 

UKM inipun juga belum tertata, belum menggunakan kaidah akuntansi yang seharusnya, 

padahal akuntansi sangat penting sebagai proses sistematis untuk mengolah transaksi menjadi 

informasi keuangan yang bermanfaat bagi para penggunanya (Soni Warsono dkk, 2010). 

Pengrajin hanya mencatatkan biaya yang dikeluarkan untuk biaya produksi pada lembaran 

kertas yang ditempel ditembok. Jadi ketika ditanya berapa biaya yang dibutuhkan untuk proses 

produksi hanya dikira-kira saja. Rifat Craft selama ini membuat desain sendiri, namun apabila 

desain tersebut ternyata disukai pasar. Pengrajin dari luar pun akan membuat produk sejenis 

dengan harga yang lebih murah. Sehingga sang pembuat desain tidak dapat memiliki 

keuntungan lebih. Dengan demikian inovasi dari para pengrajin sangat diperlukan. 

Di samping itu inovasi dari kerajinan tas enceng gondok ini dirasa perlu dilakukan karena 

untuk meningkatkan ketertarikan negara-negara pengimpor. Sehingga meminimalisir 

kejenuhan akan model, bentuk dan asesorisnya. Sehingga dalam masa-masa yang akan datang 

bisa menjangkau pasar ekspor yang lebih luas.  

Pada perjalanan kegiatan tahun II,  Gulma Mutiara Craft mulai bergabung menjadi mitra 

kegiatan tim pengabdi, dengan bidang usaha dan permasalahan yang hampir sama dengan 

Pandansari Craft dan Rifat Craft. Pada UKM Gulma Mutiara Craft, permasalahan terletak pada 

penjahitan tas dengan model melingkar yang membutuhkan alat tersendiri yaitu mesin jahit 

kolong/mesin bumbung, mesin jahit juki untuk menjahit material/bahan yang tebal serta  

genset yang sangat diperlukan ketika sering terjadi pemadaman listrik. Adapun di Pandan Sari 

Craft memerlukan mesin las (travo las) untuk mengelas mal, dan mesin jahit kolong/mesin 

bumbung untuk menjahit tas dengan model melingkar. Sedangkan Rifat Craft membutuhkan 

kompresor untuk mengecat produk tas yang sudah jadi (proses finishing). 
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Untuk sumber daya manusia pada ketiga UKM tersebut hampir setara, dimana tenaga 

pokok di Pandan Sari Craft 10 orang, Rifat Craft 7 orang, dan Gulma Mutiara Craft 7 orang. 

Adapun pengadaan fasilitas yang diselenggarakan selama program IbPE di masing-masing UKM 

yaitu mesin bubut di Rifat Craft pada tahun I, mesin genset di Pandan Sari Craft pada tahun I, 

mesin oven (pengering) di Pandan Sari Craft pada tahun II, seperangkat laptop beserta modem 

dan meja kerja di Rifat Craft pada tahun II, dan Gulma Mutiara Craft yang baru bergabung pada 

tahun II difasilitasi mesin las untuk mencetak mal dan seperangkat laptop beserta modem 

berikut meja kerjanya. 

Pada tahun ke III fasilitas diperoleh oleh masing-masing UKM yaitu: Rifat Craft sebuah 

kompresor, Pandansari Craft sebuah mesin jahit kolong, sebuah mesin travo las, alat pengolah 

limbah sederhana. Pada Gulma Mutiara Craft memperoleh satu mesin jahit kolong, satu mesin 

jahit Juki, dan satu mesin diesel.  

Kondisi manajemen dan organisasi kerajinan tas enceng gondok ini dapat dilihat adanya 

struktur yang terbentuk berbeda-beda. Mungkin masih ada yang sama, yakni struktur yang 

terbentuk adalah satu garis lurus, karena dari semua juragan (pemilik UKM) pastilah memiliki 

jaringan, dimana ada seseorang yang memiliki satu kekuatan yang lebih kuat yakni posisi 

juragan yang menjadi sentral relasi yang terbentuk. Sesuai hasil penelitian Aprilia, seorang 

mahasiswa pendidikan Sosiologi UNY pada tahun 2008 mengenai jaringan sosial kerajinan agel 

didalamnya juga termuat jaringan yang sama untuk kerajinan enceng gondok. Ternyata 

menemukan 3 bentuk pola juragan yang berbeda-beda. Sehingga dapat dikategorikan menjadi 

juragan besar, juragan menengah dan juragan kecil. Jika melihat juragan yang kecil. Hubungan 

yang terbentuk hanya simetris saja dan hanya sedikit jalinan yang dimilikinya. Berbeda dengan 

juragan yang besar, juragan besar lebih banyak memiliki ties-ties yang membuat jaringannya 

kuat.  

UKM Pandan Sari Craft, Rifat Craft dan Gulma Mutiara Craft  layak untuk menjadi sasaran 

dari kegiatan pelatihan ini karena ketiga UKM tersebut sampai saat ini masih terus 

memproduksi kerajinan tas enceng gondok. Pengalaman usaha masing-masing UKM yang sudah 

berjalan 16 tahun, 12 tahun dan 17 tahun menunjukkan bahwa mereka bisa tetap bertahan di 

tengah krisis global yang melanda dunia akhir-akhir ini. 

 

Permasalahan UKM 

Permasalahan dalam UKM adalah: 

a. Bahan baku: enceng gondok yang menjadi bahan baku dari kerajinan sangat berpotensi 

terkena jamur dan sulit untuk mendapatkan warna yang bersih dan menarik. Pada 

program tahun II telah diselenggarakan pelatihan proses pemutihan serat enceng 

gondok. 

b. Manajemen : pembukuan keuangan belum tersusun sesuai dengan kaidah keuangan 

yang berlaku.. 

c. Pemasaran : masih tergantung dari pesanan pengepul, pengrajin biasa menyebutnya PT.  

d. SDM: Pemilik masih mempunyai kelemahan terutama pada manajemen keuangan. 

Pemilik tidak melakukan pencatatan secara terorganisir, sehingga tidak dapat diketahui 
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secara pasti posisi keuangan perusahaan. SDM perusahaan dalam perawatan alat juga 

masih lemah.  

e. Fasilitas : Peralatan pun terbatas pada peralatan sederhana jarum, hakpen, dan alat  

jungkit sederhana untuk memasang pegangan tas. Belum tersedia mesin jahit juki untuk 

menjahit material/bahan yang tebal dan  mesin jahit kolong/mesin bumbung untuk 

menjahit tas dengan model melingkar. Untuk pengeringan juga masih ada kendala, 

belum tersedia mesin oven sebagai pengering. Belum tersedia mesin las untuk membuat 

mal. Fasilitas promosi juga masih terbatas, belum memanfaatkan internet secara 

optimal. 

f. Finansial: UKM tidak berani memproduksi kalau tidak ada pesanan. Sehingga  mereka 

hanya memproduksi ketika ada pesanan karena sudah ada kepastian pembeli. Mereka 

juga tidak mempunyai master/stok barang sehingga para pembeli harus memesan.  

g. Sistem Jaminan Mutu 

Berangkat dari kondisi di masing-masing UKM yang belum memiliki sistem penjamina 

mutu mengenai bahan baku, ukuran produk kerajinan, proses pengerjaan sampai tahap 

finishing. 

 

Hasil Kegiatan  

Berangkat dari permasalahan yang ada maka pengabdi melakukan kegiatan sebagai 

berikut: 

1 Bahan baku : Pada program tahun I sudah diselenggarakan pelatihan pengawetan 

enceng gondok dengan menggunakan pengawet alami terbuat dari ekstrak daun nimba. 

Menerapkan formula pengawet dari bahan alami untuk bahan pengawet enceng gondok. 

Pengawet alami yang diterapkan adalah  ekstrak daun nimba (Azadirachta indica 

A.Juss). Senyawa-senyawa yang terdapat dalam tanaman nimba tersebut diketahui 

bersifat spermisida, antiviral, antibakterial, antiprotozoa, insektisidal, repelen serangga, 

antijamur, dan antinematoda. (Septiyani, 2007). Pada program tahun II telah 

diselenggarakan pelatihan proses pemutihan serat enceng gondok. Pada pelatihan tahun 

III bahan baku tidak hanya berasal dari enceng gondok saja, namun juga ada inovasi 

bahan baku  dengan adanya penambahan mesin kolong maka diperoleh variasi produk 

dengan bahan lidi dan pelepah pisang.  

2 Manajemen : Pada tahun I, diselenggarakan pelatihan pembukuan sederhana yang telah 

menghasilkan output berupa buku keuangan sederhana di masing-masing UKM. Pada 

tahun II juga telah diselenggarakan pelatihan pembukuan lanjutan dengan mengenalkan 

pembukuan lewat program exel. Pada tahun III diadakan pendampingan pembukuan 

sebagai tindak lanjut pelatihan pembukuan tahun  II dan  III. 

3 Pemasaran : Pada tahun I telah diadakan pelatihan strategi menembus pasar termasuk 

inovasi produk yang bisa menembus pasar Eropa. Pada tahun II diselenggarakan 

pelatihan internet untuk membuat jejaring sosial guna menunjang kegiatan pemasaran. 

Pada tahun III diadakan pendampingan pemasaran secara on line dan perbaikan katalog 

produk. 

4 Fasilitas : Pada tahun I telah diselenggarakan pengadaan mesin bubut, pada tahun II 

diselenggarakan pengadaan mesin las, mesin oven (pengering)  dan laptop. Pada tahun 

III, fasilitas peralatan yang dibantu oleh tim pengabdi adalah: mesin jahit kolong, mesin 

jahit juki, mesin travo las, kompresor, dan alat  pengolah limbah sederhana. 
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5 Finansial: Pada tahun II pengabdi juga telah memfasilitasi untuk mendapatkan kredit 

melalui perbankan, namun pengrajin masih terkendala dengan adanya hutang yang 

belum lunas. Pada tahun III diberikan pendampingan mengenai cara mengakses kredit 

dari perbankan. Pengabdi juga mendampingi mitra dalam kedisplinan pembayaran 

angsuran modal. 

6 Sistem Jaminan Mutu. Pada tahun II Pelatihan dan pendampingan mengenai pembuatan 

sistem jaminan mutu terutama dengan pemutihan serat dan pengeringan bahan 

menggunakan mesin oven. Pada tahun III sistem penjamin mutu juga dilakukan pada 

proses produksi yang lain terkait dengan pengolahan limbah. Pelatihan pengolahan 

limbah dimaksudkan agar UKM mengetahui limbah yang bebas dari bahan kimia. 

Pengabdi juga melakukan pendampingan sistem penjaminan mutu yang bisa dijadikan 

standar kualitas oleh pengrajin. . 

 

Tabel 1. Pelaksanaan Pengabdian 

No Kegiatan Tanggal dan tempat Pelaksanaan 
Pembicara 

 

Jumlah barang/ 

peserta 

1 
Pengadaan mesin jahit 

kolong  

30 Juli 2012, di Pandan Sari Craft, 

dan Gulma Mutiara Craft 
Tim PPM 2 mesin 

2 
Pengadaan mesin jahit 

juki  
30 Juli 2012, di Gulma Mutiara Craft  Tim PPM 1 mesin 

3 Pengadaan kompresor  30 Juli 2012, di Rifat Craft Tim PPM 1 mesin 

4 
Pengadaan mesin 

diesel 8,5 PK  

2 Agustus 2012, di Gulma Mutiara 

CrafT 
Tim PPM 1 mesin 

5 
Pengadaan mesin 

travo las 
  30 Juli 2012, di Pandan Sari Craft Tim PPM 1 mesin 

6 

Pengadaan alat 

pengolah limbah l 

sederhana 

8 September 2012 di Pandan Sari 

Craft 
Tim PPM 1 alat 

7 

Pelatihan 

pengoperasian alat 

pengolah limbah 

8 September 2012 di Pandan Sari 

Craft 

Kun Sri 

Budiasih, 
6 orang 

8 

Pelatihan  

pengoperasian mesin 

jahit kolong dan mesin 

jahit juki 

16 September 2012 di Gulma 

Mutiara Craft 

Deny 

Praktisi/ 

pengusaha 

6 orang 

9 

Pelatihan 

pengoperasian mesin 

travo las dan 

kompresor 

23 September 2012 di Pandan Sari 

Craft 
Aan Ardian 6 orang 

 

Dengan demikian hasil pengabdian sampai dengan tahun III adalah sebagai berikut :  

a. Tersedianya 2 mesin jahit kolong,  

b. Tersedianya 1 mesin jahit juki 

c. Tersedianya 1 mesin travo las 

d. Tersedianya 1 mesin diesel 

e. Tersedianya 1 alat pengolah limbah 

f. Tersedianya 1 kompresor 

g. Keterampilan dalam pengoperasian mesin jahit kolong 
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h. Keterampilan dalam pengoperasian mesin jahit juki 

i. Keterampilan dalam pengoperasian mesin travo las 

j. Keterampilan mengolah limbah industri sehingga mereduksi pencemaran 

k. Keterampilan dalam pengoperasian kompresor 

l. Tersusunnya sistem penjaminan mutu 

m. Sikap positif dan motivasi yang tinggi dari para peserta selama mengikuti kegiatan. Ini 

itunjukkan peserta yang hadir mencapai 100% dalam setiap pelatih 

 

Faktor pendukung dan faktor penghambat 

1. Faktor Pendukung 

Kegiatan pelatihan ini terlaksana dengan baik karena didukung oleh beberapa faktor, 

antara lain: 

a. Semangat dan motivasi para peserta untuk maju dan terus meningkatkan   pengetahuan 

dan ketrampilan. 

b. Dukungan (support) pengrajin Pandansari Craft, Rifat Craft dan Gulma Mutiara Craft 

untuk kelancaran kegiatan-kegiatan dalam bentuk pemberian dukungan fasilitas tempat 

dan kegiatan. 

c. Tersedianya bahan baku untuk pelatihan terkait dengan kerajinan enceng gondok  

d. Kebersamaan tim pengabdi. 

e. Keterbukaan UMKM untuk menerima hal-hal baru, baik pemanfaatan alat maupun 

produksi baru 

f. Tersedianya pelatih langsung dari UMKM yang sejenis yang bersedia berbagi ilmu 

dengan UMKM dampingan 

g. Adanya mahasiswa Praktek Kerja Lapangan di Pandansari Craft yang membantu 

membuatkan katalog produk terbaru 

h. Pada Gulma Mutiara Craft setelah pelatihan penggunaan mesin jahit kolong, mereka 

langsung memproduksi tas seperti yang diajarkan, dan menjualnya di Pasar Bringharjo. 

Mereka sudah mampu memproduksi sendiri dan memasarkannya di kios pasar 

Bringharjo.  

2. Faktor penghambat 

Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi, yaitu:  

a. Keterbatasan personil pengabdian  

b. Keterbatasan sarana dan prasarana monitoring implementasi model 

c. Waktu yang relatif panjang untuk mempersiapkan kegiatan. 

d. Ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jawal yang direncanakan 

karena bersamaan dengan libur  puasa dan lebaran  

 

KESIMPULAN  

Pengabdian di UKM Pandansari Craft, Rifat Craft, dan Gulma Mutiara Craft telah 

terlaksana sampai dengan tahun ke III dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

a. Tersedianya 2 mesin jahit kolong,  

b. Tersedianya 1 mesin jahit juki 

c. Tersedianya 1 mesin travo las 

d. Tersedianya 1 mesin diesel 
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e. Tersedianya 1 alat pengolah limbah 

f. Tersedianya 1 kompresor 

g. Kemampuan mengoperasikan internet, pembuatan jejaring sosial untuk menunjang 

pemasaran 

h. Keterampilan dalam pengoperasian mesin jahit kolong 

i. Keterampilan dalam pengoperasian mesin jahit juki 

j. Keterampilan dalam pengoperasian mesin travo las 

k. Keterampilan dalam pengoperasian kompresor 

l. Tersusunnya sistem penjaminan mutu 

m. Sikap positif dan motivasi yang tinggi dari para peserta selama mengikuti kegiatan. Ini 

ditunjukkan peserta yang hadir mencapai 100% dalam setiap pelatihan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aprilia. (2008). Jaringan Sosial Kerajinan Serat Agel di Salamrejo. Pendidikan Sosiologi UNY. 
Skripsi.  

Indra Ismawan. (2001). Sukses di Era Ekonomi Liberal. Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil 
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UPAYA PENYULUHAN DAN PEMELIHARAAN AYAM BROILER YANG 
RENDAH KOLESTEROL UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN 

MASYARAKAT PASCA BENCANA MERAPI DI DUSUN BATUR 
KEPUHARJO CANGKRINGAN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA 

 

Astuti, Triatmanto, Himatul Hasanah, Suhandoyo,  
FMIPA UNY 

 

ABSTRAK 

Pada industri peternakan, khususnya peternakan unggas, pemberian bahan 
tambahan atau suplemen biasa dilakukan. Probiotik didefinisikan sebagai 
mikroorganisme hidup yang dimasukkan pada ternak melalui pencampuran dalam 
ransom untuk menjamin ketersediaan populasi mikroorganisme di dalam usus. 
Probiotik mengandung mikroorganisme yang dapat memperbaiki keseimbangan 
mikroba di dalam saluran pencernaan. Keseimbangan mikroflora usus yang terjaga 
dengan baik menyebabkan unggas mampu menjaga kesehatannya tanpa perlu 
pemberian obat-obatan atau antibiotik, dengan demikian pertumbuhan menjadi 
lebih baik. 

Secara alami, di dalam saluran pencernaan telah terkandung mikroba-mikroba baik 
yang menguntungkan seperti Lactobacilli maupun yang bersifat pathogen seperti 
Escherechia coli. Mikroba yang diberikan sebagai probiotik harus mampu 
menyeimbangkan populasi mikroba, dan menguntungkan bagi saluran pencernaan 
dengan cara mendominasi keberadaan mikroba sehingga pertumbuhan bakteri 
pathogen tertekan.  

Melalui program PPM yang berjudul Upaya Penyuluhan dan Pemeliharaan Ayam 
Broiler yang Rendah Kolesterolnya untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat 
Pasca Bencana Merapi di Dusun Batur Kepuharjo Cangkringan Sleman D.I. 
Yogyakarta pada akhirnya masyarakat  Dusun Batur, Kepuharjo, Cangkringan, 
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meningkatkan pendapatannya.  

 

Kata Kunci : Probiotik, Ayam Broiler, Bakteri Asam Laktat 

  

PENDAHULUAN 

Masyarakat di Dusun Batur Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman 

Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan daerah yang terkena bencana erupsi Gunung Merapi. 

Mayoritas mata pencaharian penduduk dusun adalah petani, peternak ayam broiler. 

Pada industri peternakan, khususnya peternakan unggas, pemberian bahan tambahan 

atau suplemen biasa dilakukan. Probiotik merupakan suplemen mikrobia yang biasa diberikan 

secara langsung pada ayam melaui pakan atau air minum agar keseimbangan mikoflora usus 

terjaga. Probiotik berasal dari Bahasa Latin yang berarti untuk kehidupan  (for life); sidebut juga 

bakteri bersahabat, bakteri menguntungkan, bakteri baik atau bakteri sehat (Admin, 2006). 

Probiotik didefinisikan sebagai mikroorganisme hidup yang dimasukkan pada ternak melalui 
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pencampuran dalam ransom untuk menjamin ketersediaan populasi mikroorganisme di dalam 

usus (Gunawan dan Sundari, 2003). 

Probiotik mengandung mikroorganisme yang dapat memperbaiki keseimbangan mikroba 

di dalam saluran pencernaan. Keseimbangan mikroflora usus yang terjaga dengan baik 

menyebabkan unggas mampu menjaga kesehatannya tanpa perlu pemberian obat-obatan atau 

antibiotik, dengan demikian pertumbuhan menjadi lebih baik. 

Secara alami, di dalam saluran pencernaan telah terkandung mikroba-mikroba baik yang 

menguntungkan seperti Lactobacilli maupun yang bersifat pathogen seperti Escherechia coli. 

Mikroba yang diberikan sebagai probiotik harus mampu menyeimbangkan populasi mikroba, 

dan menguntungkan bagi saluran pencernaan dengan cara mendominasi keberadaan mikroba 

sehingga pertumbuhan bakteri pathogen tertekan. Mikroba-mikroba yang menguntungkan 

harus tetap ada pada saluran pencernaan untuk membantu proses pencernaan. Probiotik 

biasanya diberikan setiap hari pada ayam broiler melalui pakan atau air minum. Probiotik yang 

baik memiliki persyaratan khusus. Persyaratan yang terpenting adalah menempel dan bertahan 

hidup pada saluran pencernaan. 

Untuk itu perlu dilakukan usaha peningkatan pendapatan melalui usaha penyuluhan 

ayam broiler dan percontohan ayam broiler dengan penambahan probiotik bakteri asam laktat 

(BAL). Melalui program PPM relawan recovery Merapi dari Universitas Negeri Yogyakarta ini 

diharapkan nantinya masyarakat  Dusun Batur, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, 

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meningkatkan pendapatannya. 

Kegiatan ini akan melibatkan warga Dusun Batur, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman,  

Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua-ketua RT, RW, PKK, para peternak ayam broiler, LPMK dan 

KarangTaruna sebagai mitra lokal yang ikut berkepentingan dalam pengabdian masyarakat ini. 

Bagi UNY dapat memasyarakatkan lembaga UNY melalui kegiatan pengabdian masyarakat dan 

dapat menerapkan ilmu pengetahuan merupakan usaha dalam melaksanakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi Pendidikan dan Pengajaran serta Penelitian. 

Pengabdian melalui penyuluhan ini diharapkan akan terwujud suatu usaha peternakan 

ayam broiler sebagai penghasil daging ayam yang rendah kolesterolnya. Pengabdian  ini 

diharapkan juga dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang 

peternakan. 

 

METODE  

Desain Pengabdian 

1. Sosialisasi 

 Sebelum proyek pembudidayaan ayam broiler rendah kolesterol ini dilakukan maka 

langkah pertama yang diupayakan adalah melakukan sosialisasi atas proyek ini kepada 

masyarakat sasaran. Hal tersebut dimaksudkan agar proyek ini betul-betul dapat diterima 

masyarakat sehingga mereka akan antusias untuk mendukungnya. Langkah-langkah yang 

dilakukan adalah: 

a) Menghubungi masyarakat korban erupsi Gunung Merapi di Dusun Batur,  

Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta sebagai studi kasus  
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untuk mengetahui secara dekat kebutuhan dan harapan mereka. 

b) Menghubungi kelompok masyarakat pembudidayan ayam broiler di  

sekitar lokasi proyek sebagai upaya untuk mencari dukungan tenaga dan kelanjutan 

terhadap proyek ini. 

c) Menghubungi lembaga kemasyarakatan yang ada di masyarakat sasaran,  

dalam hal ini Dukuh Kepuharjo, RW, RT, pemuka masyarakat dan tokoh agama. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui respon mereka dan juga mendapatkan 

input-input yang dapat mendukung proyek ini serta sesuai dengan kondisi dan harapan 

masyarakat sasaran. 

d) Menghubungi tokoh formal di kecamatan dan desa masyarakat sasaran  

(Camat, Kepala desa dan perangkatnya). Pada tingkat ini dimaksudkan untuk mencari 

dukungan terhadap proyek. 

e) Melakukan pendekatan dengan dinas-dinas terkait, dalam hal ini adalah  

Dinas Peternakan Kabupaten Sleman dan lain-lain. 

 

2. Pelaksanaan 

a) Kegiatan usaha dilakukan secara kelompok. 

b) Sebelum diberikan contoh ayam broiler rendah kolesterol hasil pembudidayaan, 

anggota diberikan pelatihan yang diadakan oleh tim pengabdi agar anggota peternak 

ayam broiler memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang baik atas ayam broiler 

rendah kolesterol dan cara pengolahan suplemen khusus ayam broiler rendah kolesterol 

sehingga proses pembudidayaannya akan dilakukan secara benar. 

c) Ayam broiler yang akan dibudidayakan adalah bibit ayam broiler yang dibiakkan oleh 

Putra Mandiri dan dipilih oleh tim pengabdi sebagai bibit ayam broiler percontohan. 

d) Proses pembudidayaan menurut perhitungan ekonomis dilakukan selama 3 bulan. 

Selama masa pembudidayaan peternak ayam broiler anggota akan disuplai suplemen 

khusus ayam broiler rendah kolesterol yang telah dikembangkan oleh tim pengabdi 

bersama-sama dengan anggota kelompok peternak ayam broiler yang telah ditunjuk 

oleh tim pengabdi. 

e) Suplemen khusus ayam broiler rendah kolesterol diupayakan dan diolah secara kolektif 

dalam satu kelompok dan didistribusikan kepada anggota kelompoknya masing-masing. 

f) Peternak ayam broiler anggota berkewajiban mengelola dan merawat ayam broiler 

tersebut agar senantiasa dalam pertumbuhan dan kualitas yang stabil. 

g) Untuk tempat pembududayaan atau kandang milik kelompok peternak dibebankan 

kepada tim pengabdi dengan bantuan warga Dusun Batur, Kepuharjo, Cangkringan, 

Sleman, D.I. Yogyakarta, tetapi untuk kandang milik masing-masing anggota kelompok 

dibebankan kepada peternak ayam broiler anggota kelompok tersebut. 

h) Setiap kelompok harus menyelenggarakan kegiatan administrasi yang tertib dan 

terkontrol serta diakhir periode ketua kelompok harus membuat laporan kegiatan dan 

keuangan. 

i) Selama masa pembudidaan tersebut ayam broiler tadi akan dikontrol secara berkala, 

yakni 1 minggu sekali. Kontrol dilakukan untuk mengukur kualitas dan tingkat 

pertumbuhannya agar tetap dalam grafik pertumbuhan sesuai program. Kontrol akan 

dilakukan oleh tim pengabdi dibantu oleh seorang perwakilan mitra kerja dari Putra 

Mandiri serta seorang perwakilan mitra sasaran/anggota kelompok peternak ayam 

broiler. 
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Sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan, maka jenis luaran yang akan 

dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 

1. Tersedianya lapangan pekerjaan baru yang dapat meningkatkan pendapatan dan 

kualitas hidup korban erupsi Gunung Merapi di dusun Batur, Kepuharjo, Cangkringan, 

Sleman. 

2. Tersedianya pedoman pemeliharaan, pengelolaan dan perawatan ayam broiler rendah 

kolesterol ini diharapkan menjadi rintisan kegiatan sistem pembudidayaan ayam broiler 

rendah kolesterol yang berdaya guna. 

3. Suplemen khusus ayam broiler rendah kolesterol yang dihasilkan dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar (real teaching) bagi dunia pendidikan dalam rangka 

mewujudkan pendidikan berbasis riset. 

4. Kemampuan menyediakan suplemen khusus ayam broiler rendah kolesterol sebagai 

sarana untuk menuju kemandirian masyarakat peternak ayam broiler rendah kolesterol 

dalam penyediaan suplemen khusus ayam broiler rendah kolesterol. 

5. Program yang dijalankan dapat dijadikan sebagai media penghubung antar keluarga 

dalam pengelolaan dan pendistribusian suplemen khusus ayam broiler rendah 

kolesterol yang dihasilkan sehingga dapat terbentuk atmosfir sosio kultural yang 

harmonis dan berkesinambungan. 

6. Kestabilan lingkungan sosial dan keamanan karena masyarakat sasaran (anggota) 

mempunyai lahan ekonomi secara mandiri. 

7. Memotivasi masyarakat korban erupsi Gunung Merapi lain untuk merintis wirausaha 

baru di bidang pembudidayaan ayam broiler rendah kolesterol maupun pembuatan 

suplemen khusus ayam broiler rendah kolesterol. 

8. Membuka peluang kerja bagi masyarakat peternak khususnya korban erupsi Gunung 

Merapi sehingga memperkecil pengangguran dan arus urbanisasi. 

9. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan manajemen usaha terutama manajemen 

pemasaran yang akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat 

peternak ayam broiler rendah kolesterol dan masyarakat korban bencana erupsi 

Gunung Merapi di dusun Batur, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman. 

10. Secara makro, akan terpenuhinya kebutuhan ayam broiler rendah kolesterol dalam 

negeri dengan pasokan lokal, meminimalisasi impor ayam broiler sehingga menghemat 

devisa Negara. 

 

 

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN  

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat perlu didukung oleh adanya 

ketrampilan dan keahlian yang sudah dilaksanakan baik dilingkungan perguruan tinggi maupun 

diluar lingkungan perguruan tinggi. Di pihak perguruan tinggi dalam hal ini UNY memiliki 

tenaga-tenaga baik dari aspek ilmu pangan, khususnya mikrobiologi industri dan biokimiawi. 

Para akademisi sebagai tim penyuluh dapat memberikan bimbingan dan pelatihan tentang 

pemeliharaan ayam broiler yang rendah kolesterol menggunakan bakteri asam laktat. 

Sementara aspek Sosial Kemasyarakatan pihak pengelola memberikan penyuluhan dan 

bimbingan kepada para peternak. 
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Di pihak perguruan tinggi dalam hal ini UNY memiliki tim PPM dari kalangan akademisi 

dari kolaborasi Dosen dengan mahasiswa yang memberikan pelatihan penyuluhan. Sementara 

aspek warga atau sasaran kegiatan yaitu para peternak ayam broiler dan warga Dusun Batur 

pada umumnya. 

Pada kenyataannya usaha pemeliharaan ayam broiler ini dihadapkan dalam dua masalah 

besar, yaitu masalah zooteknik dalam menghadapi pasar global dan masalah kelembagaan 

sosial ekonomi yang kurang mendukung terhadap kinerja usahanya. Kedua aspek tersebut, 

seperti lingkaran yang saling berkaitan sehingga mengakibatkan perkembangan usaha 

peternakan rakyat ini seperti jalan di tempat. 

Dalam kaitannya dengan mitra kerja dari program pengabdian ini adalah para peternak 

ayam broiler dan masyarakat sekitar. Ketersediaan para peternak dan masyarakat sekitar untuk 

mau mengikuti program pelatihan merupakan dukungan teknis yang besar dalam kegiatan ini. 

Adapun pihak perguruan tinggi dalam hal ini UNY menyediakan fasilitas bagi pelaksanaan 

kegiatan ini. 

Dengan strategi pemberian bakteri asam laktat dalam minuman ayam broiler  di Dusun 

Batur menjadi cara efektif yang digunakan dalam mengurangi kadar kolesterol daging dan 

dapat menjadi suatu alternatif dalam memberikan keuntungan pendapatan tambahan bagi 

masyarakat dan peternak ayam broiler, selain menjadi strategi baru di daerah yang bisa 

digunakan dalam pemeliharaan ayam broiler dan dapat digunakan sebagai keunggulan produk 

yang dihasilkan oleh masyarakat Dusun Batur yaitu daging ayam broiler yang rendah 

Kolesterol. 

Persiapan :  

1. Pengurusan izin kegiatan, pemantapan rencana pelatihan dilakukan pada tanggal 20 

Juli 2012 

2. Pembuatan format evaluasi, persiapan penyuluhan, pembelian bahan dan peralatan, 

dilakukan pada tanggal 25 Juli 2012 

 

Pelaksanaan : Kegiatan pelatihan dan penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2012 

Evaluasi         : Pada tanggal 27 September 2012 

Warga yang ikut serta dalam penyuluhan dan pembekalan pelatihan : 

1. Kelompok peternak ayam broiler 25 orang  

2. Ibu-ibu PKK 15 orang 

3. Pemuda dan pemudi Karang Taruna 7  orang 

 

Pembahasan kegiatan PPM  

Pada kegiatan pengabdian ini sejauh ini telah dilaksanakan dan dilakukan hal-hal sebagai 

berikut, yaitu pada tahap awal dan persiapan dilaksanakan beberapa kegiatan seperti 

pengurusan izin kegiatan, pemantapan rencana pelatihan, pembuatan format evaluasi, 

observasi ke lokasi, pembelian bahan dan peralatan. 

Kegiatan PPM ini melibatkan warga Dusun Batur, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kelompok peternak ayam broiler, ibu-ibu PKK dan Pemuda 
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dan pemudi Karang Taruna di Pulesari sebagai mitra lokal yang ikut berkepentingan dalam 

pengabdian masyarakat ini. 

Pada tahap pelaksanaan hal-hal yang telah dilakukan yaitu kegiatan dijalankan sebagai 

berikut, memberikan penyuluhan tentang sejarah usaha pemeliharaan ayam broiler di 

Indonesia, potensi daging ayam broiler untuk perekonomian masyarakat, metode yang 

digunakan adalah; metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Penyuluhan ini diperlukan untuk 

memberikan pemahaman pada masyarakat agar masyarakat mengetahui benar akan manfaat 

dari program ini sehingga dapat diterapkan dengan baik. 

Kemudian setelah penyuluhan disertakan kegiatan pelatihan membuat pakan ayam 

broiler yang rendah kolesterol dan mengandung protein tinggi dengan metode yang digunakan 

adalah: metode demonstrasi, paraktek langsung oleh peserta, dan tanya jawab. Metode 

demonstrasi digunakan untuk mendemonstrasikan cara membuat pakan dan pemeliharaan, 

diterangkan dahulu cara memilih bahan, langkah kerja, dimensi, bahan dan alat yang digunakan. 

Disini khalayak sasaran dapat langsung melakukan, mengerjakan setiap tahapan pembuatan 

bersama dengan mahasiswa. Pada saat itu terjadi diskusi sehingga masyarakat semakin faham 

dan mampu menerapkan dari pelatihan yang diberikan. Pelaksana yaitu anggota Tim PPM dan 

mahasiswa berjumlah 9 orang. Sasaran  Kelompok peternak ayam broiler di Dusun Batur Desa 

Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 25 orang. 

Ibu-ibu PKK di Dusun Batur Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah 

Istimewa Yogyakarta 15 orang. Pemuda Karang Taruna di Dusun Batur Desa Kepuharjo 

Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 7 orang. 

Memberikan pembekalan materi penyuluhan dan pembekalan pelatihan cara pembuatan 

pakan ayam broiler dan pemeliharaan ayam broiler. Warga dapat memperoleh tambahan ilmu 

dan pengetahuan dan diwujudkan agar dapat mempraktekkan cara pembuatan pakan ayam 

broiler dan mampu untuk membuat produk yang diajarkan sehingga dapat memotivasi 

kreativitas warga. Warga dapat memelihara ayam broiler dan pembuatan pakan ayam broiler 

yang rendah kolesterol. 

Antusiasme masyarakat Dusun Batur, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta untuk mau datang, dan mengikuti program dalam kegiatan PPM ini. Warga sudah 

mempunyai pengetahuan dan kemampuan setelah diadakan penyuluhan dan pelatihan sehingga 

dapat membuat produk yang diajarkan dalam pelatihan. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan kegiatan penyuluhan tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

1. Warga dapat menerapkan teknologi tepat guna dalam pembudidayaan ayam broiler rendah 

kolesterol seperti membuat pakan ayam broiler secara individu yang mengandung protein 

tinggi. 

2. Warga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan memelihara ayam broiler 

rendah kolesterol. 

3. Warga dapat menerapkan perbaikan sistem pembudidayaan ayam broiler rendah 

kolesterol dengan cara memanfaatkan bakteri asam laktat yang dimasukkan ke dalam 

minuman ayam broiler. 
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4. Warga dapat menggunakan teknologi tepat guna untuk mengurangi tingginya biaya 

pembudidayaan ayam broiler rendah kolesterol.  

 

Saran 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berbentuk pelatihan dan bersifat mendasar, perlu 

dilakukan kegiatan yang lebih berkelanjutan supaya kegiatan selanjutnya dapat  menyelesaikan 

beberapa masalah yang belum terpenuhi diantaranya: kurang maksimalnya pengetahuan yang 

dimiliki oleh warga, analisis tempat kegiatan yang kurang sesuai dengan suhu pemeliharaan 

ayam broiler yang seharusnya pemeliharaan dilakukan pada suhu yang relatif tinggi dan berada 

di dataran rendah. 
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IMPLEMENTASI METODE PREVENTIVE CONTROL PRE-MARKETING 
UNTUK PENGELOLAAN TAMAN KULINER KARANGMALANG 
MEWUJUDKAN “YOGYA BAROMETER KULINER SEHAT DAN 

MERAKYAT” 

 

 

Yuliati, Siti Umniyatie, Sri Palupi, dan Cornelia Budi Marwanti 
FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta,  

yuliati_mkes_14@yahoo.com , HP. 081392257590 
 

ABSTRAK 

Kegiatan PPM ini di bertujuan untuk mengenalkan penerapan IPTEK uji kualitatif 
cemaran fisik, kimia dan uji mikrobiologis pada makanan menggunakan teknologi 
tepat guna, mensosialisasikan dan mengimplementasikan metode Preventive 
Control Pre-Marketing sebagai upaya pencegahan Food Born Diseasis, dan untuk 
mengoptimalkan fungsi Taman Kuliner Karangmalang di dekat Kampus UNY agar 
terjamin mutu & keamanan pangan serta terjaga keberlanjutan usahanya melalui 
pelatihan manajemen dan pembentukan koperasi.  

 Metode yang digunakan selama workshop adalah Ceramah dan diskusi, demonstrasi 
uji laboratorium “Preventif Control Pre-Marketing”, praktek evaluasi hygien dan 
sanitasi warung makan, praktek  rencana pengembangan usaha dan laporan 
keuangan, pembentukan “ Koperasi mini”simpan pinjam yang dikelola pedagang, 
dan Lomba Warung sehat memperebutkan “Trophy Ketua LPPM UNY”. Kegiatan 
berlangsung selama 30 jam di Balai Desa Karangmalang dan di Warung Taman 
Kuliner Karangmalang, pada 13, 14, 17, 18, dan 21 Juli 2012. Adapun  peserta PPM 
ada 38 orang terdiri dari 30 pedagang makanan dan minuman Taman Kuliner 
Karangmal ang  dekat Kampus UNY dan 8 ibu-ibu Penggerak PKK Desa. 

Hasil kegiatan PPM  yaitu  dapat diterapkan IPTEK uji kualitatif cemaran fisik, 
kimia, dan uji  mikrobiologis pada makanan minuman menggunakan teknologi tepat 
guna, dapat disosialisasikan dan diimplementasikan metode Preventive Control Pre-
Marketing untuk pencegahan Food Born Diseasis, dan dapat dioptimalkan fungsi jasa 
boga di Taman Kuliner agar terjamin mutu & keamanan pangannya .Upaya 
keberlanjutan usaha melalui pelatihan manajemen dan pembentukan koperasi yang 
diberi nama “Koperasi Guyub Rukun”.  

 

Kata Kunci : Preventive Control Pre-Marketing 

 

PENDAHULUAN  

Analisis Situasi 

Taman Kuliner Karangmalang diresmikan oleh Rektor UNY dan Bupati Sleman 21 Juli 

2011 yang lalu berlokasi di RT 06/RW 02 Karangmalang Catur Tunggal Depok Sleman. Taman 

Kuliner  merupakan hasil  relokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) terdiri dari 16 kapling yang 

disediakan oleh UNY. Tiap kapling di huni 2 (dua) gerobag sehingga total ada 32 gerobag. 

Tempat baru yang dibangun permanen ini cukup rapi dan nyaman dengan listrik dan air yang 

mailto:yuliati_mkes_14@yahoo.com
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cukup, tanpa harus bongkar pasang tenda kaki lima, namun bangunan ini sangat dekat dengan 

jalan sehingga debu mudah masuk ke makanan.  

Sewa per tahun tiap kapling di Taman Kuliner Karangmalang Rp 1.250.000,00 per 

gerobag. Setiap hari pedagang siang membayar iuran Rp 2.000,00, pedagang malam  bayar Rp 

4.000,00 , uang harian ini  masuk Kas Kampung ( Ariska Prasetyanawati, 2011 : 14) 

.Keuntungan  rata-rata Rp 100.000,00 tiap harinya, waktu berjualan 9 jam/hari / tiap gerobag 

untuk satu pedagang dibantu seorang tenaga serabutan (Rhea Yustiti, 2011 : 18). 

Taman Kuliner Karangmalang tidak cukup hanya dengan tertata rapi namun perlu hygien 

dan sanitasi serta manajemen usaha yang baik agar keberlanjutan usaha ini terjaga serta 

terhindar dari dampak negatif rugi dan kemungkinan munculnya gangguan kesehatan 

konsumen yang mayoritas mahasiswa. Diare, hepatitis, infeksi/radang tenggorokan ataupun 

dalam jangka panjang dapat memicu kanker akibat penggunaan Bahan Tambahan Makanan  

(BTM) yang melebihi dosis atau yang dilarang oleh BPOM.  

 Kejadian wabah hepatitis A yang menyerang konsumen “nasi kucing” di  warung 

angkringan sekitar bundaran UGM pada Mei 2008 lalu sangat memprihatinkan karena sebagian 

besar konsumen adalah mahasiwa.  Hepatitis A  mudah menular melalui peralatan makan  (Ire 

Ara, 2008 : 4).Hasil wawancara terhadap 300 mahasiswa FMIPA UNY, 80% makan di warung 

makan, hanya 20% memasak sendiri (Yuliati, 2011).  

Hasil praktikum Kesehatan Lingkungan Mahasiswa Jurusan Biologi semester 5 

(September - Desember 2011) melaporkan hasil group project nya yaitu rendahnya 

pengetahuan dan kesadaran pedagang warung angkringan dalam mewujudkan makanan dan 

minuman aman dan sehat (Safety and Healthy Food). Pedagang belum pernah mendapat 

penyuluhan  kewirausahaan, selain itu  penggunaan  Bahan Tambahan Makanan (BTM) dengan 

kadar melebihi anjuran serta ditemukan kadar asam lemak membahayakan kesehatan yaitu 

melebihi SNI. Minyak goreng  digunakan  40-80 kali, baru diganti minyak yang baru. Keadaan ini 

sangat mengejutkan, karena konsumsi minyak goreng “jelantah” ini dapat merupakan ancaman 

jangka panjang bagi kesehatan konsumen. 

BPOM juga menemukan hal yang sama yaitu makanan jajanan tak layak masih ditemukan 

di lingkungan sekolah yang didominasi  oleh zat berbahaya pengawet boraks dan pewarna 

rhodamin B pada  makanan bakso, tahu, ikan, mie, dan jajanan lain. Dari 130 sampel produk  

ada 105 yang memenuhi syarat, sedangkan 25 sampel lainnya  mengandung BTM berbahaya 

dapat menimbulkan kanker (Ria, 2010: 2).  

Para pedagang Taman Kuliner Karangmalang  juga belum memahami manajemen usaha 

seperti perhitungan harga jual, penentuan titik impas maupun catatan keuangan sederhana. 

Padahal hal tersebut penting untuk pengembangkan usahanya mengacu prinsip-pinsip 

kewirausahaan agar usahanya dapat mencapai hasil yang optimal. 

Sementara itu, dalam rangka Pengawasan Keamanan Pangan yang bertujuan agar 

konsumen terhindar dari makanan yang tidak layak, ada dua metode yang dapat dipilih yaitu 

Preventive Control Pre-Marketing dan Preventive Control Pos-Marketing. Dalam kegiatan PPM ini 

dipilih Preventive Control Pre-Marketing  sebagai upaya preventive. 
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Bertolak dari kenyataan di atas, saat ini pedagang di Taman Kuliner  Karangmalang  

sangat memerlukan pembinaan manajemen usaha berbasis metode Preventive Control Pre-

Marketing. Melalui metode yang inovatif ini diharapkan dapat membantu mewujudkan Taman 

Kuliner Karangmalang yang sehat dengan harga terjangkau dan merakyat. 

  

METODE 

1. Alat  

a. 1 set alat uji kimiawi cemaran formalin dan boraks secara kualitatif. 

b. 1 set alat uji cemaran mikrobiologis E Coli. 

c. Peralatan makan di warung kuliner. 

2. Bahan 

a. Kit uji kualitatif formalin dan boraks. 

b. Kit uji mikrobiologis metode usap 

c. Bahan makanan yang dijual di Taman Kuliner Karangmalang 

3. Metode  

Dilaksanakan selama 30 jam yaitu dengan rincian : 

a. Ceramah dan diskusi (3 jam). 

b. Demonstrasi uji laboratorium “Preventif Control Pre- Marketing “ (2 jam). 

c. Meliputi uji kemis adanya cemaran formalin dan boraks pada bahan makana serta 

uji mikrobiologis metode usap pada berbagai peralatan makan piring gelas, sendok, 

serbet makan. 

d. Praktek evaluasi hygien dan sanitasi warung makan (5 jam). 

e. Praktek  rencana pengembangan usaha dan laporan keuangan (14 jam). 

f. Simulasi dan pembentukan “Koperasi mini” simpan pinjam yang dikelola pedagang 

(3 jam). 

g. Lomba Warung sehat yang diikuti seluruh pedagang memperebutkan “Trophy Ketua 

LPPM  UNY” (3 jam). 

 

Metode observasi secara langsung dilakukan untuk lomba kebersihan.                                      

Adapun komponen yang diamati meliputi :  

a. Kebersihan gerobag makanan, 

b. Piring gelas, serbet,  

c. tempat asah-asahan dan 

d. penyajian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kegiatan PPM ini dilakukan pada 13, 14, 17, 18, dan 21 Juli 2012 bertempat pelatihan dan 

praktek di Bale Desa Karangmalang sedangkan lomba di Warung Taman Kuliner Karangmalang 

dengan rincian sebagai berikut : 
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Tabel 1. Kegiatan Hari Jum’at dan Sabtu 13 dan 14 Juli 2012 

No. Kegiatan Petugas 

Jum’at, 13 Juli 2013 

 

1. 

 

Makalah I 

“Keamanan pangan Ditinjau dari Aspek Mikrobiologis” 

 

Makalah II 

“Keamanan pangan Ditinjau dari Aspek Kimia” 

 

Tanya jawab & praktik / demo 

 

Pengumuman kelompok diskusi 

 

 

Siti Umniyatie, M.Si 

 

 

C. Budi Marwanti, M.Si 

 

 

Tim Dosen & Mahasiswa 

 

Mahasiswa 

 

2. 

 

Makalah III 

“Hygiene dan Sanitasi Warung Makan” 

 

Makalah IV 

“Cara Pengolahan Makanan yang Baik dan Managemen Usaha 

Warung Makan” 

 

Tanya jawab & praktik / demo 

 

Yuliati, M.Kes 

 

 

Sri Palupi, M.Pd 

 

 

 

Tim Dosen &  Mahasiswa 

 

Sabtu, 14 Juli 2012 

 

1. 

 

Diskusi kelompok (5 peserta) untuk pengembangan usaha 

warung makan 

 

Mahasiswa  

Tim Dosen  & Bpk Dukuh  

 

2. 

 

Persiapan Lomba 

 

Tim Dosen & Mahasiswa 

 

3. 

 

Pembentukan “Koperasi Mini” Pedagang Taman Kuliner 

Karangmalang 

 

Bpk dan Ibu Dukuh 

Karangmalang 

 

Pada hari Selasa hingga Rabu, 17-18 Juli 2012, Jam 10.00 – 22.00 WIB dilaksanakan 

Lomba Warung Sehat, bertempat di Taman Kuliner UNY Pembagian trophy dan hadiah lomba 

21 Juli 2012. 

Kegiatan dilakukan 13, 14, 17, 18, dan 21 Juli 2012 bertempat pelatihan dan praktek di 

Bale Desa Karangmalang sedangkan lomba di Warung Taman Kuliner Karangmalang. Indikator 

keberhasilan kegiatan adalah jika minimal 80% peserta aktif mengikuti  pelatihan maupun 

praktek dan mencapai hasil lebih dari skor 70 (kisaran skor 0-100). Hasil kegiatan telah 

melampaui target yaitu 95 % peserta hadir dengan katagori hasil baik yaitu rata-rata 80.  

Indikator keberhasilan PPM Unggulan ini adalah minimal 80% peserta  kriteria baik yakni 

skor rata-rata  lebih dari 70 (kisaran skor 0-100). Adapun produk PPM Unggulan ini berupa : 
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1. Peningkatan pengetahuan pedagang tentang hygien & sanitasi keamanan Pangan 

hubungannya dengan food born diseasis. Materi pelatihan adalah  keamanan pangan ditinjau 

dari aspek mikrobiolgis, keamanan pangan ditinjau dari aspek kemis, hygien dan saniyasi 

warung makan, pengolahan makanan yang sehat dan pembatan catatan keuangan 

sederhana.  

2. Ketrampilan Pedagang dalam melakukan uji kualitatif terhadap cemaran fisik, kemis, 

biologis makanan minuman dan sanitasi warung memanfaatkan KIT- IPTEK TTG yang 

dibuat Tim Pengabdi. Uji kemis terhadap ada dan tidaknya cemaran formalin dan boraks 

mudah dilakukan oleh pedagang. Namun untuk uji mikrobiologis agak sulit dilakukan 

karena memerlukan peralatan laboratorium. Untuk itu dapat dikembangkan uji 

organoleptik terhadap bahan makanan yang disajikan diw arung. Uji ini meliputi indikator 

warna, bau, tekstur,dciri-ciri kerusakan bahan. Pengetahuan tentang bahan sangat 

membantu peningkatan pemahaman tentang sifat dan kerusakan bahan. Bahan yang di 

dominasi oleh protein sangat mudah rusak, demikian pula bahan yang mengandung banyak 

air akan mudah rusak.  

3. Tersusunnya 36 buku catatan keuangan usaha warung makan. Modal usaha per hari 

berkisar antara Rp 50.000,- untuk penjuaj minuman dan rp. 650.000,- untuk penjual sate. 

Laba  per hari antara Rp.40.000,- hinggaRp. 100.000,-. Jumlah pembeli rata-rata 70 0rang 

dengan kisaran 50 - 100 orang per hari. Laba tersebut sudah diterima bersih, namun 

kendalanya apabila musim liburan mahasiswa sehingga mahasiswa banyak yang mudik 

maka warung Taman Kuliner Karangmalang sepi. Dalam keadaan begini maka keuntungan 

juga akan mengikuti susut. Artinya pelanggan lebih didominasi oleh para mahasiswa. 

4. Terbentuknya Korerasi Mini Guyub Rukun Pedagang Taman Kuliner, di ketuai bapak Dukuh 

dibantu 5 orang pengurus dan dengan stimulant dana. 

5. Terlaksananya lomba  antar Pedagang mewujudkan Warung Sehat dan pemberian tropi 

juara 1, 2, 3,  juara harapan 1, 2, 3. Hasil lomba tercatat serbet makan, tempat cuci piring 

dan gelas sangat kotor. Hasil uji mikrobiologis metode usap menunjukkan angka bakteri 

yang cukup tinggi. Adapun cemaran fisik dan kemis tidak ditemukan. Langkah pemecaham 

masalah adalah perlu cuci serbet sesering mungkin dan membersihkan tempat cuci piring 

dengan benar. Perlu diupayakan pelindung seperti tanaman dalam pot untuk mengurangi 

debu jalanan yang beterbangan mencemari makanan. 

 

Berdasarkan beberapa temuan  tersebut maka hygien dan sanitasi warung Taman Kuliner 

Karangmalang yang belum seratus persen memenuhi syarat kantin sehat maka dapat 

berpotensi memicu munculnya beberapa macam gangguan kesehatan food born diseasis bagi 

konsumen terutama munculnya gangguan gastrointestinal seperti diare. Peralatan makan 

terutama serbet makan banyak ditemukan bakteri dan tempat asah-asahan sangat kotor 

berlemak serta tempat sampah terbuka. Demikian pula keberadaan sampah yang tanpa penutup 

dapat memicu munculnya berbagai gangguan kesehatan.Hasil penelitian Mila Andriani (2009) 

tentang pengaruh keberadaan sampah dan limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan 

baik, dapat menurunkan kualitas air sumur dan dapat memicu munculnya insidensi penyakit 

penyakit saluran pencernaan 77 kasus, ISPA 96 kasusdan kulit 97 kasus di wilayah kerja 

Puskesmas Ngemplak Sleman. 

  Sejalan dengan hasil penelitian  Tutiek Rahayu, Yuliati dan Siti Mariyam (2010) 

menunjukkan hasil bahwa faktor utama penyebab diare adalah perilaku hidup bersih yang 
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kurang baik dan faktor lingkungan cemaran limbah dan sampah yang tidak dikelola dengan 

benar. Temuan ini mengindikasikan potensi makanan dan minuman yang kurang hygienis dapat 

memicu terjadinya diare yang penularannya sangat mudah sehingga membahayakan kesehatan 

masyarakat. 

  Hasil identifikasi berbagai macam gaangguan kesehatan pada anak SD di Kecamatan 

Ngemplak Sleman, ternyata diare yang disebabkan kurang hygienisnya  makanandan  minuman 

menempati rangking kejadian terbanyak. Permasalahan ini telah dapat diatasi sementara 

dengan mengoptimalkan fungsi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) pelatihan “Dokter Kecil” bula 

Agustus 2011 lalu di wilayah  Puskesmas Ngemplak didampingi Tim Dosen Pengabdi dari 

FMIPA UNY ( Yuliati, 2011). 

Implementasi metode Preventive Control Pre-Marketing pada kegiatan ini dapat dikatakan 

berhasil, terutama melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para pedagang. Dari hasil 

lomba kebersihan warung dan higyenitan maka setelah dilakukan pelatihan Nampak adanya 

peningkatan yang signifikan. Keadaan ini sesuai dengan pendapat Eti Muliati (2002 : 141) yang 

menyatakan bahwa upaya pencegahan  untuk mewujudkakan keamanan pangan dapat 

dilakukan dengan dua metode yaitu Preventif Control Pre-marketing dan Preventive Control Post-

marketing. Preventive Control Pre-marketing dilakukan sebelum makanan minuman beredar ke 

konsumen sebagai upaya pencegahan dalam rangka melindungi konsumen dari makanan dan 

minuman yang tidak memenuhi standart mutu dan persyaratan kesehatan. 

Mutu Pangan menurut PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pangan adalah nilai yang 

ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan 

terhadap kelayakan. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan berisi bab 

mengenai Keamanan Pangan yang didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan 

untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat 

mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan (Sri Krisnamurti, 2007).  

Buckle (1987) menyebutkan bahwa suatu jenis minuman dan makanan bisa 

terkontaminasi oleh suatu zat berbahaya, mulai dari tahap penyediaan bahan, pengolahan, 

pengemasan, penyajian, dan pendistribusian. Bahan cemaran bisa terjadi dari udara, alat 

produksi, alat transportasi, maupun pekerja yang dapat menularkan suatu penyakit pada 

konsumen. Upaya perlindungan yang dapat dilakukan oleh produsen adalah dengan melakukan 

pengendalian dalam proses pengolahannya. Salah satu diantaranya adalah dengan analisis 

bahaya (Hazard Analysis) serta penentuan titik pengendalian kritis (Critical Control Point). 

Sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan suatu sistem pengawasan 

yang bersifat preventif terhadap kemungkinan terjadinya keracunan atau penyakit melalui 

makanan (Anonim, 2005). 

Menurut Srikandi Fardiaz (1996 : 11), ada 7 (tujuh) prinsip HACCP yaitu analisis potensi 

bahaya, pengendalian titik kendali kritis, penetapan batas kritis, penetapan sistem pemantauan, 

penetapan tindakan korektif, penetapan prosedur verifikasi, dan penetapan dokumentasi. 

Hasil penelitian Agus Komarudin dalam Regina Tutik Padmaningrum (2009 : 58)) 

menyatakan bahwa bakso dari produsen di 3 (tiga) kecamatan Kota Yogyakakarta mengandung 

formalin berturut-turut sebesar 4,506 ; 3,746 dan 5,366 ppm. Pada kegiatan praktek uji 

laboratorium cemaran kimiawi menggunakan kit teknologi tepat guna memanfaatkan kunyit 
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sebagai indikator ada dan tidaknya cemaran kimia dalam bahan makanan ternyata tidak 

ditemukan. Artinya secara kualitatif berbagai jenis makanan yang dijual pedagang Taman 

Kuliner Karangmalang telah memenuhi syatat kesehatan yaitu tidak mengandung bahan 

tambahan makanan yang berbahaya.  

Adapun bahan makanan tambahan yang ditemukan pada makanan yang dijual pedagang 

di Taman Kuliner Karangmalang adalah pewarna makanan dan penyedap rasa. Konsumsi bahan 

makanan tambahan ini dalam kurun waktu yang lama juga berpotensi menimbulkan gangguan 

kesehatan seperti kanker. 

Menurut BPOM RI Nomor : HK.00.05.5.1639 tahun 2003, pedoman cara produksi pangan 

yang baik untuk industri makanan skala kecil di tingkat rumah tangga meliputi : 

a. lingkungan produksi 

b. bangunan dan fasilitas 

c. peralatan produksi 

d. supply air bersih 

e. fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi 

f. pengendalian hama dan cemaran 

g. kesehatan dan hygiene karyawan 

h. pengendalian proses 

i. label pangan 

j. penyimpanan 

k. penanggungjawab 

l. penarikan produk kadaluwarsa 

m. pencatatan dan dokumentasi 

n. pelatihan karyawan 

 

Dari data  hasil observasi pada saat lomba kebersihan yang ada maka komponen 

pproduksi dan fasilitas kegiatan higien sanitasi belum memenuhi syarat kesehatan.  

Faktor pendukung adalah antusias para peserta mengikuti kegiatan ini sangat membantu 

pelaksanaan PPM ini, sedangkan faktor  penghambatnya adalah keterbatasan waktu para 

padagang, namun dapat di atas melalui kesepakatan. Dari 30 pedagang dan 8 ibu-ibu Penggerak 

PKK Karangmalang dapat dikatagorikan menjadi rintisan usaha dan usaha yang telah lama 

ditekuni. Ada 3 pedagang yang ,terrmasuk pada katagori rintisan usaha, yaitu pedagang 

minuman dan nasi ayam bakar yang memulai usahanya baru 3 bulan berjalan. Namun ada yang 

telah lama menekuni usahanya, sudah memiliki banuak pelanggan dan keuntungan yang 

menjanjikan. Para pedagang tersebut rata-rata memiliki tenaga pembantu satu hingga dua 

orang .dengan upah mingguan 

Indikator keberhasilan apabila 80% peserta menyatakan memiliki tambahan 

pengetahuan dan keterampilan untuk merancang, menyusun, dan mengimplementasikan 

metode “Preventive Control Pre-Marketing. Alat evaluasi disusun oleh Tim Dosen Pengabdi yaitu 

berupa angket . Hasilnya 100 % peserta menyatakan bermanfaat. Beberapa permintaan yang 

sempat didiskusikan bersama adalah pengelolaal limbah hasil buangan air cuci piring yang 

berpotensi mencemari sumur warga terdekat. Dari kenampakan wastafel tempat cuci piring 

yang penuh kotoran dan lemak memang sulit dibersihkan. Kendala pedagang yang berdagang 
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siang hari yang digantikan pedagang malam hari dapat menimbulkan masalah tanggungjawab 

kebersihan yang kurang baik. Pedagang saling melempar  tanggung jawab kebersihan dengan 

alasan sudah berusaha menjaga kebersihan namun pada kenyataannya khususnya limbah dan 

tempat cuci piring ternyata Nampak kotor dan dapat menimbulkan masalah kesehatan maupun 

kepuasan konsumen.  

Sehubungan dengan masalah sampah dan limbah maka model pengelolaan limbah di 

warung kuliner ini mutlak diupayakan. Keterlibatan ibu-ibu pengurus PKK Desa Karangmalang 

yang berpartisipasi aktif sangat  membantu para pedagang, dan perlu dikembangkan lebih 

lanjut untuk mewujudkan model kuliner sebagai barometer kuliner sehat dan merakyat karena 

harga makanan sangat terjangkau masyarakat khususnya mahasiswa. Setiap ada persoalan 

terkait dengan kebersihan Taman Kuliner Karangmalang, maka ibu-ibu PKK berperan aktif ikut 

memecahkan persoalan 

Adapun tujuan untuk meningkatkan manajemen usaha mulai nampak dapat dilakukan 

oleh para pedagang. Catatan keuangan sederhana yang sebelumnya belum pernah dibuat, maka 

mulai dirintis yaitu telah terwujud 36 catatan keuangan warung makan dan telah dapat 

dirasakan manfaatnya. Demikian pula stimulant dana yang dierima oleh para pedagang dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan usaha melalui simpan pinjam. Usaha di bidang jasa warung 

makan sangat menjanjikan khususnya di daerah padat penduduk yang didominasi oleh anak 

kost yang kebanyakan makan di warung. Oleh karena banyaknya permintaan konsumuen ini 

sangat perlu ditata dan dikembangkan mengacu konsep preventif mencegah munculnya 

gaabguan kesehatan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. 

 

KESIMPULAN 

a. Dapat diterapkan IPTEK uji kualitatif cemaran fisik, kimia, dan uji  mikrobiologis pada 

makanan minuman menggunakan teknologi tepat guna bagi Pedagang Taman Kuliner 

Karangmalang. 

b.  Dapat disosialisasikan dan diimplementasikan metode Preventive Control Pre-Marketing 

untuk pencegahan Food Born Diseasis di Taman Kuliner Karangmalang.  

c. Dapat dioptimalkan fungsi jasa boga di Taman Kuliner agar terjamin mutu & keamanan 

pangannya dan keberlanjutan usaha melalui pelatihan manajemen usaha sederhana dan 

pembentukan koperasi yang diberi nama “Koperasi Guyub Rukun” dilengkapi dengan 

catatan keuangan sederhana yang dibuat oleh masing-masing pedagang. 
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ABSTRAK 

Tujuan pelaksanaan PPM ini untuk mengembangkan pengetahuan,  keterampilan, 
dan daya kreasi para guru SLB khusus Autis dalam penyiapan menu makanan sehat 
rendah gluten dan casein serta memberdayakan guru SLB khusus autis sebagai 
narasumber sosialisasi dan pendampingan orang tua dan caregiver siswa Autis 
dalam penyiapan menu makanan khusus anak penyandang autis.  

Pelaksanaan kegiatan meliputi berbagai tahap yaitu ceramah dan tanya jawab; 
workshop; praktek penyiapan menu harian anak penyandang autis; diskusi 
pengembangan dan perbaikan; dan penyusunan database koleksi menu makanan 
khusus anak autis. Workshop dan praktek dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Juli 
2012 bertempat di SLB Bina Anggita Yogyakarta dan diikuti oleh 42 peserta. 
Peserta berasal dari 6 sekolah yaitu SLB Bina Anggita, Samara Bunda, Fajar 
Nugraha,  Citra Mulia Mandiri, Fredofios, dan Taruna Al Qur’an.  Nilai rata-rata 
pretest yaitu 5,31 sedangkan postest yaitu 7,17 menunjukkan peningkatan 35,03% 
dibandingkan pretest. Kemudian dilakukan focus group discussion perencanaan 
menu harian anak autis.  Peserta dibagi dalam 10 kelompok dan masing-masing 
kelompok menyusun menu harian dari makan pagi, siang, dan malam. Menu 
makanan yang disusun kemudian dinilai dan hasilnya menunjukkan kisaran nilai 
85-95.  Menu makanan yang telah disusun kemudian dipilih salah satu untuk 
disajikan dalam lomba. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan dan implementasi 
database koleksi menu anak autis.  

Hasil pengisian kepuasan peserta workshop menunjukkan bahwa untuk semua 
pernyataan rata-rata skor semua diatas 3 (baik). Hal ini mengindikasikan bahwa 
kegiatan workshop ini baik bagi guru SLB penyandang autis. Aspek kesesuaian 
kegiatan pengabdian dengan kebutuhan masyarakat dan kesesuaian keahlian 
pengabdi dengan kegiatan masyarakat menduduki peringkat tertinggi (3,73).  Hasil 
kegiatan PPM menunjukkan adanya pengembangan pengetahuan,  keterampilan, 
dan daya kreasi para guru SLB khusus Autis dalam penyiapan menu makanan sehat 
rendah gluten dan casein serta pemberdayaan guru SLB khusus autis sebagai 
narasumber sosialisasi dan pendampingan orang tua dan caregiver siswa Autis 
dalam penyiapan menu makanan khusus anak penyandang autis.  

 

 Kata kuci: gluten, casein, hiperaktif, autis,menu makanan, SLB 
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PENDAHULUAN 

Analisis Situasi 

Autis pertama kali dikemukakan oleh Leo Kanner (1943) yang mengamati gejala early 

infantile autism atau autis usia dini (Delphie, 2009:25). Autis merupakan salah satu kelainan 

tumbuh kembang anak yang ditandai dengan gangguan khas dalam perkembangan sosial 

komunikasi yang berat (Abdurrachman dan Sudjadi, 1994:208) ditandai dengan hiperaktivitas, 

gangguan komunikasi bahasa dan bicara serta abnormalitas dalam interaksi sosial. Saat ini 

jumlah penyandang autis di seluruh dunia cukup besar, mencapai sekitar 60% dari seluruh 

populasi anak seusia pada tahun 2010. Di Indonesia, jumlah penyandang autis meningkat tajam. 

Pada tahun 2004, terdapat 475.000 orang dengan autis dan diperkirakan setiap hari 1 dari 150 

anak yang lahir menderita autis atau setiap tahun timbul 9.000 anak autis baru (Winarno, 

2009:5). 

Pada umumnya, makanan anak autis sama dengan makanan anak normal lainnya yaitu 

harus memenuhi gizi seimbang. Namun, anak autis mempunyai beberapa masalah di saluran 

pencernaannya sehingga makanan tertentu yang merupakan faktor pemicu atau faktor yang 

menambah masalah pada saluran pencernaan tersebut hendaknya tidak dikonsumsi. Anak autis 

tidak bisa mencerna kombinasi asam amino tertentu yang ada di dalam gluten dan casein 

dengan sempurna. Casein dan gluten tidak bisa dicerna menjadi asam amino tunggal tetapi 

menjadi potongan asam amino pendek yang disebut peptida. Peptida  dalam keadaan normal 

biasanya hanya diabsorbsi sedikit dan sisanya dibuang, namun karena adanya kebocoran 

mukosa usus pada saluran pencernaan anak Autis menjadikan peptida tersebut ikut terserap 

masuk ke dalam sirkulasi darah. Dalam darah, sebagian peptida akan diekskresikan lewat urin 

dan sisanya masuk dan menempel pada reseptor opioid di otak.  

Wawancara yang dilakukan pada Ibu Hartati, S. Pd, Kepala SLB Bina Anggita mendapatkan 

bahwa bukan hanya orang tua melainkan juga guru pamong yang belum mengetahui menu 

makanan yang tepat untuk kesehatan anak Autis. Padahal, orang tua dan pengasuh 

mempercayai guru sebagai sumber pengetahuan terutama mengenai pengaturan menu 

makanan anak sehingga orang tua dapat memberikan pelayanan menu makanan khusus untuk 

anaknya. Akibatnya, bila baik guru maupun orang tua tidak memiliki pengetahuan yang 

memadai, besar kemungkinan mereka akan terjebak kepada permasalahan baru akibat 

pemberian jenis makanan yang salah.  

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, maka perlu dan sangat mendesak untuk dilakukan 

Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut 

melalui pemberdayaan guru SLB yang sehari-hari mendampingi anak penyandang autis di 

sekolah dalam workshop penyiapan menu makanan khusus rendah gluten dan casein bagi anak 

penyandang autis sebagai upaya mereduksi perilaku khas hiperaktif autistik. Program ini 

merupakan kolaborasi dan didukung oleh Laboratorium Biologi Manusia Gizi FMIPA UNY serta 

Laboratorium Pendidikan Luar Biasa FIP UNY yang siap untuk membantu para Guru SLB dalam 

merancang menu makanan  anak penyandang autis mengingat sebagian besar SLB di DIY 

menyiapkan sendiri menu sarapan dan makan siang anak penyandang autis di sekolah. 

Sehingga, pengetahuan dan keterampilan yang diperolah guru SLB diharapkan dapat diadopsi 

untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah. Strategi tersebut apabila dipadu 

dengan pemberdayaan forum parental meeting diharapkan dapat membantu orang tua dalam 
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memberikan layanan penyiapan menu makanan khusus yang sehat, bergizi dan tepat guna demi 

menunjang kesehatan dan tumbuh kembang anak penyandang autis.  

Menurut penelitian Horvath dan Perman (2002, dalam Winarno, 2009), anak autis dapat 

mengalami gangguan pada saluran pencernaan atas dan bawah berupa penurunan 

permeabilitas usus sehingga terjadi ketidakseimbangan flora usus. Akibatnya terjadi 

pertumbuhan berlebihan dari mikroorganisme pencernaan yang berpotensi menyebabkan 

penyakit (patogen). Kressick (2011) dalam reviewnya tentang studi klinis penyandang autis 

mendemonstrasikan kombinasi dari gejala-gejala gangguan pada sistem pencernaannya seperti 

diare, sakit perut, konstipasi, dan food intolerance. Temuan lain yang dilakukan oleh Ekky 

(2010) bahwa penyandang Autis mempunyai gangguan metabolisme yaitu kekurangan enzim 

phenol sulphur transferase (PST) yang berkaitan dengan pencernaan gluten dan casein.  

Suryana dalam penelitiannya yang dikutip Kembara (2007) mengamati bahwa bila 

seorang anak autis terlalu banyak mengkonsumsi gluten dan casein, maka akan meningkatkan 

hiperaktivitas yang disertai oleh gangguan emosi seperti marah-marah atau mengalami 

gangguan tidur.  

Beberapa penelitian diketahui bahwa pemberian diet tanpa gluten dan casein ternyata 

memberikan respon yang baik terhadap 81% anak autis. Sebagai pengganti susu dapat 

digunakan sari kedelai, sari almond, dan sari kacang hijau; pengganti terigu dapat digunakan 

tepung beras merah, tepung beras, tepung kedelai, tepung tapioka, tepung kentang dan tepung 

beras (Rachmanto, 2010). Hasil penelitian serupa dibuktikan oleh Lucarelli (dalam Rejeki, 

2010) yaitu anak autis yang melaksanakan diet rendah gluten dan casein pada minggu ketiga 

memperlihatkan kemajuan terapi. Namun demikian, efek kemajuan terapi diet tersebut sangat 

bervariasi pada setiap sampel, yaitu tergantung pada faktor umur, pengaruh obat dan 

kebiasaaan pribadi lainnya.  

Berdasarkan penelitian dari Eko Sulistyowati (2009) bahwa lama pendidikan, 

pengetahuan orangtua maupun guru, sikap dan pola asuh, dapat berpengaruh terhadap 

konsumsi gluten dan casein pada anak penyandang autis. Hasil penelitian Chasanah (2011) 

menunjukkan bahwa makanan yang mengandung gluten dan casein masih dikonsumsi sebanyak 

30% anak autis dengan frekuensi konsumsi sangat tinggi >6 kali dalam seminggu dengan  jenis 

makanan kesukaan tertinggi adalah jenis roti kering bermerk yaitu sebesar 28,3%.   

Hasil penelitian Yuliati dkk (2011) mendapatkan temuan yang menarik mengenai 

keterkaitan antara munculnya gejala perilaku hiperaktivitas anak autis dengan frekuensi 

konsumsi makanan yang mengandung gluten dan casein. Tabulasi silang antara konsumsi gluten 

dengan perilaku hiperaktivitas pada responden menemukan sebanyak 9 responden yang 

konsumsi gluten-nya rendah perilaku hiperaktivitasnya juga rendah. Sementara itu, tidak ada 

responden yang konsumsi gluten-nya tinggi tapi perilaku hiperaktivitasnya rendah ataupun 

hanya ditemukan sebanyak 1 responden yang konsumsi gluten-nya sangat tinggi namun perlaku 

hiperaktivitasnya rendah. 

Yuliati dkk (2011) juga mendapatkan sebanyak 10 responden dengan tingkat konsumsi 

casein-nya rendah dengan perilaku hiperaktivitasnya rendah, serta tidak ada responden dengan 

konsumsi casein-nya sedang dan tinggi yang memiliki kategori perilaku hiperaktivitasnya 
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rendah. Meskipun begitu ditemukan satu responden yang konsumsi casein-nya sangat tinggi 

namun memilki kategori hiperaktivitasnya rendah.  

Pada intinya, penelitian-penelitian tersebut merekomendasikan pengaturan makanan 

dalam bentuk terapi diet rendah gluten dan casein yag bertujuan agar dampak buruk dari 

gangguan pencernaan, gangguan syaraf dan hiperaktivitas karena terbentuknya peptida 

gluteomorphin dan caseomorphin dapat dicegah sedini mungkin.  

Autis merupakan gangguan perkembangan pervasif yang ditandai adanya gangguan dan 

keterlambatan dalam kecerdasan, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Autis 

pertama kali diketemukan pada tahun 1943 oleh Leo Kanner, psikolog dari Universitas Hopkins 

sebagai suatu permasalahan tumbuh kembang anak. Dari penelitian, jenis kelamin laki-laki lebih 

banyak yang menderita dengan perbandingan 3 :1. Autis penyebabnya multifaktorial dan belum 

dapat ditentukan secara pasti. Menurut Melly Budiman (2008, dalam Anggraeni, 2010), 

penyebab autis adalah gaya hidup, polusi udara, narkotika, makanan tercemar, kelainan otak, 

gen dari orang tua dan biokimia mutasi genetik.  

Pola aktivitas sehari-hari anak autis yang paling mudah dikenali secara dini adalah 

keterlambatan bicara, tidak ada respon bila dipanggil, dalam berkomunikasi menghindari 

kontak mata, sikap tidak menyadari keberadaan orang lari kesana kemari tidak terarah, tertawa 

terkekeh bila melihat benda yang berputar, dan umumnya mempunyai sensitivitas yang tinggi. 

Secara garis besar, ada 3 bidang utama gangguan yaitu interaksi sosial, kemampuan bicara dan 

perilaku stereotipik seperti hiperaktif.  

Pada umumnya, begitu seorang anak dinyatakan autis oleh seorang dokter, maka dokter 

akan menyarankan untuk memperhatikan makanannya. Selain deteksi dini bagi anak 

penyandang autis, pengaturan makanannya juga merupakan faktor penting bagi anak. 

Pemberian makanan untuk penderita autis bersifat individual. Diet yang diberikan pada satu 

anak autis belum tentu sama dengan diet terhadap anak lain yang juga mengalami autis. Oleh 

karena itu, konsultasi dengan ahli gizi dan dokter anak sangat diperlukan. Orang tua juga 

hendaknya selalu membuat daftar makanan yang dikonsumsi oleh anak autis dan efek yang 

ditimbulkannya (Rachmanto, 2010). 

Anak-anak dan orang dewasa dengan gangguan spektrum autis mengalami penurunan 

permeabilitas usus dan aktivitas enzim pencernaannya sehingga terjadi ketidakseimbangan 

flora usus. Akibatnya terjadi pertumbuhan berlebihan dari mikroorganisme pencernaan yang 

berpotensi menyebabkan penyakit (patogen). Pada saluran pencernaan anak autis, ditemukan 

kelompok bakteri Clostridium histolyticum (kluster 1 dan 2) dalam jumlah yang lebih banyak 

daripada anak sehat tanpa autis. Anggota kelompok Clostridium histolyticum  ini dikenal sebagai 

penghasil toksin dan senyawa metabolit yang dapat mengganggu usus dan menyebabkan efek 

sistemik (Winarno, 2009:9). 

Autis mempunyai gangguan metabolisme yaitu kekurangan enzim phenol sulphur 

transferase (PST) yang berkaitan dengan pencernaan gluten dan casein Karena metabolisme 

tidak sempurna, maka proses pencernaan protein bukan menghasilkan asam amino, tetapi 

menjadi zat racun semacam opioid yang jika masuk ke otak dan berikatan dengan reseptor 

opioid akan memicu gejala-gejala hiperaktivitas seperti pecandu morfin  (Ekky, 2010). 
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Menurut Winarno (2009:10), gluten merupakan komponen protein (80%) dalam gandum 

yang terdiri atas campuran protein gliadin dan glutenin. Contoh produknya adalah roti, pizza, 

produk pasta (mie, spaghetti), pastry, biskuit, beberapa produk sereal sarapan dan produk-

produk lainnya yang dibuat dengan menggunakan terigu. Casein adalah protein yang terdapat di 

dalam susu (bahan pembentuk keju) dan protein whey yang terdapat dalam bentuk cairan 

(limbah pembuatan keju). Casein terdapat dalam semua susu yang berasal dari ternak penghasil 

susu seperti susu sapi, kambing, kuda, kerbau, unta, dan domba. Di dalam casein terdapat dua 

kelompok varian, yaitu casein A (A1 dan A2) dan B. Varian A diduga sering mendatangkan 

masalah, yaitu penyebab death syndrome, ischemic heart disease, dan autis. Produk-produk 

olahan susu seperti yoghurt, keju, mentega, beberapa margarin, es krim, susu coklat, biskuit dan 

beberapa produk olahan yang menggunakan susu sebagai bahan bakunya otomatis juga akan 

mengandung casein. 

Oleh karena itu, anak pada gangguan autis harus menghindari makanan yang 

terklasifikasi menjadi dua yaitu casein (protein dari susu) dan Gluten (protein dari gandum). 

Pada orang sehat, mengonsumsi gluten dan casein tidak akan menyebabkan masalah yang serius 

atau memicu timbulnya gejala (Anggraeni, 2010).  

 

Tujuan Kegiatan 

a. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan para guru SLB khusus Autis dalam 

penyiapan menu makanan sehat rendah casein dan glutein bagi anak penyandang autis 

sehari-hari.  

b. Mengembangkan daya kreasi para guru SLB khusus Autis dalam  mengadopsi 

pengetahuan dan keterampilan pembuatan menu makanan khusu penyandang Autis 

yang sesuai kebutuhan siswa dan dan daya dukung sekolah. 

c. Memberdayakan guru SLB khusus autis sebagai narasumber sosialisasi dan 

pendampingan orang tua dan caregiver siswa Autis dalam penyiapan menu makanan 

khusus anak penyandang autis sehari-hari.  

 

METODE  

Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan meliputi berbagai tahap yaitu ceramah dan tanya jawab; workshop; 

praktek penyiapan menu harian anak penyandang autis; diskusi pengembangan dan perbaikan; 

dan penyusunan database koleksi menu makanan khusus anak autis. Workshop dan praktek 

dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Juli 2012 bertempat di SLB Bina Anggita Yogyakarta dan 

diikuti oleh 42 peserta. Peserta berasal dari 6 sekolah yaitu SLB Bina Anggita (59,38%); SLB 

Samara Bunda, SLB Fajar Nugraha,  dan SLB Citra Mulia Mandiri masing-masing 9,38%; serta 

SLB Fredofios dan Taruna Al Qur’an  (6,25%).   

Workshop dimulai dengan ceramah dan tanya jawab oleh tim pengabdi mengenai 

patofisiologi saluran cerna anak autis (dr. Kartika RP), mikrobiologi biokimiawi anak autis 

(Anna Rakhmawati, M.Si), pengaturan pola makan yang aman dan sehat bagi anak autis (Yuliati, 

M.Kes), dan strategi pendidikan dan pendampingan belajar anak autis (Sukinah, M.Pd). Sebelum 

dan sesudah menerima materi dari tim pengabdi diadakan pretest dan postest. Nilai rata-rata 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
1041 

pretest yaitu 5,31 sedangkan postest yaitu 7,17 menunjukkan peningkatan 35,03% 

dibandingkan pretest.  

Tahap selanjutnya yaitu focus group discussion perencanaan menu harian anak autis.  

Peserta dibagi dalam 10 kelompok dan masing-masing kelompok menyusun menu harian dari 

makan pagi, siang, dan malam. Guru SLB Bina Anggita terbagi dalam 5 (lima) kelompok 

sedangkan SLB yang lain masing-masing 1 (satu) kelompok. Menu makanan yang disusun 

kemudian dinilai dan hasilnya menunjukkan kisaran nilai 85-95.   

Menu makanan yang telah disusun kemudian dipilih salah satu untuk disajikan dalam 

lomba. Lomba memasak dilaksanakan tanggal 10 Juli 2010 di SLB Bina Anggita. Kriteria 

penilaian lomba yaitu gizi (bebas gluten=30, bebas casein=30); cara mengolah (10); hygiene dan 

sanitasi (10); rasa (10) dan penampilan (10). Juri lomba adalah tim pengabdi dan perwakilan 

orang tua siswa.  

Tahap selanjutnya yaitu pembuatan database koleksi menu anak autis. Hasil kreasi menu 

yang telah berhasil disusun mimimal sebanyak 30 menu dari  peserta ditambah menu dari buku 

acuan. Tahap akhir yang diharapkan yaitu adanya implementasi database koleksi menu anak 

autis. Database koleksi menu untuk anak autis saat ini sudah disusun.  

Evaluasi 

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Evaluasi Proses 

Dilakukan berdasarkan aktivitas, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan dan 

kreativitas para guru SLB khusus Autis peserta selama mengikuti workshop penyiapan 

menu makanan rendah gluten dan casein bagi anak penyandang Autis (minimal 80% 

kehadiran, minimal 20% peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta tumbuhnya 

kreativitas peserta) 

2. Evaluasi Produk 

Dilakukan berdasarkan produk pengembangan dalam bentuk penyusunan kreasi menu 

makanan khusus bagi anak penyandang Autis yang sehat, bergizi, rendah gluten dan 

casein yang dibuat mingguan untuk konsumsi di sekolah (minimal 80% sekolah 

memiliki susunan menu makanan khusus anak Autis) dan laporan pendampingan 

sosialisasi dan pengembangan kreasi menu makanan khusus bagi anak penyandang 

Autis yang sehat, bergizi, rendah gluten dan casein bagi orang tua siswa Autis di sekolah 

masing-masing (minimal 80% peserta pelatihan dapat melakukan simulasi dan praktek 

penyusunan menu makanan khusus bagi anak penyandang Autis). 

3. Evaluasi Kemanfaatan 

Dilakukan dengan meminta tanggapan/pendapat dari para guru SLB khusus Autis yang 

menjadi peserta workshop. Indikator keberhasilan program Unggulan ini adalah apabila 

sebagian besar (±80%) peserta menyatakan bahwa kegiatan workshop ini memberi 

tambahan pengetahuan dan keterampilan untuk merancang, menyusun dan 

mengimplementasikan menu makanan khusus anak penyandang Autis yang rendah 

gluten dan casein.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil 

Pelaksanaan kegiatan meliputi berbagai tahap yaitu ceramah dan tanya jawab; workshop; 

praktek penyiapan menu harian anak penyandang autis; diskusi pengembangan dan perbaikan; 

dan penyusunan database koleksi menu makanan khusus anak autis. Workshop dan praktek 

dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Juli 2012 bertempat di SLB Bina Anggita Yogyakarta dan 

diikuti oleh 42 peserta. Peserta berasal dari 6 sekolah yaitu SLB Bina Anggita (59,38%); SLB 

Samara Bunda, SLB Fajar Nugraha,  dan SLB Citra Mulia Mandiri masing-masing 9,38%; serta 

SLB Fredofios dan Taruna Al Qur’an  (6,25%).   

Workshop dimulai dengan ceramah dan tanya jawab oleh tim pengabdi mengenai 

patofisiologi saluran cerna anak autis (dr. Kartika RP), mikrobiologi biokimiawi anak autis 

(Anna Rakhmawati, M.Si), pengaturan pola makan yang aman dan sehat bagi anak autis (Yuliati, 

M.Kes), dan strategi pendidikan dan pendampingan belajar anak autis (Sukinah, M.Pd). Sebelum 

dan sesudah menerima materi dari tim pengabdi diadakan pretest dan postest. Nilai rata-rata 

pretest yaitu 5,31 sedangkan postest yaitu 7,17 menunjukkan peningkatan 35,03% 

dibandingkan pretest.  

Tahap selanjutnya yaitu focus group discussion perencanaan menu harian anak autis.  

Peserta dibagi dalam 10 kelompok dan masing-masing kelompok menyusun menu harian dari 

makan pagi, siang, dan malam. Guru SLB Bina Anggita terbagi dalam 5 (lima) kelompok 

sedangkan SLB yang lain masing-masing 1 (satu) kelompok. Menu makanan yang disusun 

kemudian dinilai dan hasilnya menunjukkan kisaran nilai 85-95.   

Menu makanan yang telah disusun kemudian dipilih salah satu untuk disajikan dalam 

lomba. Lomba memasak dilaksanakan tanggal 10 Juli 2010 di SLB Bina Anggita. Kriteria 

penilaian lomba yaitu gizi (bebas gluten=30, bebas casein=30); cara mengolah (10); hygiene dan 

sanitasi (10); rasa (10) dan penampilan (10). Juri lomba adalah tim pengabdi dan perwakilan 

orang tua siswa.  

Tahap selanjutnya yaitu pembuatan database koleksi menu anak autis. Hasil kreasi menu 

yang telah berhasil disusun mimimal sebanyak 30 menu dari  peserta ditambah menu dari buku 

acuan. Tahap akhir yang diharapkan yaitu adanya implementasi database koleksi menu anak 

autis. Database koleksi menu untuk anak autis saat ini sudah disusun. 

 

Pembahasan 

Jumlah peserta yang mengikuti workshop melebihi dari target semula yaitu 35 tetapi yang 

hadir 42 orang. Hal ini menunjukkan antusiasme para guru karena menganggap bahwa kegiatan 

ini sangat penting untuk peningkatan profesionalisme guru SLB terutama guru pendamping 

bagi penyandang autis. Gambar 1 menunjukkan peserta didominasi oleh guru SLB Bina Anggita. 

Hal ini disebabkan selain pelaksanaannya yang bertempat di SLB Bina Anggita, juga merupakan 

SLB dengan jumlah siswa penyandang autis terbanyak dibandingkan yang lain. Bahkan anak 

didik yang akan bersekolah di SLB ini perlu antri terlebih dulu agar dapat masuk sekolah ini.  

Evaluasi kegiatan dlakukan berdasarkan aktivitas, peningkatan pengetahuan, 

keterampilan dan dan kreativitas para guru SLB khusus Autis peserta selama mengikuti 
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workshop penyiapan menu makanan rendah gluten dan casein bagi anak penyandang Autis.  

Hal ini dapat diketahui dari kehadiran peserta mencapai 100%, hasil pretest-postest, dan kreasi 

menu yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1. 

Grafik persentase jumlah peserta workshop 

 

 

Pengetahuan awal para peserta terlebih dahulu diobservasi dengan cara melakukan 

pretest. Soal pretest berkaitan dengan patofisiologi saluran cerna anak autis, mikrobiologi 

biokimiawi anak autis, pengaturan pola makan yang aman dan sehat bagi anak autis, serta 

strategi pendidikan dan pendampingan belajar anak autis .Hasil pretest menunjukkan nilai rata-

rata peserta 5,31 menunjukkan pengetahuan awal peserta masih rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  

Rata-rata nilai pretest dan postest peserta workshop 

 

Tahap selanjutnya yaitu pemberian materi oleh tim pengabdi. Materi yang disajikan yaitu 

patofisiologi saluran cerna anak autis (dr. Kartika RP), mikrobiologi biokimiawi anak autis 

(Anna Rakhmawati, M.Si), pengaturan pola makan yang aman dan sehat bagi anak autis (Yuliati, 

M.Kes), dan strategi pendidikan dan pendampingan belajar anak autis (Sukinah, M.Pd). 

Antusiasme peserta workshop cukup tinggi terlihat dari banyaknya pertanyaan yang muncul 

selama sesi tanya jawab. Pertanyaan yang muncul misalnya: seberapa besar dan lama pengaruh 

makanan terhadap penyandang autis; apakah diet gluten dan casein dapat mengurangi alergi; 

pengganti gula dan garam bagi penyandang autis; bagaimana perkembangan otak anak autis; 

dan masih banyak lagi. Semua pertanyaan peserta dapat ditanggapi oleh tim pengabdi. 

Setelah pemberian materi kemudian dilakukan postest. Gambar 2 menunjukkan adanya 

peningkatan nilai postest. Hal ini merupakan salah satu indikator peningkatan pengetahuan 
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peserta workshop mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan menu makanan rendah 

gluten dan casein bagi penyandang autis. 

Tahap selanjutnya yaitu focus group discussion perencanaan menu harian anak autis.  

Peserta dibagi dalam 10 kelompok dan masing-masing kelompok menyusun menu harian dari 

makan pagi, siang, dan malam. Guru SLB Bina Anggita terbagi dalam 5 (lima) kelompok 

sedangkan SLB yang lain masing-masing 1 (satu) kelompok. Diskusi peserta didampingi oleh 

tim pengabdi agar lebih terarah dan terfokus pada permasalahan. Menu makanan yang disusun 

kemudian dinilai dan hasilnya menunjukkan kisaran nilai 85-95.  Hal ini menunjukkan 

kemampuan para peserta dalam penyusunan menu penyandang autis sudah baik, dari segi gizi 

(rendah gluten dan casein serta komposisinya). Menu makanan yang telah disusun kemudian 

dipilih salah satu untuk disajikan dalam lomba.  

Lomba memasak dilaksanakan tanggal 10 Juli 2010 di SLB Bina Anggita. Setiap kelompok 

diberi dana sama dan porsi yang disiapkan untuk satu kali makan. Hal ini untuk meminimalkan 

kesenjangan menu dari segi harga dan jumlah. Tabel 1 menunjukkan kriteria penilaian lomba 

penyusunan menu makanan. Kriteria penilaian tertinggi yaitu bebas gluten dan casein karena 

tujuan utama workshop ini adalah penyusunan menu rendah gluten dan casein. Walaupun 

demikian aspek lain juga dinilai. Para peserta diminta presentasi menu yang disajikan terutama 

cara pengolahan karena merupakan aspek penting juga yang menentukan dan tidak bisa kita 

ketahui hanya dari tampilan masakan.  Juri lomba adalah tim pengabdi dan perwakilan orang 

tua siswa. Perwakilan orang tua siswa dipilih sebagai pihak independen dan merupakan pihak 

yang sangat berkepentingan dengan penyusunan menu. 

 

Tabel 1. Kriteria penilaian lomba memasak 

No Kriteria penilaian Skor maksimal 

1. Gizi 

a. Bebas gluten 

b. Bebas casein 

 

30 

30 

2. Cara mengolah 10 

3. Hygiene dan sanitasi 10 

4. Rasa 10 

5. Penampilan 10 

 TOTAL 100 

 

Evaluasi produk dilakukan berdasarkan produk pengembangan dalam bentuk 

penyusunan kreasi menu makanan khusus bagi anak penyandang Autis yang sehat, bergizi, 

rendah gluten dan casein yang dibuat mingguan untuk konsumsi di sekolah (minimal 80% 

sekolah memiliki susunan menu makanan khusus anak Autis) dan laporan pendampingan 

sosialisasi dan pengembangan kreasi menu makanan khusus bagi anak penyandang Autis yang 

sehat, bergizi, rendah gluten dan casein bagi orang tua siswa Autis di sekolah masing-masing 

(minimal 80% peserta pelatihan dapat melakukan simulasi dan praktek penyusunan menu 

makanan khusus bagi anak penyandang Autis). 

Evaluasi Kemanfaatan dilakukan dengan meminta tanggapan/pendapat dari para guru 

SLB khusus Autis yang menjadi peserta workshop. Kepuasan peserta workshop terhadap 
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pelaksanaan kegiatan PPM dapat diketahui dari hasil instrumen kepuasan pelanggan yang diisi 

oleh para peserta. Tabel 2 menggambarkan hasil penjaringan kepuasan peserta. 

 

Tabel 2. Skor kepuasan peserta workshop 

No Pernyataan 

Skor peserta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Rata-

rata 

1 Kesesuaian kegiatan pengabdian dengan 

kebutuhan masyarakat 
4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3,73 

2 Kerjasama pengabdi dengan masyarakat 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3,36 

3 Memunculkan aspek pemberdayaan 

masyarakat 
3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3,55 

4 Meningkatkan  motivasi masyarakat 

untuk berkembang 
4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3,45 

5 Sikap/perilaku pengabdi di lokasi 

pengabdian 
3 4 4 4 4 3 - 4 3 4 4 3,70 

6 Komunikasi/koordinasi LPPM dengan 

penanggung jawab lokasi pengabdian 
3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3,55 

7 Kesesuaian waktu pelaksanaan dengan 

kegiatan masyarakat 
3 4 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3,18 

8 Kesesuaian keahlian pengabdi dengan 

kegiatan pengabdian  
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3,73 

9 Kemampuan mendorong 

kemandirian/swadaya masyarakat  
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3,09 

10 Hasil pengabdian dapat dimanfaatkan  

masyarakat 
4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3,55 

Keterangan makna skor 1=kurang; 2=cukup; 3=baik; 4=sangat baik 

Hasil pengisian kepuasan peserta (tabel 2) menunjukkan bahwa untuk semua pernyataan 

rata-rata skor semua diatas 3 adalah baik. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan workshop 

ini baik bagi guru SLB penyandang autis. Aspek kesesuaian kegiatan pengabdian dengan 

kebutuhan masyarakat dan kesesuaian keahlian pengabdi dengan kegiatan masyarakat 

menduduki peringkat tinggi (3,73).   

Indikator keberhasilan program Unggulan ini adalah apabila sebagian besar (±80%) 

peserta menyatakan bahwa kegiatan workshop ini memberi tambahan pengetahuan dan 

keterampilan untuk merancang, menyusun dan mengimplementasikan menu makanan khusus 

anak penyandang Autis yang rendah gluten dan casein. Pernyataan peserta workshop berupa 

komentar,saran ataupun masukan bagi pelaksanaan pengabdian memandang positif. Misalnya 

kegiatan menarik dan dapat bermanfaat terutama bagi anak autis,  bagus dan memotivasi guru 

untuk menciptakan menu sehat bagi anak autis, perlu ditindaklanjuti dan melibatkan orang tua 

atau wali siswa, dan lain-lain 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Setelah mengikuti kegiatan workshop ini: 

a. Pengetahuan dan keterampilan para guru SLB khusus Autis berkembang dalam 

penyiapan menu makanan sehat rendah gluten dan casein bagi anak penyandang autis 

sehari-hari.  

b. Daya kreasi para guru SLB khusus Autis berkembang dalam  mengadopsi pengetahuan 

dan keterampilan pembuatan menu makanan khusus penyandang Autis yang sesuai 

kebutuhan siswa dan dan daya dukung sekolah. 

c. Pemberdayaan guru SLB khusus autis sebagai narasumber sosialisasi dan 

pendampingan orang tua dan caregiver siswa Autis dalam penyiapan menu makanan 

khusus anak penyandang autis sehari-hari.  

 

Saran 

Kegiatan pengabdian yang berkaitan dengan penyandang autis perlu diperluas 

aspeknya tidak hanya menu makanan tetapi aspek lain misalnya olahraga, pola asuh, 

dan lain-lain. 

Orang tua atau wali penyandang autis perlu dilibatkan dalam kegiatan workshop. 

Database menu harian perlu disosialisasikan lebih luas dan dampak pemberian 

makanan rendah gluten dan casein terukur.  
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ABSTRAK 

Kegiatan PPM ini bertujuan untuk membekali guru PAUD dan TK di Kodya 
Yogyakarta agar mereka mampu mengidentifikasi, memilih, mengembangkan, dan 
mempraktikkan metode cerita dan bermain dalam pengenalan bahasa Indonesia 
untuk anak usia dini. Bentuk kegiatan yang paling cocok untuk membekali para 
guru tersebut adalah pelatihan. Kegiatan pelatihan dilakukan secara sistematis, dari 
kegiatan yang bersifat teoretis hingga praktis, yaitu dengan menggunakan metode 
ceramah, tanya jawab, praktik, dan brainstorming. Peserta pelatihannya adalah 
guru-guru PAUD dan TK di wilayah Kodya Yogyakarta yang dipilih oleh pengurus 
IGTK Kodya Yogyakarta mewakili IGTK kecamatan. 

Pelatihan ini dilaksanakan dalam waktu tiga hari, mulai Senin 24 September sampai 
dengan hari Rabu, 26 September 2012. Pada hari pertama Senin, 24 September 
2012 pelaksanaan pengadian, peserta mengikuti upacara pembukaan dan 
dilanjutkan dengan penyampaian materi diklat yang disampaikan oleh Hartono, 
M.Hum, Else Liliani, M.Hum. dan Setyawan Pujiono, M.Pd. Pada hari kedua, Selasa, 
25 September 2012 berbekal pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh tentang 
pengembangan metode pengenalan bahasa untuk anak usia dini, para peserta 
mendapatkan tugas untuk menyusun metode tersebut. Peserta menyusun metode 
yang difokuskan pada metode bermain dan bercerita. Peserta mengerjakan tugas ini 
di rumah atau di sekolah masing-masing dan diberi kesempatan untuk melakukan   
konsultasi pada tim pengabdian. Hari ketiga, Rabu, 26 September 2012 peserta 
mendapat materi teori dan praktik. Peserta dibekali dengan wawasan mengenai 
penyajian cerita dan permainan sebagai metode pengenalan bahasa untuk anak usia 
dini. Peserta juga dilatih keterampilannya dengan praktik olah vokal dan olah tubuh  
yang disampaikan oleh Arif Rahmanto, S.Pd. praktisi dongeng profesional dari 
Yogyakarta. Selain itu peserta juga melakukan simulasi mempraktikkan metode 
yang telah disusunnya di hadapan peserta lain yang dianggap sebagai siswa PAUD 
atau TK.  

Hasil kegiatan PPM ini semua peserta dapat mengidentifikasi faktor-faktor 
determinan (penghambat dan pendukung) penggunaan metode dalam pengenalan 
bahasa untuk anak usia dini, semua peserta mampu merancang dan 
mengembangkan metode pada  pengenalan bahasa untuk anak usia dini yang kreatif 
dan inovatif, dan sebagian besar peserta mampu menerapkan metode bermain dan 
cerita dalam pengenal an bahasa untuk anak usia dini.  

Kata kunci: metode, pengenalan bahasa, PAUD 

 

PENDAHULUAN 

Dalam berkomunikasi, bahasa merupakan alat yang penting bagi setiap orang tak 

terkecuali anak usia dini. Melalui berbahasa seseorang atau anak akan dapat mengembangkan 

kemampuan bergaul (social skill) dengan orang lain. Penguasaan keterampilan bergaul dalam 

mailto:hartono05@yahoo.co.id
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lingkungan sosial dimulai dengan penguasaan kemampuan berbahasa. Tanpa bahasa seseorang 

tidak akan dapat berkomunikasi dengan orang lain. Anak dapat mengekspresikan pikirannya 

menggunakan bahasa sehingga orang lain dapat menangkap apa yang dipikirkan oleh anak. 

Komunikasi antaranak dapat terjalin dengan baik dengan bahasa sehingga anak dapat 

membangun hubungan sehingga tidak mengherankan bahwa bahasa dianggap sebagai salah 

satu indikator kesuksesan seorang anak. Anak yang dianggap banyak berbicara, kadang 

merupakan cerminan anak yang cerdas. 

Perkembangan bahasa pada anak usia dini sangat penting karena dengan bahasa sebagai 

dasar kemampuan seorang anak akan dapat meningkatkan kemampuan-kemampuan yang lain. 

Pendidik perlu menerapkan ide-ide yang dimilikinya untuk mengembangkan kemampuan 

berbahasa anak, memberikan contoh penggunaan bahasa dengan benar, menstimulasi 

perkembangan bahasa anak dengan berkomunikasi secara aktif. Anak terus perlu dilatih untuk 

berpikir dan menyelesaikan masalah melalui bahasa yang dimilikinya. Kegiatan nyata yang 

diperkuat dengan komunikasi akan terus meningkatkan kemampuan bahasa anak. Lebih 

daripada itu, anak harus ditempatkan di posisi yang terutama, sebagai pusat pengenalan yang 

perlu dikembangkan potensinya. Anak belajar bahasa perlu menggunakan berbagai metode dan 

strategi misalnya dengan permainan-permainan dan cerita yang bertujuan mengembangkan 

bahasa anak dan penggunaan media-media yang beragam yang mendukung pengenalan bahasa. 

Anak akan mendapatkan pengalaman bermakna dalam meningkatkan kemampuan berbahasa 

dimana pengenalan yang menyenangkan akan menjadi bagian dalam hidup anak. 

Pengenalan ataupun pengenalan bahasa termasuk bahasa Indonesia merupakan pelajaran  

yang ada pada tiap jenjang pendidikan, dari prasekolah hingga perguruan tinggi. Khusus 

pengenalan bahasa untuk anak usia dini perlu mendapat perhatian khusus karena usia dini 

merupakan usia emas untuk pengembangan segala bidang termasuk bahasa. Untuk itu, guru 

PAUD dan TK perlu memiliki keterampilan dan kreativitas dalam menggunakan metode 

pengenalan bahasa untuk anak usia dini. Bercerita atau mendongeng dan bermain merupakan  

metode  pengenalan yang sampai saat ini masih disukai oleh anak-anak, lebih-lebih anak usia 

PAUD dan TK. Dengan bercerita dan bermain guru dapat berkomunikasi dengan baik kepada 

siswanya untuk menyampaikan pesan pendidikan dengan mudah.  Dengan demikian, bercerita 

dan bermain dapat dijadikan metode pengenalan yang baik dalam menyampaikan materi 

bahasa pada anak usia dini.  

Oleh sebab itu, agar para siswa usia dini mau dan senang mengikuti pengenalan bahasa 

yang disampaikan gurunya, maka materi yang terkait dengan bahasa harus dikemas dan 

disampaikan dengan metode yang tepat dan menarik siswa. Akan tetapi, kenyataan yang ada di 

masyarakat, hampir 80 % guru PAUD dan TK di Kodya Yogyakarta belum menguasai 

kemampuan mengembangkan dan menggunakan metode pengenalan bahasa yang tepat.  

Berangkat dari kenyataan itulah maka dipandang perlu dan mendesak untuk membekali guru-

guru PAUD dan TK  khususnya di wilayah Kodya Yogyakarta yang tergabung dalam organisasi 

IGTK dengan kemampuan menggunakan dan mengembangkan metode pengenalan bahasa 

untuk anak usia dini.  Melalui guru-guru PAUD dan TK itulah pengenalan bahasa nantinya dapat 

disampaikan dengan metode yang tepat dan menyenangkan sehingga sejak dini para siswa 

sudah mulai senang dengan pengenalan bahasa. Dengan senang belajar bahasa maka untuk 

memahami pengenalan yang lain akan lebih mudah.  
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Menjadi guru apalagi guru PAUD dan TK memang tidak semudah yang dibayangkan.  

Banyak tugas yang harus diselesaikan. Sementara untuk mencapai hasil belajar yang maksimal 

perlu upaya yang keras, kecakapan teori, dan praktiknya. Semuanya harus seimbang dan 

diselaraskan dengan tujuan yang hendak dicapai. Guru PAUD dan TK bukannya tidak mau untuk 

menjadi lebih baik dan produktif. Hanya saja perlu ajang bersama untuk saling memotivasi dan 

menyegarkan kembali materi yang dapat memacu mereka untuk mulai berkarya. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan pelatihan. Pelatihan pengembangan 

metode pengenalan ini diajukan dengan pertimbangan bahwa guru-guru PAUD dan TK 

membutuhkan sarana pertemuan akademik yang merangsang mereka untuk mau berkarya. 

Selain itu, kegiatan ini akan menjadi rangasangan inovatif agar para guru dapat saling 

berinteraksi dan brainstorming dalam menyikapi kebutuhan pengenalan yang kian kompleks, 

khususnya terkait metode pengenalan bahasa.  

       Berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalah yang akan  dijawab dalam 

program pengabdian ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana upaya melatih para guru PAUD dan TK untuk dapat mengiidentifikasi dan 

memilih metode pengenalan bahasa untuk anak usia dini yang tepat? 

b. Bagaimana upaya melatih para guru PAUD dan TK di Kodya Yogyakarta agar mampu 

mengembangkan metode pengenalan bahasa yang kreatif dan inovatif. 

c. Bagaimana upaya melatih para guru PAUD dan TK di Kodya Yogyakarta agar dapat 

menggunakan metode pengenalan bahasa yang tepat untuk anak usia dini. 

d. Bagaimana upaya melatih para guru PAUD dan TK di Kodya Yogyakarta untuk dapat 

praktik pengenalan bahasa untuk anak usia dini dengan metode yang menarik? 

e. Bagaimana upaya melatih para guru PAUD dan TK di Kodya Yogyakarta agar mampu 

mengembangkan metode pengenalan bahasa yang telah ada? 

Kegiatan pengabdian berupa pelatihan ini memiliki tujuan sebagai berikut. 

a. Sebagian besar peserta (75%) mampu mengidentifikasi dan memilih metode dalam 

pengenalan bahasa untuk anak usia dini. 

b. Sebagian besar peserta (75%) mampu mampu mengembangkan metode pengenalan 

bahasa untuk anak usia dini yang kreatif dan inovatif. 

c. Sebagian besar peserta (75%) mampu dapat menggunakan metode pengenalan bahasa 

yang tepat untuk anak usia dini. 

d. Sebagian besar peserta (75%) mampu praktik pengenalan bahasa untuk anak usia dini 

dengan metode yang menarik. 

e. Sebagian besar peserta (75%) mampu mengembangkan metode  pengenalan bahasa 

untuk anak usia dini yang telah ada. 

Setelah memperoleh kegiatan pelatihan ini, para peserta pelatihan akan mendapat 

kebermanfaatan baik secara teoretis maupun praktis. Setelah mendapat pelatihan ini, para guru 

PAUD dan TK peserta pelatihan diharapkan akan bertambah wawasan dan pengetahuannya 

akan penciptaan, pemanfaatan, dan pengembangan metode  pengenalan bahasa  untuk anak 

usia dini.  Setelah mampu menguasai materi pelatihan dengan baik, para peserta pelatihan 

diharapkan akan mengaplikasikannya langsung dalam pengenalan bahasa untuk anak usia dini 

di sekolahnya. Hal ini akan membangun kemajuan pengenalan bahasa untuk anak usia dini 

secara umum. Dampak lanjutnya adalah para peserta didik di TK ataupun PAUD akan lebih 

senang dalam belajar bahasa dan menyukai pengenalannya.  
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Metode Pengenalan Bahasa untuk Anak Usia Dini 

Banyak metode pengenalan bahasa yang dapat digunakan untuk mengenalkan dan 

mengajarkan bahasa pada anak usia dini. Metode bercerita dan bermain merupakan metode 

yang pengenalan bahasa yang efektif untuk anak usia dini. Kedua metode pengenalan bahasa 

tersebut dengan aneka macam jenis dan bentuknya dapat merangsang perkembangan bahasa 

anak. Anak dilatih untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. 

a. Metode Bercerita  

Untuk dapat menulis cerita atau dongeng dan menceritakan dengan baik, menurut 

Nadeak (1987) seseorang harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya adalah: (1) untuk 

siapa cerita Anda?  (2) apa yang hendak Anda kemukakan atau ajarkan dalam cerita tersebut? 

(3) apakah sumbernya layak dipercaya, dan (4) apakah Anda akan membangkitkan rasa berani, 

penurutan atau pengabdian. Selain itu, pemilihan judul, penggunaan kata-kata dan kalimat juga 

harus disesuaikan dengan audien yang menjadi sasaran. 

Cerita atau dongeng merupakan salah satu bentuk karya sastra yang dapat digunakan 

sebagai metode pengenalan bahasa  yang efektif  khususnya bagi siswa usia PAUD dan TK. 

Dalam karya sastra termasuk cerita dan dongeng, tergambarkan kehidupan manusia dengan 

berbagai persoalannya yang kompleks, yang menggambarkan hubungan antarmanusia dan 

antarperistiwa yang terjadi dalam batin seseorang (Damono, 1978). Dengan demikian, sastra 

termasuk cerita dan dongeng menurut Bunanta (1998) mengajarkan kepada anak bahwa 

manusia memiliki berbagai perasaan dan emosi, seperti rasa cinta, benci, marah, sedih dan 

gembira, dilahirkan dan mati. Lewat karya sastra yang merupakan dunia fantasi anak 

memandang dan memahami rasa takut, frustrasi, berjuang melawan ketidakadilan dan 

kejahatan, serta menjadi pemenangnya. 

Menurut Ayriza (1999) dongeng dapat menjadi suatu sarana untuk menstimulasi 

perkembangan beberapa aspek kejiwaan anak, juga bahasa sehingga diharapkan anak akan 

mampu mencapai batas paling atas dari rentang potensi perkembangannya (norm of reference). 

Lebih jauh, Ayriza menjelaskan manfaat cerita atau dongeng bagi perkembangan aspek 

kejiwaan anak, di antaranya: (1) perkembangan hubungan yang lekat antara orang tua atau 

guru dan anak, (2) perkembangan emosi yang sehat, (3) perkembangan moral, (4) 

perkembangan kreativitas, (5) perkembangan aspirasi dan rasa percaya diri, (6) perkembangan 

kognitif, dan (7) perkembangan bahasa.  

Ada beberapa manfaat bercerita atau mendongeng yang secara pasti tidak dapat 

digantikan oleh media elektronik yang banyak diyakini orang dewasa memiliki nilai substitusi 

sama atau bahkan lebih tinggi bagi dongeng yang diceritakan secara langsung, khususnya 

aspek-aspek yang melibatkan proses komunikasi langsung antara orang dewasa dengan anak. 

Bercerita atau mendongeng dapat dimanfaatkan untuk memberikan hiburan, mengajarkan 

kebenaran, dan mengajarkan peniruan termasuk dalam berbahasa(Nadeak, 1987).  

Cerita atau dongeng tidak hanya dapat digunakan untuk metode ataupun media 

pengembangan kecerdasan intelektual (IQ) anak, tetapi lebih tepat dijadikan media untuk 

mengembangkan kecerdasan emosi  (EQ) anak. Menurut Goleman (1997), kecerdasan inte-

lektual hanya memiliki peran 20% terhadap kesuksesan dan kebahagiaan hidup seorang anak 

manusia, sementara 80% lainnya ditentukan oleh faktor nasib dan kecerdasan emosinya. 
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Melalui cerita atau dongeng, anak-anak akan mendapatkan bekal keterampilan emosi dan sosial. 

Keterampilan emosi dan sosial ini menurut Pertiwi, dkk. (1997) dapat berupa kemampuan 

untuk mengenali, mengelola, dan mengontrol emosi agar mereka mampu merespon secara 

positif  setiap kondisi yang merangsang munculnya emosi-emosi tersebut. 

Selain itu, cerita atau dongeng memberikan manfaat, antara lain: (1) dongeng bisa 

menjadi sarana anak-anak untuk lebih memahami dirinya sendiri dan lingkungannya; (2) 

dongeng menjadi sarana bagi anak untuk mengenali dan memahami perasaan setiap manusia, 

mulai dari rasa marah, takut, benci, senang kecewa, cemburu, dst; (3) dongeng membantu 

mempersiapkan diri menghadapi pengalaman mendatang; dan (4) aktivitas mendongeng dapat 

mendorong semangat anak-anak untuk dapat membaca sendiri dan bersemangat dalam 

kehidupan nyata.   

Bagi para orang tua atau guru, dongeng juga memberikan manfaat. Pendongeng, baik itu 

guru maupun orang tua akan memiliki kedekatan fisik dan psikologis dengan anak karena 

interaksi yang terjalin mesra saat dongeng disajikan. Selain itu, umumnya para pendongeng 

menjadi figur yang disukai atau diminati oleh anak-anak.  

b. Bermain sebagai Metode Pengenalan Bahasa 

Pengenalan untuk anak usia dini termasuk pengenalan bahasa menggunakan prinsip 

belajar, bermain, dan bernyanyi (Slamet Suyanto, 2005: 133). Pengenalan untuk anak usia dini 

diwujudkan sedemikian rupa sehingga dapat membuat anak aktif, senang, bebas memilih. Anak-

anak belajar bahasa melalui interaksi dengan alat-alat permainan dan perlengkapan serta 

manusia. Anak belajar bahasa dengan bermain dalam suasana yang menyenangkan. Hasil 

belajar anak menjadi lebih baik jika kegiatan belajar dilakukan dengan teman sebayanya. Dalam 

belajar, bahasa anak menggunakan seluruh alat inderanya. 

Bermain merupakan kebutuhan anak. Bermain merupakan aktivitas yang menyatu 

dengan dunia anak, yang di dalamnya terkandung bermacam-macam fungsi seperti 

pengembangan kemampuan fisik motorik, kognitif, afektif, social, dan bahasat. Dengan bermain, 

anak akan mengalami suatu proses yang mengarahkan pada perkembangan kemampuan 

manusiawinya, termasuk bahasa. 

 

METODE  

            Khalayak sasaran dalam program pengabdian ini adalah para guru PAUD dan TK 

baik negeri maupun swasta yang ada di wilayah Kodya Yogyakarta. Jumlah peserta di targetkan 

30 orang guru PAUD dan TK. Diutamakan adalah pengurus IGTK di tiap kecamatan agar tiap 

wilayah di Kodya Yogyakarta dapat terwakili. Alasan membidik IGTK juga didasari atas 

pertimbangan bahwa nantinya para guru PAUD dan TK peserta dapat menyebarkan ilmu dan 

pengalaman yang diperolehnya ke lingkungan antarsekolah yang lebih luas di wilayahnya 

masing-masing. Lembaga yang terkait dengan kegiatan pengabdian ini adalah Dinas Pendidikan 

Kota Yogyakarta dan  IGTK Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta. 

Metode yang diterapkan untuk kegiatan PPM ini adalah ceramah dan tanya jawab, praktik, 

dan simulasi. Untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan di atas, diperlukan berbagai 

macam alternatif kegiatan. Pertama, para peserta memiliki pengetahuan tentang (1) berbagai 
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faktor determinan (penghambat dan pendukung) dalam pemilihan metode pengenalan bahasa 

untuk anak usia dini, (2) berbagai jenis dan bentuk metode  yang dapat dimanfatkan dalam 

pelajaran bahasa untuk anak usia dini, (3) teknik pengembangan metode pengenalan bahasa 

untuk anak usia dini. Kedua, para peserta memiliki pengalaman untuk: (1) mengidentifikasi 

faktor determinan, (2) merancang bentuk metode pengembangan, dan (3) menerapkan metode 

pengenalan bahasa untuk anak usia dini dalam pengenalan yang nyata. 

Berdasarkan kerangka di atas, maka bentuk kegiatan yang paling cocok adalah pelatihan. 

Kegiatan pelatihan dilakukan secara sistematis, dari kegiatan yang bersifat teoretis hingga 

praktis, yakni: Ceramah (penyampaian materi) dan tanya jawab mengenai faktor-faktor 

penghambat dan pendukung pemilihan metode pengenalan bahasa untuk anak usia dini, Jenis 

dan bentuk-bentuk metode serta pengembangannya dalam pengenalan bahasa untuk anak usia 

dini yang kreatif dan inovatif, pengembangan metode pengenalan bahasa untuk anak usia dini 

yang kreatif dan inovatif, dan kaidah penerapan metode yang tepat dalam pengenalan bahasa 

untuk anak usia dini.  

Praktik-praktik terkait pengidentifikasian faktor determinan penggunan metode  di 

sekolah, perancangan bentuk metode dalam pengenalan bahasa untuk anak usia dini, dan 

penerapan kreasi metode dalam pengenalan bahasa untuk anak usia dini. Brainstorming 

mengenai pengalaman, keberhasilan, dan tindak lanjut kegiatan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil   

   Peserta ditargetkan 30 orang guru PAUD dan TK sekodya Yogyakarta tetapi yang dapat 

hadir penuh hanya 26 orang. Ada yang mendapat tugas mendadak ke luar kota dan juga ada 

yang sakit karena kecelakaan. Peserta dipilih oleh pengurus IGTK Kodya Yogyakarta. Setiap 

kecamatan di wilayah Kodya Yogyakarta ada guru PAUD dan TK yang mewakili sebagai peserta. 

Secara lengkap, peserta tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.  

Pelatihan ini dilaksanakan dalam waktu tiga hari, mulai Senin 24 September – Rabu, 26 

September 2012. Pada hari pertama Senin, 24 September 2012 pelaksanaan pengadian, peserta 

mengikuti lokakarya dengan tiga  materi. Materi pertama ‘Problematika Pengenalan Bahasa 

pada Anak Usia Dini’ disampaikan oleh Setyawan Pujiono, M.Pd. Materi kedua ‘Metode 

Pengenalan Bahasa untuk Anak Usia Dini’ disampaikan oleh Hartono, M.Hum. dan materi ketiga 

yaitu ‘Kreativitas Pengembangan Metode Pengenalan Bahasa untuk Anak Usia Dini’ 

disampaikan oleh Else Liliani, S.S., M.Hum. 
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Tabel 1: Daftar Peserta Diklat dan Asal Sekolah 

No NAMA ASAL SEKOLAH 

1. Tri Sujilah, S.Pd. TK ABA Karanganyar Mergangsan 

2. Tumpuk TK Kartini Wirobrajan 

3. Wiwin Murniyatun TK ABA Masjid Margoyoso Pakualaman 

4. Sugiyarti, S.Pd. AUD TK PKK Margoasih Mergangsan 

5. Fatmiriana, S.E TK ABA Sapen Gondokusuman 

6. Wartini, A.Ma. Pd TK ABA Ngadinegaran Mantrijeron 

7. Yuli Widyastuti TK Mawar Kraton 

8. Parjiyati, S.Pd TK PKK Sosrowijayan Gedong Tengen 

9. Sri Sumiyati TK Dharmarini Gondokusuman 

10. Sutinah, S.Pd. AUD TK RK Patuk Ngampilan 

11. Bekti Handayani  TK Buyung Tegalrejo 

12. Rini Saptaningsih TK ABA Rejowinangun Kota Gede 

13. Puji Astuti TK ABA Lempuyangan Gondokusuman 

14. Supartini Eko Siwi, S.Pd. TK Kemala Bhayangkari  01 Jetis 

15. Rr. Sumarjiyah, S.Pd. TK Dharma Bakti Pakualaman 

16. Diyah Febriani, S.Pd. i TK ABA Kauman Gondomanan 

17. Ernintje Koodho, S.Pd TK Bopkri Gondolayu Jetis 

18. Sri Wahyuni TK Masjid Yasmin Kotagede 

19. Endang Astutiningsih, S.Pd. TK ABA Jogokaryan Mantrijeron 

20. Dwi Rina Dewi S, S.Pd. MM TK Piri Umbulharjo 

21. Suryanti, S.Pd. AUD TK Islam Tunas Melati 

22. Ria Anggraini TK Kartika Pringgokusuman Ngampilan 

23. Wiwik Indriani TK Khalifah Kabupaten 

24. Tri Winarni TK Khalifah Karangsari Kotagede 

25. Fitriana Ribuanty TK Khalifah Pandega Bakti 

26. Novi Dwi Wahyuningrum TK Khalifah Rejo Winangun Kotagede 

27. Sumiasih, S.Pd TK Ledok Tukangan 

28. Nani Daryanti PAUD dan TK Khalifah Karangsari  

29. Sri Nguntari TK Mawar Kraton 

30. Emi Mahmudah, S.Pd., AUD TK Negeri Pembina Yogyakarta 

 

     Pada hari kedua, Selasa, 25 September 2012 berbekal pengetahuan dan 

pemahamannya tentang pengembangan metode pengenalan bahasa untuk anak usia dini, para 

peserta mendapatkan tugas untuk menyusun metode tersebut. Peserta menyusun metode yang 

difokuskan pada metode bermain dan bercerita. Peserta mengerjakan tugas ini di rumah atau 

disekolah masing-masing dan diberi kesempatan untuk melakukan bimbingan dan  konsultasi 

pada tim pengabdian. Peserta dapat memanfaatkan waktunya dengan baik. Mereka 

mengerjakan tugas di sekolah dan dilanjutkan di rumah masing-masing.  
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    Hari ketiga, Rabu, 26 September 2012 peserta mendapat materi ‘Pengembangan 

Metode Bercerita dan Bermain (Praktik Olah Vokal dan Olah Tubuh)’ yang disampaikan oleh 

Arif Rahmanto, S.Pd. praktisi dan pendongeng professional dari Yogyakarta. Pada sesi ini, 

peserta dibekali dengan wawasan mengenai penyajian dongeng sebagai metode pengenalan 

bahasa untuk anak usia dini dan cara-cara untuk menghidupkan dongeng yang disajikan kepada 

anak-anak. Untuk menjadi pengongeng yang baik, misalnya, pendongeng harus menguasai 

materi, menghidupkan tokoh, menghidupkan kata-kata, mendongeng secara intens (ikhlas), dan 

memiliki teknik mengawali dan mengakhiri cerita dengan baik. Pemateri memberikan contoh-

contoh dalam setiap butir materi. 

   Sesi kedua diisi dengan latihan mengolah ekspresi, mimik wajah, gesture, mengolah dan 

menghidupkan kata, serta teknik olah vokal. Hal ini penting karena dongeng tanpa ekspresi dan 

penghidupan cerita tidak akan menarik bagi pendengar atau penyimaknya. Peserta pelatihan 

mendongeng melakukan latihan dipandu oleh Bpk. Arif Rahmanto, S.Pd. Suasana ceria tampak 

pada wajah-wajah peserta pelatihan ketika mereka berlatih dan mempraktikkannya secara 

bersama-sama. Selain itu peserta juga melakukan simulasi mempraktikkan metode yang telah 

dibuatnya di hadapan peserta lain yang dianggap sebagai siswa. 

 

Pembahasan  

  Kegiatan PPM yang dilaksanakan selama tiga hari yaitu mulai hari Senin, 24 September 

sampai dengan Rabu, 26 September 2012 dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. Kegiatan 

dilaksanakan di ruang Sidang gedung PLA lantai 2 FBS UNY untuk hari pertama karena materi 

yang disampikan masih materi teoretis. Untuk hari ketiga karena materinya sudah materi 

praktis yaitu Pengembangan Metode Bercerita dan Bermain (Olah Tubuh dan Olah Vokal) maka 

tempatnya dipindahkan ke ruang yang lebih luas yaitu di ruang Aula gedung PLA lantai 3 FBS 

UNY. 

 Peserta pelatihan yang diundang sebanyak 30 orang guru PAUD dan TK di wilayah Kodya 

Yogyakarta. Dalam kegiatan ini, tim pengabdi bekerja sama dengan IGTK Provinsi dan Kodya 

Yogyakarta. Peserta pelatihan dipilih oleh pengurus IGTK Kodya Yogyakarta dengan 

mempertimbangkan keterwakilan setiap kecamatan, dengan harapan nantinya perwakilan 

tersebut dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya kepada 

teman-teman guru di wilayah kecamatannya masing-masing. Dari 30 peserta yang dipilih dan 

diundang, ada empat orang peserta yang tidak dapat mengikuti secara penuh. Satu orang 

peserta tidak dapat mengikuti kegiatan karena mendapat musibah kecelakaan, sedangkan yang 

tiga orang ada tugas dari sekolah masing-masing terkait dengan akreditasi dan penugasan ke 

luar kota. 

 Pelaksanaan kegiatan PPM berjalan dengan baik. Kegiatan diawali dengan upacara 

pembukaan yang diikuti oleh peserta dan tim pengabdi. Pembukaan dilakukan oleh Dekan FBS 

yang diwakili oleh Wakil Dekan I Dr. Widyastuti Purbani. Setelah upacara pembukaan acara 

dilanjutkan dengan penyampaian materi pelatihan yang berhubungan dengan berbagai teori 

pengembangan bahasa untuk anak usia dini. Hari kedua, para peserta mendapat tugas untuk 

mengembangkan metode pengenalan bahasa untuk anak usia dini melalui cerita dan 

permainan. Hari ketiga, diawali dengan materi pengembangan metode bercerita dan bermain 

dan dilanjutkan dengan praktik olah tubuh dan olah vokal yang disampaikan oleh Arif 
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Rahmanto, S.Pd. seorang praktisi dongeng profesional dari Yogyakarta. Setelah itu, kegiatan 

dilanjutkan dengan simulasi kegiatan bermain dan bercerita untuk pengenalan bahasa 

Indonesia untuk anak usia dini. 

Secara keseluruhan, kegiatan PPM dapat berlangsung dengan baik. Peserta merasa senang 

mendapatkan banyak tambahan ilmu dan keterampilan khususnya dalam pengembangan 

metode pengenalan bahasa untuk anak usia dini. Waktu tiga hari dirasa masih sangat kurang 

terutama untuk latihan olah tubuh dan olah vokal. Semua peserta menghendaki ada tambahan 

waktu atau adanya kelanjutan kegiatan yang sama. Semua peserta benar-benar memanfaatkan 

waktu dan kesempatan yang diperolehnya dengan baik. Mereka aktif mengikuti kegiatan dari 

awal sampai akhir. Kesempatan berkonsultasi dan bertanya juga dimanfaatkan dengan baik. 

Semua peserta dapat mengerjakan tugas untuk menyusun dan mengembangkan cerita atau 

permainan sebagai metode pengenalan bahasa Indonesia untuk anak usia dini dengan baik. 

Mereka juga mampu dengan terampil menggunakan dan mempraktikkan cerita dan permainan 

yang mereka susun tersebut untuk mengenalkan bahasa Indonesia bagi anak usia dini. Secara 

bergantian para peserta mempraktikkan penggunaan metode bercerita dan bermain yang telah 

mereka susun. 

 Para peserta menganggap waktu untuk praktik masih kurang, perlu ada tambahan waktu 

lagi. Tambahan waktu terutama diusulkan untuk materi praktik dan latihan. Materi olah vokal 

dan olah tubuh menurut peserta waktunya masih kurang. Mereka mengusulkan untuk materi 

latihan bercerita dan bermain serta olah vokal dan olah tubuh diberi porsi waktu yang lebih 

banyak lagi. Kalau bisa, khusus materi olah vokal dan olah tubuh disampaikan dalam waktu 

sehari penuh sehingga bisa tuntas dan peserta dapat lebih terampil. 

 

KESIMPULAN 

Kegiatan PPM yang dilaksanakan pada harai Senin, 24 September sampai dengan Rabu, 26 

September 2012 telah dapat terlaksana dengan baik. Peserta yang dapat aktif mengikuti 

kegiatan dari awal sampai akhir berjumlah 26 orang. Peserta berasal dari guru-guru PAUD dan 

TK anggota IGTK kecamatan di wilayah Kodya Yogyakarta. Peserta mendapatkan materi teori 

dan praktik terkait pengembangan metode pengenalan bahasa Indonesia untuk anak usia dini.  

         Dari pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut dapat disimpulkan bahwa  semua 

peserta dapat mengidentifikasi faktor-faktor determinan (penghambat dan pendukung) 

penggunaan metode dalam pengenalan bahasa Indonesia untuk anak usia dini TK atau PAUD. 

Semua peserta juga telah mampu merancang dan mengembangkan metode bercerita dan 

bermain dalam pengenalan bahasa Indonesia untuk anak usia dini yang kreatif dan inovatif, dan 

sebagian besar peserta telah mampu mempraktikkan dan menerapkan metode bermain dan 

bercerita untuk mengenalkan bahasa Indonesia pada anak usia dini.  
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DI SMK YOGYAKARTA 

 

Rr. Indah Mustikawati, Muhammad Sabandi, Y.Yohakim Marwanta  
UNY; rrindahmustikawati@ymail.com; 082139850887 

  

ABSTRAK  

Hasil studi pendahuluan, ditemukan ada beberapa permasalahan di sekolah mitra, 
yaitu: (1) adanya indikasi lunturnya nilai kedisiplinan siswa, ketidakjujuran dalam 
mengerjakan tugas dan saat ujian; (2) SMK mitra tersebut telah mempunyai fasilitas 
TIK seperti: komputer, viewer, dan internet, infrastruktur komputer di lab. 
komputer, jaringan komputer lokal atau LAN dan jaringan komputer nirkabel lokal 
atau WLAN yang dihubungkan ke internet, namun belum dikembangkan secara 
optimal pembelajaran yang berbasis teknologi informasi yaitu dengan e-learning; 
(3) siswa dan guru ternyata belum mengoptimalkan fungsi perpustakaan sekolah, 
pelayanan perpustakaan juga masih manual belum elektronik (padahal tersedia 
komputer dan jaringannya). Berdasarkan permasalahan yang dihadapi kedua 
sekolah mitra yaitu SMKN 2 Depok dan SMK BOPKRI I Yogyakarta tersebut, maka 
kegiatan pengabdian (IbM) ini bertujuan memberikan pelatihan untuk: (1) 
menginternalisasikan nilai-nilai karakter ke dalam mata pelajaran yang diampu 
oleh guru-guru di SMK Mitra; (2) mengoperasikan e-learning untuk pembelajaran di 
sekolah mitra; (3) mengoperasikan e-library. 

Kegiatan pengabdian ini diberikan dalam bentuk pelatihan. Metode yang digunakan 
adalah: ceramah, tanya jawab, sharing ide,  praktik/latihan. Lokasi kegiatan e-
learning diselenggarakan di SMKN 2 Depok, untuk pelatihan e-library dilaksanakan 
di SMKN 2 Depok dan SMK BOPKRI I Yogyakarta. Untuk pelatihan terkait 
Pendidikan Karakter dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Yogyakarta. Peserta yang menerima pelatihan adalah sebanyak 20 (dua puluh) 
orang guru dan staf administrasi dari SMKN 2 Depok dan 13 (tiga belas) orang dari 
SMK BOPKRI I Yogyakarta.  

Kegiatan pengabdian ini dikatakan berhasil, ditunjukkan dengan: (1)  dapat 
dilaksanakannya pelatihan internalisasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran, 
yang secara eksplisit tertuang dalam RPP yang disusun guru pengampu; (2) 
pelatihan e-learning untuk kedua SMK Mitra, dapat membantu para guru dan staf 
dalam merancang, mengelola, dan meng-update materi pembelajaran melalui sistem 
informasi e-learning; (3) perancangan dan pengoperasian e-library untuk kedua 
sekolah mitra, dan juga telah dilaksanakan pelatihan e-library mengenai cara 
mengimplementasikan dan memelihara sistem tersebut.  Melalui e-library, maka 
stakeholder sekolah menjadi lebih mudah melakukan akses pencarian koleksi buku 
atau sumber referensi lain, dan sistem pelayanan perpustakaan kepada stakeholder 
sekolah menjadi lebih memuaskan.   

 

Kata kunci: karakter, e-learning, dan e-library 
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PENDAHULUAN 

Sekolah yang menjadi mitra dalam pengabdian ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 2 Depok Sleman (SMKN 2 Depok)  dan Sekolah Menengah Kejuruan BOPKRI 1 Kota 

Yogyakarta  (SMK BOPKRI 1 Yogyakarta).  SMK 2 Depok terletak Mrican Catur Tunggal 

Yogyakarta.  Sekolah ini didirikan pada tahun 1972 dengan menempati areal tanah seluas 

42.077 M2 dan memiliki 145 tenaga guru dan 49 tenaga pegawai.  Jurusan yang dikembangkan 

di sekolah ini adalah Teknik Gambar Bangunan, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Audio 

Video, Teknik Otomasi Industri, Teknik Permesinan, Teknik Perbaikan Body Otomotif, Kimia 

Analisis, dan Geologi Pertambangan.  Fasilitas Pendukung di sekolah ini adalah Lab. Bahasa, Lab. 

Komputer, Perpustakaan Konvensional, Koperasi, UKS, dan ruang penunjang kegiatan 

ekrakurikuler. 

Sementara itu, SMK BOPKRI 1 terletak di Jl. C. Simajuntak, Yogyakarta.  Jumlah siswa di 

sekolah ini pada tahun ajaran 2009/2010 sekitar 648 siswa dan di tahun ajaran  2010/2011 

adalah 729.  Pada saat ini sekolah ini terdiri dari  7 kelas X berjumlah 278 siswa, 6 kelas XI 

berjumlah 223 siswa, dan 6 kelas XII berjumlah 228 siswa. Jumlah sumber daya manusia (SDM) 

pada sekolah ini adalah ada 60 orang guru (44 guru tetap dan 16 guru tidak tetap) dan 16 orang 

karyawan (4 pegawai tetap dan 12 pegawai tidak tetap). Dari ke 76 orang SDM yang ada 

seorang guru TIK tetap dan 2 orang guru TIK tidak tetap. 

Berdasarkan hasil observasi pada penelitian pendahuluan, ditemukan bahwa proses 

pembelajaran di kedua SMK mitra masih klasikal. Proses pembelajaran masih mengikuti alur 

sebagai berikut: 1) Guru membuka pelajaran dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang belum jelas dari pokok bahasan sebelumnya;  2) Kegiatan utama 

pembelajaran selalu diisi dengan penjelasan konsep-konsep disertai dengan beberapa contoh-

contoh kasus; 3) Guru memberikan penugasan secara terstruktur.  Dalam setiap pembelajaran, 

guru di SMK mitra masih jarang sekali mengaplikasikan model-model pembelajaran maupun 

menggunakan media pembelajaran.  

Selain itu, ditemukan pula bahwa proses pembelajaran di SMK mitra masih 

menitikberatkan pada pengembangan intelektual semata.  Proses pembelajaran yang 

berlangsung saat ini hanya ditujukan untuk memenuhi harapan agar kinerja siswa berhasil 

dalam aspek kognitif, yaitu aspek yang diukur dengan hasil tes dan tingkat kelulusan dalam 

ujian.  Sementara itu aspek-aspek yang lain yang ada dalam diri siswa, yaitu seperti aspek 

afektif dan karakter kurang mendapatkan perhatian. 

Di lain sisi, siswa di SMK mitra masih sering dijumpai yang datang terlambat atau 

berpakaian yang tidak sesuai peraturan, seperti baju yang tidak dimasukkan atau ukuran baju 

yang pas di badan.  Fenomena ini menunjukkan bahwa siswa masih suka meremehkan 

peraturan yang melarang baju siswa untuk dikeluarkan dan bagi wanita dilarang berpakaian 

ketat. Hal ini menunjukkan semakin melemahnya nilai kedisiplinan siswa, yaitu suatu sikap dan 

perilaku yang tidak mentaati ketertiban dan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan dan 

peraturan yang ada. Kejadian yang lebih memprihatinkan lagi adalah masih ditemukannya 

siswa yang menyontek pada saat ujian atau menyontek tugas-tugas.  Kejadian ini menunjukkan 

bahwa siswa dalam mencapai sesuatu tidak mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan tanggung 

jawab. Kejujuran merupakan perilaku seseorang yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya selalu dapat dipercaya dalam perkataan dan perbuatannya. Sementara tanggung jawab, 
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merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, 

negara, maupun Tuhan YME. 

Selanjutnya, agar supaya proses pembelajaran tidak hanya mengutamakan kecerdasan 

intelektual, tetapi juga membangun nilai-nilai karakter siswa, maka proses pembelajaran yang 

selama ini digunakan perlu diperbaiki dan diinovasi.  Inovasi yang dilakukan dalam kegiatan ini 

adalah dengan membangun karakter melalui penginternalisasian nilai-nilai ke dalam 

pembelajaran.  Model pembelajaran yang dikenalkan dalam kegiatan pelatihan adalah Student 

Teacher Aesthethic Role-Sharing (STAR).   

STAR merupakan model yang dibangun dari model Student Centered Learning (SCL) dan 

diinovasikan dengan kearifan lokal, yaitu dikemas dalam satu Patrap Triloka, Ing ngarsa sung 

tulada, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani. Dasar pelaksanaan model STAR adalah 

“kecintaan pendidik terhadap peserta didik dan profesinya”. Jika seorang pendidik telah 

mencintai peserta didiknya, maka akan selalu ada keinginan yang tulus untuk membantu 

peserta didik dalam proses pembelajaran.  

Pendidik yang telah mencintai peserta didik dan profesinya, secara internally driven selalu 

akan memberikan pembelajaran dengan penuh Semangat, Cinta, Aktualisasi, dan Nurani yang 

tulus (SCAN) dan melaksanakannya dengan Peduli pada Aktualisasi Cita-cita Edukasi (PACE). 

Pendidik yang dijiwai oleh SCAN, dan melaksanakan pembelajaran dengan PACE, maka dalam 

proses pembelajaran pendidik akan selalu berusaha agar peserta didik memperoleh Ilmu 

pengetahuan, Nilai, Keterampilan, serta Sikap dan etika (INKS).  

Pendidik agar dapat memiliki jiwa SCAN, melaksanakan proses pembelajaran dengan 

PACE, serta peserta didik memperoleh INKS, maka pendidik dalam berinteraksi dengan peserta 

didik harus menerapkan Patrap Triloka, yaitu pendidik harus selalu menjadi mampu menjadi 

Tulada, Karsa, dan Andayani (TKA), yaitu mampu menjadi Teladan (Tulada), mampu memberi 

motivasi (Karsa), dan mendukung atau mendorong (Andayani) peserta didik agar berhasil. 

Selanjutnya agar pembelajaran karakter tersebut lebih menyenangkan, maka perlu 

dibangun suatu media pembelajaran berbasis TIK, yaitu e-learning. Kedua SMK mitra tersebut 

telah mempunyai fasilitas TIK seperti: komputer, viewer, dan internet, namun belum 

dimanfaatkan secara optimal. Infrastruktur komputer di lab. Komputer pada sekolah tersebut 

juga sudah menggunakan jaringan komputer lokal atau LAN dan jaringan komputer nirkabel 

lokal atau WLAN yang dihubungkan ke internet.  

Pembelajaran melalui e-learning, guru dapat membuat sebuah media pembelajaran yang 

berisi materi-materi yang diajarkan. Di dalam media pembelajaran tersebut, guru dapat 

menuliskan materi dari awal sampai akhir pertemuan, bahkan termasuk contoh-contoh soal 

dengan kunci jawabannya. Materi ajar beserta contoh soal dapat di-update dengan mudah dan 

cepat untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Dengan menggunakan media 

yang berupa buku seperti sekarang ini, tentu akan kesulitan jika melakukan proses update 

materi. Dengan e-learning, maka bahan pembelajaran dapat dengan mudah untuk di-update 

atau diperbaharui isi atau content-nya. 
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  Melalui media e-learning  ini maka komunikasi dan interaksi antara siswa dengan guru 

semakin mudah. Komunikasi antara guru dengan siswa merupakan faktor penting dalam proses 

pembelajaran. Komunikasi tersebut mencerminkan proses interaksi untuk mencapai makna 

dalam pembelajaran. Selain itu dengan dikembangkannya e-learning, maka kolaborasi antar 

siswa untuk membentuk komunitas belajar juga semakin mudah. Kolaborasi antar siswa dapat 

membantu siswa untuk memperoleh pembelajaran yang bermakna, daripada jika siswa belajar 

sendirian. Kolaborasi juga menciptakan keterhubungan antar siswa untuk saling berbagi dan 

saling membantu dalam memecahkan masalah. 

Melalui pengembangan pendidikan karakter dan e-learning di sekolah berarti selaras 

dengan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu misi tersebut adalah adanya 

himbauan ke sekolah untuk memasukkan kurikulum pengenalan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) sejak pendidikan dasar. Melalui cara ini diharapkan siswa memiliki 

kemampuan untuk mengenal, memahami, dan berinteraksi dengan dunia teknologi informasi 

dan komunikasi sejak dini.  Selain itu kegiatan ini juga sejalan dengan target Direktorat 

Pembinaan Mutu SMK pada tahun 2011.  Terkait dengan TIK, pada tahun tersebut lembaga ini 

menargetkan bahwa SMK-SMK di Indonesia harus:  1) 25% SMK memiliki perpustakaan yang 

dioperasikan melalui e-learning; 2) 50% SMK memiliki laboratorium atau bengkel; 3) SMK 

minimal memiliki satu unit usaha berpasangan; 4) 50% SMK yang memiliki akses untuk 

menerapkan Information and Communication Technology (ICT) based learning. 

Perpustakaan sekolah mitra masing-masing mempunyai koleksi cetak sebanyak 18.524 

eksemplar untuk SMKN 2 Depok dan 11.283 eksemplar untuk SMK BOPKRI 1. Kedua 

perpustakaan tersebut menurut fisiknya dapat bagi menjadi dua yaitu: 1) koleksi tercetak 

seperti buku, majalah, surat kabar, brosur, gambar, dan lain sebagainya, serta 2) koleksi 

rekaman seperti: kaset, slide, film, microfilm, dan bahan rekaman.  Kedua perpustakaan ini 

menempati ruangan ukuran 12 x 16 m2 untuk SMKN 2 Depok dan 9 x 10 m2 untuk SMK BOPKRI 

1 Yogyakarta.  

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa sistem pelayanan kedua SMK ini adalah 

menggunakan sistem pelayanan terbuka (open access) dan sistem pelayanan tertutup (closed 

access). Dalam sistem pelayanan terbuka, pemakai perpustakaan dapat secara bebas memilih 

dan mencari sendiri buku-buku yang diperlukan di rak. Pada sistem ini antara ruang baca 

dan ruang koleksi tidak ada pemisah sehingga pengunjung dengan leluasa dapat mengambil 

buku yang diperlukan di rak.  Sementara sistem pelayanan tertutup adalah pemakai tidak 

diijinkan memasuki ruangan koleksi. Apabila pemakai memerlukan buku, maka cukup mengisi 

slip/formulir peminjaman yang berisi data-data buku tersebut, termasuk lokasinya di rak 

selanjutnya pustakawan yang mencari dan mengambilkan buku tersebut dan menyerahkan 

kepada pemesan/pemakai. 

Hasil studi pendahuluan ditemukan bahwa siswa dan guru ternyata belum 

mengoptimalkan fungsi perpustakaan sekolah. Umumnya siswa enggan datang ke 

perpustakaan, karena sistem pelayanan perpustakaan kurang memuaskan, seperti: akses 

pencarian koleksi yang rumit, prosedur pendaftaran dan peminjaman yang rumit, dan 

kurangnya tenaga yang mengurusi perpustakaan ini.  Dari sumber atau koleksi perpustakaan 

ditemukan bahwa koleksi perpustakaan tidak lengkap, tidak ditemukan koran atau majalah 

yang dapat dibaca oleh siswa atau guru, dan buku-buku koleksinya merupakan cetakan lama 
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dan ketinggalan dengan kurikulum.  Aspek pengelolaan perpustakaan ditemukan bahwa 

pelayanan perpustakaan masih manual belum elektronik (padahal tersedia komputer dan 

jaringannya), sistem penataan tidak mengikuti standar dan terkesan hanya ditata, dan tidak 

adanya digitalisasi koleksi. Selain ketiga faktor tersebut, kondisi perpustakaan sekolah mitra 

secara fisik terkesan kurang terawat, berdebu, dan tidak nyaman. Pada gambar berikut dapat 

dilihat permasalahan terkait dengan perpustakaan mitra: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 

Masalah Utama Perpustakaan Mitra 

 

Pada lain sisi, kurikulum SMK menghendaki bahwa kegiatan pembelajaran tidak lagi 

terpusat pada guru (teacher centered learning), tetapi lebih terpusat kepada siswa (student 

centered learning), pembelajaran aktif (active learning), inovatif, dan pembelajaran berbasis 

pada aneka sumber (BSNP, 2006).  Proses kegiatan ini dapat berjalan dengan baik apabila siswa 

telah mempersiapkan materi yang akan diajarkan, sementara itu guru sendiri harus selalu 

memperluas cakrawala ilmu pengetahuannya.  Tempat untuk mendapatkan sumber dan 

memperluas cakrawala ilmu tersebut adalah perpustakaan dan agar siswa guru tertarik datang 

ke perpustakaan, maka pepustakaan harus menyediakan sumber-sumber yang aktual dan 

menarik.  Perpustakaan untuk dapat menyajikan sumber-sumber yang aktual dan menarik 

adalah melalui e-library. Layanan e-library merupakan bentuk layanan perpustakaan berbasis 

pada penggunaan teknologi informasi, khususnya internet. 

Berdasarkan uraian di atas dan hasil diskusi dengan pengambil kebijakan di kedua 

sekolah mitra yaitu SMKN 2 Depok dan SMK BOPKRI 1 Yogyakarta, permasalahan-

permasalahan utama yang dihadapi oleh sekolah mitra adalah:  

1. Bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai karakter ke dalam mata pelajaran yang 

diampu oleh guru-guru SMKN 2 Depok dan SMK BOPKRI 1 Yogyakarta? 

2. Bagaimana mengoperasikan e-learning untuk pembelajaran di SMKN 2 Depok dan 

SMK BOPKRI 1 Yogyakarta?  

3. Bagaimana menggunakan dan menjelajahi sumber-sumber belajar dengan 

menggunakan e-library di SMKN 2 Depok dan SMK BOPKRI 1 Yogyakarta?   
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Berdasarkan permasalahan yang dihadapi kedua sekolah mitra yaitu SMKN 2 Depok dan 

SMK BOPKRI 1 Yogyakarta, maka kegiatan pengabdian  ini bertujuan memberikan pelatihan 

untuk: 

1. Menginternalisasikan nilai-nilai karakter ke dalam mata pelajaran yang diampu oleh 

guru-guru di SMKN 2 Depok dan SMK  BOPKRI 1 Yogyakarta. 

2. Mengoperasikan e-learning untuk pembelajaran di SMKN 2 Depok dan SMK BOPKRI 

1 Yogyakarta. 

3. Mengoperasikan e-library SMKN 2 Depok dan SMK BOPKRI 1 Yogyakarta   

               Manfaat kegiatan pengabdian IbM ini adalah: 

1. Meningkatkan kemampuan guru-guru di sekolah mitra dalam menginternalisasikan 

nilai-nilai karakter ke dalam mata pelajaran yang diampu oleh guru-guru di SMKN 2 

Depok dan SMK BOPKRI 1 Yogyakarta. 

2. Meningkatkan kemampuan guru-guru dan staf teknis dalam mengoperasikan dan 

memanfaatkan e-learning untuk pembelajaran di SMKN 2 Depok dan SMK BOPKRI 1 

Yogyakarta 

3. Meningkatkan kemampuan guru-guru dalam mengoperasikan dan memanfaatkan e-

library di SMKN 2 Depok dan SMK BOPKRI 1 Yogyakarta.   

Penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh sekolah mitra, yaitu SMKN 2 Depok dan 

SMK BOPKRI 1 Yogyakarta  yaitu dengan pelatihan pengembangan karakter, pelatihan e-

learning, dan pelatihan e-library, dengan indikator pencapaian hasil kegiatan sebagai berikut:  

1. Terinternalisaikannya nilai-nilai karakter ke dalam mata pelajaran yang diampu oleh 

guru-guru di SMKN 2 Depok dan SMK BOPKRI 1 Yogyakarta. 

2. Dapat dimanfaatkannya e-learning untuk pembelajaran di SMKN 2 Depok dan SMK 

BOPKRI 1 Yogyakarta. 

3. Dapat dimanfaatkannya e-library di SMKN 2 Depok dan SMK BOPKRI 1 Yogyakarta.   

4.  

 

METODE  

Salah satu metode untuk membangun kembali karakter siswa-siswa SMK mitra adalah 

dengan pembelajaran karakter melalui internalisasi nilai-nilai karakter ke dalam setiap bidang 

studi.  Internalisasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran memang tidak hanya menjadi 

kewajiban guru Pendidikan Kewarganegaraan ataupun guru Pendidikan Agama, tetapi 

merupakan kewajiban semua guru. Namun demikian, selama ini guru-guru di SMK sekolah 

mitra masih mengalami kebingungan bagaimana cara menginternalisasikan nilai-nilai karakter 

ke dalam mata pelajaran.  Guru masih bingung menentukan seberapa besar/butir nilai-nilai 

karakter yang akan diinternalisasi sehingga tidak terlalu membebani mata pelajaran yang 

diinternalisasikan.  Guru masih belum memahami bagaimana cara mendeteksi agar nilai-nilai 

karakter yang diinternalisasikan tidak terjadi tumpang tindih. 

 Melalui pelatihan yang diselenggaraan oleh Tim Pengabdi bekerja sama dengan sekolah 

mitra (SMKN 2 Depok dan SMK BOPKRI 1 Yogyakarta), para guru mendapatkan tambahan 

wacana alternatif metode menginternalisasikan nilai-nilai karakter, yang bisa diaplikasikan 

dalam mata pelajaran yang diampu oleh para guru tersebut.  
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Sekolah mitra sudah mempunyai fasilitas TIK seperti: komputer, viewer, dan internet. 

Infrastruktur komputer di lab. Komputer pada sekolah tersebut juga sudah menggunakan 

jaringan komputer lokal atau LAN dan jaringan komputer nirkabel lokal atau WLAN yang 

dihubungkan ke internet.  Namun demikian proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah 

mitra, sebagian besar guru masih menggunakan cara-cara klasik tanpa memanfaatkan media 

pembelajaran melalui e-learning.   

Dengan pelatihan e-learning kepada para guru dan staf sekolah mitra oleh tim pengabdi, 

para guru di sekolah mitra dapat merancang, mengelola, dan cara meng-update materi 

pembelajaran melalui sistem informasi e-learning. Pelatihan dilaksanakan Pembelajaran melalui 

media e-learning tersebut dapat meningkatkan komunikasi dan interaksi antarA siswa dengan 

guru, meningkatkan kolaborasi antar siswa untuk membentuk komunitas belajar, sehingga 

belajar menjadi lebih mudah, dan melalui e-learning akan membantu siswa untuk memperoleh 

pembelajaran yang bermakna, daripada jika sisaa belajar sendirian.  

Hasil studi pendahuluan ditemukan bahwa koleksi-koleksi buku dan referensi lainnya di 

perpustakaan sekolah mitra belum dikelola dengan baik. Inventarisasi, klasifikasi, sistem 

katalog, penyelesaian koleksi perpustakaan masih disajikan secara manual. Hal ini 

mengakibatkan  prosedur pendaftaran dan peminjaman yang kurang efektif.  Dengan demikian 

sekolah mitra membutuhkan sistem informasi yang dapat digunakan untuk membantu 

menginventarisasi, mengklasifikasi, mengkatalogisasi, dan membantu dalam memberikan 

pelayanan kepada siswa, guru, maupun masyarakat luas dalam proses pinjam meminjam.  

 Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, sekolah mitra saat ini telah memiliki sistem 

informasi e-library, dan para guru diberi pelatihan menggunakan sistem tersebut. Melalui 

penggunaan sistem informasi perpustakaan, maka akses pencarian koleksi menjadi lebih 

mudah. Selain itu dengan sistem informasi e-library, maka seluruh informasi dan koleksi yang 

ada di perpustakaan sekolah dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkannya, baik oleh 

siswa maupun guru. Melalui e-library, maka semakin mendorong terciptanya jaringan 

perpustakaan sekolah digital nasional (Indonesian digital library network), sehingga antar 

perpustakaan sekolah dapat bertukar informasi. 

Pelatihan juga diberikan kepada petugas perpustakaan di sekolah mitra untuk 

mengimplementasikan e-library tersebut. Petugas dituntut tidak hanya mahir mengoperasikan 

sistem tersebut, tetapi harus dapat memelihara dan melakukan update atau pembaruan-

pembaruan terhadap sumber-sumber belajar yang ada. Khalayak sasaran kegiatan adalah 33 

(tiga puluh tiga) orang, terdiri dari: 20 (dua puluh) orang guru dan staf administrasi dari SMKN 

2 Depok dan 13 (tiga belas) orang dari SMK BOPKRI I Yogyakarta.  

Metode yang digunakan adalah: ceramah, tanya jawab, sharing ide,  praktik/latihan. 

Lokasi kegiatan pelatihan e-learning di SMKN 2 Depok, untuk kegiatan e-library dilaksanakan di 

SMKN 2 Depok dan SMK BOPKRI 1 Yogyakarta. Untuk pelatihan terkait pengembangan 

pendidikan karakter dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Pada dasarnya kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana. 

Kegiatan pelatihan terkait dengan pengembangan karakter ini diselenggarakan pada hari Sabtu, 

tanggal 13 Oktober 2012 di Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), 

dengan pemateri adalah Rr. Indah Mustikawati, S.E., M.Si., Ak. Pelatihan dikatakan berhasil 

dengan dihadiri oleh 33 (tiga puluh tiga) orang peserta terdiri dari para guru dari sekolah mitra 

yaitu 20 orang dari SMKN 2 Depok dan 13 orang dari SMK BOPKRI 1 Yogyakarta, dan telah 

dimasukkannya nilai-nilai karakter yang dipilih sesuai dengan kekhasan mata pelajaran yang 

diampu guru-guru ke dalam RPP. 

Pada awal pelatihan, masing-masing guru dari 2 (dua) sekolah mitra saling 

sharing/berbagi pengalaman dalam menginternalisasikan nilai-nilai karakter tertentu dalam 

pembelajaran yang diampu.bermanfaat untuk mengatasi kemerosotan karakter siswa melalui 

internalisasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran di kelas. Kegiatan ini juga bermanfaat 

memecahkan masalah kebingungan yang menyertai guru dalam mengimplementasikan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran. Tidak jarang guru bingung menentukan seberapa 

besar/butir nilai-nilai karakter yang akan diinternalisasi sehingga tidak terlalu membebani 

mata pelajaran yang diinternalisasikan.  Dengan pelatihan ini, guru menjadi lebih memahami 

cara mendeteksi agar nilai-nilai karakter yang diinternalisasikan tidak terjadi tumpang tindih. 

Pendekatan pembelajaran yang ditawarkan dalam kegiatan pelatihan pengembangan 

pendidikan karakter ini adalah Student Teacher Aesthethic Role-Sharing (STAR). Model STAR 

merupakan model yang dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Pendidikan UGM bekerja 

sama dengan Kemendiknas. Model STAR dibangun dari model Student Centered Learning (SCL) 

yang diinovasikan dengan kearifan lokal dan dikemas dalam satu PATRAP TRILOKA, yaitu Ing 

ngarsa sung tulada, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani.  Dengan model STAR 

diharapkan dapat tercapai suatu sistem pembelajaran yang lebih estetik yang dapat 

meningkatkan interaksi akademik antara pendidik dengan peserta didik sehingga pembelajaran 

menjadi lebih berhasil guna dan mengedepankan kearifan lokal. Model STAR dimaksudkan 

untuk meningkatkan suasana harmonis peserta didik-pendidik, yaitu menjadi sebagai berikut. 

1. Pendidik senantiasa berusaha menjadi teladan (role model) bagi peserta didik 

2. Pendidik berusaha memotivasi dan memberi dukungan agar peserta didik menjadi 

pembelajar mandiri, menjadi pembelajar sepanjang hayat, percaya diri, dan menjadi 

problem solver 

3. Peserta didik lebih nyaman dalam berkomunikasi dengan dosen sehingga lebih efektif 

menimba ilmu dan membangun keterampilannya 

4. Menjadikan peserta didik bersikap baik dan mempunyai etika 

5. Peserta didik mendapat nilai-nilai atau values yang penting dan bermanfaat baginya 

dalam pekerjaannya dan kehidupannya di masa depan. 

Dengan model STAR diharapkan peserta didik lebih merasa nyaman dalam 

berkomunikasi dengan guru dan sebaliknya guru memperhatikan/ membimbing peserta didik 

dengan intensitas yang lebih tinggi. Dengan demikian terbangun atmosfer akademik yang 

kondusif dan menghasilkan peserta didik yang mandiri, kreatif, dan inovatif serta guru yang 

peduli terhadap pertumbuhan akademik peserta didik (mengikuti perkembangan peserta didik 

satu per satu secara individual).  
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Model STAR dimaksudkan untuk meningkatkan suasana harmonis peserta didik-pendidik, 

yaitu menjadi sebagai berikut: 

1. Pendidik senantiasa berusaha menjadi teladan (role model) bagi peserta didik 

2. Pendidik berusaha memotivasi dan memberi dukungan agar peserta didik menjadi 

pembelajar mandiri, menjadi pembelajar sepanjang hayat, percaya diri, dan menjadi 

problem solver 

3. Peserta didik lebih nyaman dalam berkomunikasi dengan dosen sehingga lebih efektif 

menimba ilmu dan membangun keterampilannya 

4. Menjadikan peserta didik bersikap baik dan mempunyai etika 

5. Peserta didik mendapat nilai-nilai atau values yang penting dan bermanfaat baginya 

dalam pekerjaannya dan kehidupannya di masa depan. 

Dasar pelaksanaan kegiatan model STAR adalah kecintaan pendidik pada peserta didik 

dan profesinya (P2P UGM, 2010). Cinta pada peserta didik berarti keinginan yang tulus untuk 

membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk dapat mencapai hal ini maka 

pendidik secara internally driven melaksanakan pembelajaran dan proses pembelajaran dengan 

penuh Semangat, Cinta, Aktualisasi, dan Nurani yang tulus (SCAN). Pendidik melakukan 

pekerjaan dengan Peduli pada Aktualisasi Cita-cita Edukasi (PACE). Pendidik juga harus 

membuat program pembelajaran untuk mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya 

sehingga dapat dicapai proses pembelajaran yang interaktif dengan peserta didik. Tujuannya 

adalah agar peserta didik menjadi berilmu dan terampil dalam pengetahuan bidang ilmu yang 

terkait dengan mata kuliah yang diasuh. Walaupun demikian yang penting dan utama adalah 

menjadikan peserta didik bersikap baik dan mempunyai etika. Peserta didik mendapat nilai-

nilai atau values yang penting dan bermanfaat baginya dalam pekerjaannya dan kehidupannya 

di masa depan.  

Pendidik berusaha agar peserta didik memperoleh Ilmu pengetahuan, Nilai, Ketrampilan, 

serta Sikap dan etika (INKS). Seluruh usaha pendidik dalam berinteraksi dengan peserta didik 

untuk mata pelajaran yang diasuhnya adalah untuk memberikan pada peserta didik segala yang 

tersebut di atas. 

Usaha untuk meningkatkan kontak peserta didik pendidik seyogyanya tidak hanya 

diusahakan di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Berdiskusi tentang ilmu dan social skills 

dapat dilaksanakan secara informal dalam pertemuan antara peserta didik dan pendidik di luar 

kelas. Hal ini dilakukan untuk membina kedekatan ilmiah antara peserta didik dan pendidik 

serta untuk memupuk kepercayaan antara kedua pihak. 

Dalam pembelajaran, selain ranah kognitif dan psikomotorik dari peserta didik, juga 

harus diperhatikan ranah afektifnya. Untuk itu pendidik perlu memberi motivasi kepada 

peserta didik. Cara memberi motivasi dapat dipelajari, tetapi dalam penerapannya sangat 

tergantung pada selera dan karakter pendidik dan peserta didik. Metode evaluasi untuk 

mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik melalui metode pembelajaran STAR sangat 

tergantung pada model pembelajaran yang digunakan. 

Kegiatan pelatihan e-learning diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 6 Oktober 2012 

di SMKN 2 Depok. Pemateri adalah Pulut Suryani, S.Kom., dan pelatihan diikuti oleh 33 (tiga 

puluh tiga) orang peserta terdiri dari para guru dari kedua sekolah mitra yaitu 20 orang guru 

dan staf dari SMKN 2 Depok dan 13 orang dari SMK BOPKRI I Yogyakarta. Kegiatan dikatakan 
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berhasil dengan digunakannya pembelajaran yang berbasis teknologi informasi yaitu melalui e-

learning oleh guru-guru di kedua sekolah mitra.  

Dengan pelatihan e-learning kepada para guru dan staf di kedua SMK Mitra, maka kedua 

sekolah mitra yang telah mempunyai fasilitas TIK seperti: komputer, viewer, dan internet, serta 

juga telah memiliki infrastruktur komputer berupa jaringan komputer lokal atau LAN dan 

jaringan komputer nirkabel lokal atau WLAN yang dihubungkan ke internet, para guru dan staf 

pengelola dapat merancang, mengelola, dan cara meng-update materi pembelajaran melalui 

sistem informasi e-learning.  

Materi pada kegiatan ini disusun berdasarkan sistem modul. Tidak seperti  pada buku-

buku pada umumnya, yang membahas teori secara berurutan. Modul disusun atas dasar 

kemudahan pemberian materi dan keterampilan secara teoritis dan praktis. Hal ini mengingat 

tersedianya waktu yang relatif sedikit dan pelaksanaan pengabdian yang tidak semuanya 

langsung menggunakan komputer. Pertimbangan lain adalah biasanya peserta lebih tertarik 

pada praktik daripada mempelajari lewat teori. Pada  sesi pengenalan e-learning semua peserta 

dikenalkan bagaimana menggunakan moodle untuk proses belajar mengajar secara online, 

meliputi tatacara instalasi sampai dengan bagaimana menggunakan menu yang ada pada 

moodle. 

 Semua peserta diberikan waktu untuk tanya jawab, yang bertujuan untuk mengevaluasi 

sejauh mana materi telah dipahami, mengetahui keterampilan dari masing-masing peserta, dan 

yang lebih penting adalah untuk memberikan dorongan belajar peserta selama mengikuti 

pelatihan. Pada tahap akhir kegiatan pelatihan, diadakan evaluasi untuk melihat seberapa jauh 

materi pelatihan dapat dipahami oleh peserta, sehingga pengabdi dapat mengkoreksi dan 

memperbaiki sistem dan metode yang akan diterapkan selanjutnya. 

Hasil pelatihan e-learning, dapat meningkatkan komunikasi dan interaksi antara siswa 

dengan guru, meningkatkan kolaborasi antar siswa untuk membentuk komunitas belajar, 

sehingga belajar menjadi lebih mudah, dan melalui e-learning membantu siswa untuk 

memperoleh pembelajaran yang bermakna, daripada jika siswa belajar sendirian. Penggunaan 

e-learning ini juga meningkatkan kolaborasi antar siswa untuk membentuk komunitas belajar. 

Kolaborasi antar siswa dapat membantu siswa untuk memperoleh pembelajaran yang 

bermakna, daripada jika siswa belajar sendirian. Kolaborasi juga menciptakan keterhubungan 

antar siswa untuk saling berbagi dan saling membantu dalam memecahkan masalah.   

Melalui penggunaan e-learning, mendorong siswa untuk secara mandiri mencari sumber 

belajar dan mencapai kebermaknaan dari proses pencariannya.  Melalui e-learning, maka 

memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses beragam sumber belajar yang tersedia di 

internet, berupa situs, artikel ilmiah, gambar/foto, video, audio, paket-paket pembelajaran, nara 

sumber ahli, dan lain-lain 

Berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan, tim pengabdi telah merancangkan untuk 

kedua sekolah mitra sistem informasi e-library, dan telah dilaksanakan pelatihan e-library 

mengenai cara mengimplementasikan dan memelihara sistem tersebut.  Kegiatan pelatihan e-

library diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2012 di SMKN 2 Depok. Pemateri 

adalah Y. Yohakim Marwanta S.Kom., M.Cs. dan pelatihan diikuti oleh 33 (tiga puluh tiga) orang 
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peserta terdiri dari para guru dari kedua sekolah mitra yaitu 20 orang guru dan staf dari SMKN 

2 Depok dan 13 orang dari SMK BOPKRI I Yogyakarta.  

Dengan dimanfaatkannya e-library tersebut dapat: 1) mengoptimalkan fungsi 

perpustakaan sekolah. Melalui e-library, maka siswa senang datang ke perpustakaan, karena 

perpustakaan menjadi lebih menarik, akses pencarian koleksi mudah, dan sistem pelayanan 

lebih memuaskan.  Dengan demikian, melalui e-library maka kinerja siswa dan guru dapat 

meningkat; 2) melalui format layanan e-library, siswa dan guru dimungkinkan dapat mengakses 

koleksi-koleksi perpustakaan di komputer laboratorium sekolah, komputer ruangan guru, di 

rumah, atau melalui warung-warung internet; 3) dengan e-library, maka pembelajaran aktif 

(active learning), inovatif, dan pembelajaran berbasis pada aneka sumber dapat dilaksanakan 

dengan baik. 

Pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari adanya faktor pendorong dan faktor 

penghambat: 

 Faktor pendorong keberhasilan dalam kegiatan adalah; 1) Adanya program dari sekolah 

mitra yang mewajibkan para guru untuk memasukkan nilai-nilai karakter tertentu dalam 

pembelajaran yang dituangkan dalam RPP yang dibuat oleh guru pengampu; 2) Sekolah mitra 

telah memiliki sarana TIK seperti: komputer, viewer, dan internet.  Selain itu, sekolah mitra juga 

telah memiliki infrastruktur komputer di lab. Komputer, yaitu sudah menggunakan jaringan 

komputer lokal atau LAN dan jaringan komputer nirkabel lokal atau WLAN yang dihubungkan 

ke internet; 3) adanya kerjasama yang baik antara tim pelaksana kegiatan dengan sekolah mitra 

dalam mengembangkan e-library; 4) parstisipasi aktif dan komitmen yang tinggi dari peserta 

pelatihan pengembangan karakter siswa, pelatihan e-learning, dan e-library.  

 Secara teknis tidak ada faktor penghambat yang berarti, dari awal pelaksanaan kegiatan, 

penyusunan materi, dan evaluasi akhir dapat diselesaikan dengan baik. Kendala yang dihadapi 

yaitu kesibukan waktu peserta pelatihan dari kedua sekolah mitra, sehingga koordinasi jadwal 

kegiatan sering berubah. Selain itu, terbatasnya waktu yang tersedia dan kemampuan awal para 

peserta yang berbeda-beda, sehingga tidak semua materi e-learning dan e-library dapat 

ditransformasikan dengan baik kepada semua peserta. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini adalah: 

1. Kegiatan pelatihan pengembangan pendidikan karakter melalui internalisasi nilai-

nilai karakter dalam pembelajaran di kelas,   dikatakan berhasil dengan disusunnya 

RPP yang telah dimasuki nilai-nilai karakter di dalamnya untuk dilaksanakan dalam 

pembelajaran di kelas. Pengawalan secara terus menerus pembinaan karakter siswa 

di sekolah diharapkan dapat menahan kemerosotan atau dekadensi moral dan 

perilaku ketidakdisiplinan dan ketidakjujuran siswa. 

2. Pelatihan e-learning di kedua SMK Mitra, dapat membantu para guru dan staf dalam 

merancang, mengelola, dan cara meng-update materi pembelajaran melalui sistem 

informasi e-learning.  

3. Pelatihan e-learning juga meningkatkan komunikasi dan interaksi antara siswa 

dengan guru, meningkatkan kolaborasi antar siswa untuk membentuk komunitas 
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belajar, sehingga belajar menjadi lebih mudah, serta dapat membantu siswa untuk 

memperoleh pembelajaran yang bermakna, daripada jika siswa belajar sendirian. 

Melalui e-learning, memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses beragam 

sumber belajar yang tersedia di internet, berupa situs, artikel ilmiah, gambar/foto, 

video, audio, paket-paket pembelajaran, nara sumber ahli, dan lain-lain. 

4. Berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan, tim pengabdi telah merancangkan 

untuk kedua sekolah mitra sistem informasi e-library, dan telah dilaksanakan 

pelatihan e-library mengenai cara mengimplementasikan dan memelihara sistem 

tersebut.  Dengan dimanfaatkannya e-library tersebut dapat: (1) mengoptimalkan 

fungsi perpustakaan sekolah. Melalui e-library, maka siswa senang datang ke 

perpustakaan, karena perpustakaan menjadi lebih menarik, akses pencarian koleksi 

mudah, dan sistem pelayanan perpustakaan kepada guru dan murid menjadi lebih 

memuaskan.  Dengan demikian, melalui e-library maka kinerja siswa dan guru dapat 

meningkat; (2) melalui format layanan e-library, siswa dan guru dimungkinkan dapat 

mengakses koleksi-koleksi perpustakaan di komputer laboratorium sekolah, 

komputer ruangan guru, di rumah, atau melalui warung-warung internet; (3) dengan 

e-library, maka pembelajaran aktif (active learning), inovatif, dan pembelajaran 

berbasis pada aneka sumber dapat dilaksanakan dengan baik. 

 

 Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kegiatan pengabdian ini adalah: 

1. Peserta kegiatan (para guru/pendidik) perlu senantiasa mengembangkan 

kreativitasnya dalam mengembangkan pembelajaran yang menginternalisasikan 

nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran di kelas. 

2. Peserta kegiatan (para guru/pendidik) perlu diberikan pendampingan dari sekolah 

untuk terus melakukan up date materi pembelajaran melalui sistem informasi e-

learning. 

3. Peserta kegiatan (para guru/pendidik) di kedua sekolah mitra perlu memotivasi 

peserta didik/siswa dan memberikan penugasan dengan memanfaatkan e-library. 
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IBM  KELOMPOK INDUSTRI KECIL KERAJINAN BATIK TULIS 
TRADISIONAL  IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL  

Tri Hartiti Retnowati, dkk 
 

ABSTRAK 

 

Kegiatan Ipteks Berbasis Masyarakat (IbM) Kelompok Industri Kecil Kerajinan 
Batik Tulis Tradisional Imogiri, Kabupaten Bantul ini bertujuan untuk memberikan 
solusi terhadap permasalahan perajin dengan sentuhan Ipteks, yaitu melalui 1) 
peningkatan kualitas dan kuantitas produk kerajinan batik tulis, 2) memperluas 
jaringan pemasaran mitra, 3) peningkatan kemampuan manajerial mitra.  

 Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah Metode Pelatihan mengenai 
Desain Motif Batik, Pelatihan Manajemen Usaha dan Pembukuan, Pelatihan 
Penggunaan Website untuk pemasaran. Disamping itu juga dilakukan peningkatan 
kualitas dan kuantitas produksi dengan cara memberikan fasilitas produksi.Dalam 
kegiatan pelatihan Desain Motif Batik dan Manajemen, tim pelaksana memberikan 
materi melalui Metode Presentasi dan Demonstrasi, yang kemudian dipraktikkan 
oleh peserta pelatihan yang terdiri atas 25 orang perajin yang tergabung dalam 
kelompok perajin batik Girisari.Teknik evaluasi dilakukan dengan cara observasi, 
yaitu melihat bagaimana kualitas karya yang dihasilkan, dan dengan melakukan 
wawancara yaitu memberi berbagai pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan 
kegiatan baik secara individu maupun secara kelompok, juga dengan cara 
pemberian angket untuk mengetahui bagaimana tanggapan peserta tentang 
pelaksanaan kegiatan 

 Kegiatan IbM ini telah berhasil memberikan tambahan pengetahuan tentang desain 
dan pembukuan serta memberikan fasilitas pendukung produksi yang mampu 
meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi batik tradisional di kelompok 
perajin batik Girisari Imogiri Bantul. Kelompok perajinan menyambut positif 
kegiatan ini dan materi yang disajikan dapat dipahami oleh peserta.  Kegiatan 
berlangsung lancar, tepat waktu dan sesuai dengan yang diharapkan dan para 
perajin dapat memahami materi pelatihan yang telah didapatkan serta 
memanfaatkannya untuk memajukan usaha batik mereka.Fasilitas yang telah 
diberikan dalam kegiatan ini langsung dapat dimanfaatkan oleh perajin dalam 
berproduksi. 

 

Kata Kunci : Batik Tulis Tradisional, Kelompok Perajin Girisari 

 

PENDAHULUAN 

Analisis Situasi  

Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah 

maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. 

Salah satu daerah yang memiliki produk unggulan adalah daerah Imogiri kabupaten Bantul, 

yakni kerajinan batik. Potensi daerah Imogiri Bantul sangat mendukung berkembangnya 

industri kerajinan batik, baik menggunakan pewarna alami maupun sintetis. Bahan baku warna 

alami seperti kayu mahoni,  jati, secang, sangat mudah didapatkan di daerah Imogiri Bantul, 

yaitu di daerah perbukitan yang melingkupi daerah Imogiri 
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 Industri kecil yang menjadi mitra dalam kegiatan Ipteks ini adalah industri kerajinan 

batik tulis klasik Girisari dan Tiyas Batik yang berada di Imogiri Kabupaten Bantul.  Kawasan 

Imogiri terletak disebelah timur kota Bantul dan lokasi perajin batik tulis sendiri berada di 

sekitar  Makam Raja-Raja Mataram di perbukitan Imogiri. 

Hasil observasi yang telah dilakukan oleh tim pengabdi di Imogiri mendapatkan 

keterangan bahwa pengrajin mengalami hambatan dalam proses pewarnaan, pelorodan dan 

finishing akhir  disebabkan oleh minimnya fasilitas, ketidakmampuan menciptakan kreasi 

desain, dan pemasaran yang terbatas. Perajin batik Imogiri sangat berharap untuk dapat 

menjalin hubungan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi agar dapat memberikan bantuan 

baik berupa pelatihan, penerapan teknologi, perbaikan manajemen, sistem pemasaran yang 

efektif sehingga dapat meningkatkan produktivitas pengrajin batik. 

 

Permasalahan Mitra  

Pengrajin  kerajinan batik tulis  yang menjadi mitra adalah Perusahaan Batik Tulis Klasik 

Girisari dan Tiyas Batik sebagai usaha kecil dan menengah, dalam perkembangannya masih 

mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain:  

1. Kurangnya lengkapnya fasilitas proses produksi . 

2. Belum adanya sentuhan teknologi dalam proses produksinya. 

3. Pembuatan pewarna alami yang masih dikerjakan secara sederhana dengan jumlah yang 

terbatas. 

4. Belum memiliki kemampuan dalam membuat desain kerajinan batik tulis.  

5. Sistem  manajemen yang diterapkan masih sangat sederhana. 

6. Belum memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan 

sebagai media pemasaran.    

 

Solusi yang ditawarkan  

Adapun rencana kegiatan yang diusulkan untuk mencapai tujuan di atas adalah sebagai berikut :  

1. Perancangan dan penyediaan ruang proses finishing akhir batik dengan fasilitas yang 

memadai 

2. Penyediaan peralatan batik yang mampu mempercepat proses penyelesaian pencantingan, 

yaitu canting listrik dan kompor gas. 

3. Pelatihan desain untuk memberikan keterampilan mendesain motif batik. 

4. Pembuatan website untuk mendukung pemasaran  

5. Pelatihan pembukuan dan manajemen usaha.  
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Gambar 1.  

Alur pelaksanaan program kegiatan Ipteks 

 

Target Luaran  

Sesuai dengan kegiatan yang  telah direncanakan, maka jenis luaran yang akan dihasilkan dari 

kegiatan ini adalah :  

1. Kemampuan mendesain bentuk kerajinan batik tulis oleh pengrajin.   

2. Kemampuan menggunakan media internet sebagai sarana untuk pemasaran produk 

kerajinan batik tulis.  

3. Tercipta beberapa variasi desain motif kerajinan batik tulis.  

4. Tercipta beberapa variasi model kerajinan batik tulis.  

5. Tercipta sebuah web sebagai media pemasaran produk kerajinan batik tulis  untuk 

kelompok mitra.  

6. Tercipta satu ruang yang finishing akhir dengan kapasitas mampu melakukan 

pencelupan dan pelorodan  8 lembar kain/jam  

Analisis Kebutuhan 

Teknologi Tepat Guna Desain Motif Batik Manajemen 

1. Membuat desain 
tempat proses 
pewarnaan dan 
pelorotan. 

2. Mendesain ruang 
penjemuran dan 
penyimpanan  

Peralatan Proses 
pembuatan pewarna 
dan teknik pewarnaan 
serta finishing 

Pelatihan 

1. Pelatihan desain 
motif batik 

2. Pelatihan 
pembuatan web 

Pelatihan 

1. Pelatihan 
manajemen usaha  

2. Pelatihan 
pembuatan web 

3. Pelatihan 
manajemen 
pemasaran 

 

1. Merumuskan materi pelatihan yang relevan 
2. Membuat jadwal 
3. Mempersiapkan alat dan bahan pelatihan 
4. Pembagian tugas 
5. Pelaksanaan pelatihan 
6. Evaluasi 
 

Pemantauan 

Pelaporan 
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7. Terselenggarakannya pembukuan usaha para  pengrajin batik tulis secara tertib, 

sebanyak  minimal 5 buku yaitu: (a) buku pembelian, (b) buku penjualan, (c) buku kas, 

(d) buku neraca, (e) laporan rugi/laba.  

8. Peningkatan pengetahuan dan jiwa wirausaha para  pengrajin kerajinan batik tulis, 

sehingga mereka sanggup mengadakan perubahan-perubahan (inovasi) dalam 

menjalankan usahanya guna memperluas pasar dan pendapatan mereka.  

9. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan manajemen usaha terutama manajemen 

pemasaran yang akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan.   

 

PELAKSANAAN  

Realisasi penyelesaian masalah kegiatan dalam rangka memberikan solusi permasalahan 

perajin, secara rinci diuraikan sebagai berikut. 

 

1. Penyediaan ruang dengan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan proses 

pencelupan warna dan pelorodan.  

Kegiatan ini bertujuan membantu kelompok pengrajin batik tulis dalam hal pemrosesan 

batik tulis yang telah selesai dicanthing dan ditembok, sehingga tersedianya fasilitas yang 

memadai maka perajin tidak perlu membawa batik setengah jadi ke kota guna diproses 

pewarnaannya.  Ruang proses akhir yang disediakan dibuat sedemikian rupa sehingga alur 

kerja dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, meski tempat yang tersedia terbatas. 

Perancangan fasilitas ruang proses akhir  melibatkan beberapa mahasiswa dan teknisi.   

Langkah-langkah dalam perancangan ruang untuk proses pencelupan dan pelorodan 

adalah: Merancang fasilitas ruang, penggunaan keamanan dan kecepatan proses produksi 

sesuai fungsinya.  

Tim pelaksana melakukan perbaikan fasilitas ruang yang memadai untuk melakukan 

pencelupan warna dan  pelorodan batik dengan pemberian bantuan  fasilitas bak celup, bak 

lorod, dan bak cuci  untuk mempercepat  proses pewarnaan batik. Disamping itu untuk 

mempercepat proses pencantingan diberikan bantuan berupa canting dan kompor listrik. 

 

  

 

2. Pelatihan desain motif batik  

Untuk mengatasi permasalahan desain, dilakukan pelatihan desain motif batik oleh tim 

pengabdi. Peserta mempraktekkan dari proses desain di atas kertas, memindah pola di atas 
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kain, mencanting, mewarna, melorod warna, hingga selesai menjadi kain batik tulis. Peserta 

pelatihan berjumlah 25 perajin yang tergabung dalam kelompok perajin Girisari. 

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan kemampuan dalam mendesain motif kerajinan 

batik tulis sehingga diharapkan produk kerajinan batik tulis yang dihasilkan mempunyai variasi 

model yang unik dan beragam, yang pada akhirnya akan menambah daya saing terhadap 

produk yang dihasilkan. Materi yang akan diajarkan dalam pelaksanaan pelatihan desain motif 

batik  adalah sebagai berikut:  

o Pengenalan mengenai berbagai motif batik  

o Eksplorasi motif geometris 

o Eksplorasi motif flora dan fauna 

o Eksplorasi motif alam 

o Eksplorasi motif manusia  

o Eksplorasi motif kreasi. 

o Pengetahuan tentang konsep warna 

 

 

 

 

 

 

Perajin melakukan 

proses pewarnaan 

batik hasil desain 

mereka hingga 

selesai.  

 

 

 

 

 

 

 

Karya yang telah jadi dinilai oleh Tim pelaksana dan dipilih 

pemenang karya motif batik terbaik. 
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3. Pembuatan website untuk promosi  

Tujuan utama dari perancangan website ini adalah untuk memberikan sebagai sarana 

yang efektif untuk memperluas jaringan pemasaran produk kerajinan batik tulis, sehingga calon 

konsumen bisa berhubungan langsung kepada pengrajin. Website yang dirancang merupakan 

kompilasi dari berbagai hasil keahlian dan perpaduan gambar serta  layout. Kesatuan semua 

elemen tersebut tidak hanya menghasilkan sebuah estetika yang menyenangkan tetapi  juga 

dapat menjalin sebuah komunikasi interaktif dan juga adanya fasilitas kemudahan untuk 

mengakses isi web tersebut..  

Website yang dirancang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a)  Tujuan 

Penciptaan Website, Website yang dirancang sesuai dengan  tujuan penjualan dari pemilik 

usaha batik. yaitu menjual produk, b)  Target audience : Sasaran website jelas  dan desain yang 

diciptakan dipengaruhi oleh umur, kelamin, profesi dan kompetensi audiens yang akan 

mengunjungi website, c)  Menentukan Brand dari sebuah web, d) Tujuan Akhir Desain, 

mengetahui kegunaan web, membuat target, identifikasi calon user dan menetapkan brand. 

Tujuan utama  adalah menarik user untuk mendaftar (subscriber) ke dalam web yang kita 

desain, e)  Tool Analysis Target : untuk melihat atau mengukur target kesuksesan. 

 

4. Pelatihan Manajemen Usaha 

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan jiwa wirausaha para 

pengrajin batik tulis, meningkatkan kemampuan pembukuan usaha, meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan manajemen usaha terutama manajemen pemasaran dalam 

rangka meningkatkan pendapatan usaha  

Pelatihan  manajemen usaha  yang telah dilaksanakan  berisi antara lain : pelatihan 

kewirausahaan, pelatihan pembukuan usaha kecil/menengah, dan pelatihan manajemen 

pemasaran.  

 Secara rinci tahap-tahap pelatihan manajemen usaha tersebut adalah:  

1. Pelatihan kewirausahaan dengan materi:  

a. Pengenalan ciri-ciri dan watak wirausaha  

b. Strategi menangkap peluang besar  

c. Penyusunan rencana bisnis  

2. Pelatihan pembukuan usaha kecil/menengah  

3. Pelatihan manajemen pemasaran meliputi:  

a. Strategi penentuan harga  

b. Promosi penjualan  

c. Strategi menghadapi persaingan  

d. Packaging dan labeling  

Langkah-langkah dalam pelaksanaan pelatihan manajemen usaha ini adalah sebagai berikut:  

1. Merumuskan materi pelatihan yang relevan  

2. Membuat jadwal pelatihan   

3. Menyiapkan alat dan bahan pelatihan.  

4. Pembagian tugas Instruktur   

5. Pelaksanaan pelatihan  

6. Melaksanakan evaluasi   
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Faktor Pendukung dan Penghambat 

1. Faktor Pendukung 

Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik berkat dukungan berbagai faktor yaitu: 

a. Komunikasi dan koordinasi tim 

Komunikasi antar anggota tim  berlangsung lancar dan efektif  sehingga koordinasi tim 

pada proses persiapan, pembagian tugas, pelatihan dan penyediaan fasilitas produksi 

dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu. 

b. Komitmen peserta pelatihan 

Peserta pelatihan yang terdiri dari perajin yang tergabung dalam kelompok perajin batik 

Tradisional Girisari Imogiri sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti pelatihan 

dari awal hingga akhir. Begitu pula saat penugasan  dimana perajin  tersebut diminta 

untuk berpraktik menggambar desain, hingga pembuatan pola di atas kain dan 

memprosesnya hingga menjadi selembar kain batik, mereka sangat bersemangat untuk 

bekerja. 

 

2. Faktor Penghambat 

a. Lokasi yang Cukup Jauh 

Lokasi yang cukup jauh dengan medan berbukit cukup menguras energi dan waktu tim 

pelaksana. Akan tetapi semua bias diatasi dengan komitmen tinggi untuk mensukseskan 

kegiatan ini, dan antusiasme para perajin membuat tim sangat bersemangat. 

b. Keterbatasan Waktu 

Waktu yang terbatas disebabkan oleh banyaknya kegiatan lain, disamping itu 

pelaksanaan pelatihan dilaksanakan menjelang, saat, dan setelah bulan puasa sehingga 

cukup mengalami kendala dalam pengaturan waktu. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasar hasil pelaksanaan kegiatan Ipteks bagi  Masyarakat ini dan uraian pembahasan 

di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut ini. 

a. Pelatihan ini telah memberikan beberapa materi yang terkait dengan upaya meningkatkan 

kualitas dan kuantitas produksi batik tradisional di kelompok perajin batik Girisari Imogiri 

Bantul. 

b. Kelompok perajinan menyambut positif kegiatan ini dan materi yang disajikan dapat 

dipahami oleh peserta. 

c. Kegiatan berlangsung lancar, tepat waktu dan sesuai dengan yang diharapkan dan para 

perajin dapat memahami materi pelatihan yang telah didapatkan serta memanfaatkannya 

untuk memajukan usaha batik mereka. 

d. Fasilitas yang telah diberikan dalam kegiatan ini langsung dapat dimanfaatkan oleh perajin 

dalam berproduksi. 

 

 Saran 

Melihat kebermanfaat program ini dalam upaya meningkatkan kemampuan perajin serta 

meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi batik , maka diharapkan bahwa: 

a. Sebaiknya program kegiatan seperti ini dapat dilanjutkan ke tahap pengembangan produk 

untuk eksport. 
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b. Hendaknya program ini dapat terus berlanjut sehingga lebih banyak lagi kelompok perajin 

yang dapat merasakan manfaatnya. 

c. Para perajin peserta pelatihan diharapkan dapat ikut aktif berperan dalam mengembangkan 

batik dan menularkan pengetahuan yang telah di dapat pada perajin lain. 
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ABSTRAK 

Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat Teknologi Tepat Guna (PPM 
TTG) ini bertujuan untuk meningkatkan proses produksi dan membantu pemecahan 
masalah yang dihadapi UKM Sinar Alam berhubungan dengan pengeringan, 
pemotongan, dan pengepresan bulu shuttlecock. Metode kegiatan yang dilakukan 
pada Program Pengabdian kepada Masyarakat Teknologi Tepat Guna (PPM TTG) ini 
antara lain: Metode desain dan pembuatan mesin, Metode teori dan ceramah, 
Metode demonstrasi, dan Metode Latihan/praktek berupa langkah kerja dan K3. 
Hasil pelaksanaan kegiatan PPM TTG menunjukkan bahwa Produksi shuttlecock KW 
01, 02 dan 03 meningkat berturut-turut sebesar 80%; 90% dan 85,71% 
dibandingkan dengan sebelum adanya peralatan dari PPM TTG UNY. Secara umum 
proses produksi pada tahap pengeringan, pemotongan dan pengepresan meningkat 
dibandingkan dengan sebelum adanya mesin pengering, pemotong dan pengepres 
bulu shuttlecock. 

Kata Kunci: PPM TTG, Shuttlecock 

 

 

PENDAHULUAN  

Analisis situasi 

Desa manggung, merupakan salah satu desa di wilayah Kowen II, Timbulharjo, Kecamatan 

Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasca gempa Bantul tahun 2006 

dengan kekuatan gempa 5,9 skala rihter praktis melumpuhkan perekonomian di Kabupaten 

Bantul khususnya di kota Bantul sendiri. Banyak UKM-UKM dari yang skala besar sampai ke 

yang paling kecil mengalami kerugian, baik dari bangunan ataupun perusahaan yang rusak 

sampai ke penjualan yang menurun drastis.  

Sekitar 5000 orang di perkirakan meninggal, dan tidak terhitung lagi masyarakat yang 

cidera baik ringan maupun yang parah, dan hampir sebagian rumah di Bantul mengalami 

kerusakan dari yang paling parah maupun yang hanya rusak ringan. Praktis perekonomian 

khususnya di Kabupaten Bantul lumpuh total saat itu, terkena dampak dari kehebatan gempa 

bumi tersebut. Tak terkecuali itupun dialami oleh UKM kecil di bidang jasa pembuatan 

suttlecock Nusantara yang mengalami kerugian khususnya pada material, mulai dari 

perusahaan yang rusak sampai karyawan yang binggung akan rumahnya yang mengalami 

kerusakan dan bahkan anggota keluarga para pegawai yang terkena dampak dari gempa. 

mailto:agussan@yahoo.com
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Praktis UKM pembuatan sutllecock Nusantara tutup dalam waktu yang belum ditentukan. 

Seiring dengan berjalanya waktu dari tahun ke tahun perekonomian di Kabupaten Bantul mulai 

mengalami perubahan kearah semakin baik dan seperti sediakala, itu dapat dilihat dengan 

mulai munculnya kembali UKM-UKM yang mulai aktif maupun beroprasi kembali.  

Melihat permaslahan tersebut Bapak Parman berinisiatif untuk mengembalikan usaha 

sutllecock yang telah lama berhenti dengan mendirikan perusahaan home industri yang diberi 

nama “SINAR ALAM”. Sinar Alam berdiri pada tahun 2009, dan home industry ini bergerak 

hanya dalam bidang pembuatan sutllecock, bukan penyedia bahan baku pembuatan sutllecock. 

Cara pemasaran home industry ini bermula pada tidak adaanya target penjualan, melihat hasil 

pemasaran dan membawa langsung hasil produksi ke toko-toko penjualan olahraga, 

dikarenakan belum adanya modal yang memadai. Seiringnya waktu home industri Sinar Alam 

mulai berkembang, dapat dilihat dari hasil produksi dan tingkat pemesanan konsumen.  

Jumlah pegawai “Sinar Alam” sampai saat ini sebanyak 9 orang yang menitik beratkan 

pada bidang usaha pembuatan shuttlecock. Produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha di 

bidang kewirausahaan tersebut yaitu berupa shuttlecock yang teridiri dari 3 (tiga) macam jenis 

cock yaitu kelas III Sinar Alam berwarna hijau haranya 15 ribu shuttlecock khusus untuk anak 

berusia 12 tahun, Sinar Alam Silver harganya 20 ribu shuttlecock khusus untuk dewasa berumur 

15 tahun ke atas, serta cock berwarna biru dengan harga 33 ribu, merupakan shuttlecock yang 

paling baik ataupun shuttlecock unggulan Sinar Alam dan biasanya di pesan untuk 

pertandingan.  

Pengembangan dan pendayagunaan sektor industri termasuk di dalamnya industri kecil 

rumah tangga (home industry) dalam rangka otonomi daerah seperti yang telah diuraikan di 

atas, merupakan salah satu program unggulan yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak 

termasuk perguruan tinggi terdekat. Program unggulan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi wilayah yang bersangkutan. Hal ini, sesuai 

dengan harapan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bantul tersebut khususnya Desa 

Manggung.  

Maksud pernyataan di atas, sejalan dengan potensi manusia di Kabupaten Bantul Provinsi 

Yogyakarta khususnya di kecamatan Sewon memiliki beragam potensi industri, yang salah 

satunya adalah industri kecil pedesaan yang berupa produksi home industry pembuatan 

sutllecock. Sutllecock merupakan komponen pokok dalam permainan Bulutangkis. Proses awal 

pembuatan sutllecock dilakukan dengan alat yang terbatas dan sumberdaya manusia, yang pada 

awal berdirinya home industri tersebut masih dilakukan secara manual dengan tenaga manusia  

Dalam rangka peningkatan produktivitas dari kelompok usaha tersebut, permasalahan 

yang timbul berikutnya adalah proses pengeringan dan pemotongan bulu yang pada saat ini 

dilakukan secara manual yang tidak seimbang dengan produksi proses pengeringan dan 

pemotongan bulu yang dilakukan secara manual.  

Permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dan menengah termasuk di 

dalamnya adalah industri kecil rumah tangga di pedesaan antara lain adalah kurangnya 

pengalaman, pendidikan yang rendah, modal terbatas, pemilihan lokasi yang tidak tepat, 

kemampuan bersaing yang rendah, peralatan dan produk yang ketinggalan, kurang mengikuti 

informasi dan perkembangan, serta kekeliruan pengelolaan (Cahyono dan Adi, 2006: 8). Dengan 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
1081 

demikian, perlu adanya suatu langkah terobosan dalam membantu para pengusaha kecil dan 

menengah khususnya home industry di pedesaan dalam usaha meningkatkan kualitas dan 

kuantitas produk mereka. Perguruan tinggi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) sangat potensial dalam usaha mengatasi permasalahan ini yaitu dengan 

menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang telah diteliti, dikembangkan, 

diujicoba, dan dimiliki di kampus  

Perkembangan ipteks di perguruan tinggi sangat berperan dalam menunjang aktivitas 

kehidupan manusia di sekitarnya. Kemajuan ipteks menuntut manusia untuk melakukan 

perkembangan dalam banyak hal. Pola pikir yang semakin maju didukung oleh keinginan untuk 

melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri-sendiri maupun orang lain, manusia dituntut 

untuk dapat menciptakan sesuatu yang dulunya tidak ada menjadi ada atau suatu inovasi baru 

dan pengembangan dari yang sudah ada menjadi lebih baik serta efisien (Raharjo, 2004). 

Pengembangan ini dapat berupa penciptaan alat (mesin teknologi tepat guna) yang tepat guna 

dan dapat diterapkan secara mudah di masyarakat.  

Perancangan dan pembuatan alat yang berupa mesin TTG harus memperhatikan 

pertimbangan disain. Pertanyaan terkait dengan disain berteknologi tepat guna yang perlu 

dilontarkan sebelum melakukan rancang bangun dan membuat produk sebagaimana 

disampaikan oleh Espito dan Thrower (2005), yaitu: (1) Apakah produk memenuhi kebutuhan 

manusia?, (2) Apakah produk mampu bersaing di pasaran?, (3) Apakah produk ekonomis untuk 

diproduksi?, (4) Apakah produk akan menguntungkan bila dijual?. Sedangkan ahli lain 

berpendapat, bahwa beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pembuatan alat 

tepat guna yaitu bagi pemakai, meliputi: penampilan, efisiensi, kemudahan dioperasikan, dan 

dipelihara, berat dan ukuran produk, daya tahan, kemanfaatan, biaya operasi, biaya perawatan 

dan pemeliharaan, dan kemudahan mendapatkan suku cadang (Beam, 2000: 130).  

Memperhatikan pernyataan di atas, maka dalam melakukan rancang bangun dan 

pembuatan mesin pengering bulu dan mesin pemotong bulu untuk menunjang produksi 

shuttlecock ini juga berdasarkan persyaratan TTG bagi industri kecil, antara lain: (1) alat 

tersebut dapat memecahkan permasalahan industri kecil; (2) biaya operasinya terjangkau oleh 

kelompok sasaran; (3) bentuknya menarik, ergonomis, sederhana; serta (4) mudah 

dioperasikan, dirawat, dan aman.  

Oleh karena itu, guna memenuhi permintaan kwalitas dan kwantitas produk shuttlecock , 

perlu diciptakan suatu alat bantu (mesin TTG) yang dapat digunakan secara baik, sesuai dengan 

keperluan dan optimal fungsinya. Penciptaan alat bantu ini akan dapat menghemat tenaga, 

waktu, dan biaya produksi. Penciptaan alat bantu TTG ini memang memerlukan disain, 

pemikiran, dan pertimbangan yang matang. Terdapat beberapa hal yang menjadi dasar 

pertimbangan dalam membuat (rancang bangun) suatu alat, diantaranya yaitu: (1) segi fungsi, 

alat berfungsi untuk membantu mempermudah cara kerja manusia, (2) segi efisien, pekerjaan 

dapat diselesaikan dengan cepat, penggunaan tenaga lebih sedikit sehingga efisien dari segi 

waktu dan tenaga, (3) segi ekonomi, dengan ditekannya waktu dan tenaga yang digunakan 

akan mengurangi biaya operasional suatu pekerjaan, dan (4) segi keselamatan kerja, tidak 

membahayakan bagi pemakai alat, serta lingkungan atau tempat kerja (Harahap, Tt).  

Mesin pengering bulu dan pemotong bulu dirancang dan dibuat untuk membantu 

mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan pembuatan shuttlecock sesuai dengan 
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diharapkan. Pada awalnya gagasan pembuatan shuttlecock di industri rumah tangga “Sinar 

Alam” yaitu dari banyaknya permintaan akan produk shuttlecock, akan tetapi pasca gempa di 

Bantul 2006 banyak produksi home industry yang gulung tikar sehingga tidak dapat memenuhi 

banyaknya permintaan. Memproduksi shuttlecock dengan mengeringkan bulu dengan alat dan 

memotong dengan alat dasarnya tidak berbeda dengan mengeringkan secara alami dan 

memotong secara manual yang pada saat ini telah dapat dibuat oleh mitra kerja (home industry 

“Sinar Alam”) walaupun masih dikerjakan dengan sistem pengoperasian secara manual yaitu 

dengan menggunakan tangan manusia (tradisional). Padahal, pengeringan bulu dan 

pemotongan bulu dengan cara yang manual membutuhkan waktu yang cukup lama.  

Kendala dalam proses pengeringan bulu yang menjadi masalah adalah kendala cuaca yang 

tidak menentu. Apabila cuaca sedang mendung ataupun hujan maka produksi akan terhenti 

karena bahan baku shuttlecock yang berupa bulu harus kering untuk bias dibuat. Sedangkan 

pemotongan bulu menggunakan tangan manual ataupun gunting akan sangat memakan waktu 

yang lama dan hasil potonganyapun tidak sama rata walaupun hanya selisih sedikit atau 

hasilnya tidak homogen. Hal tersebut juga dapat terjadi terjadi dikarenakan adanya factor 

kelelahan dalam proses pemotongan bulu  

Berawal dari kondisi dan permasalahan di lapangan seperti tersebut di atas, maka perlu 

dibuat mesin pengering bulu dan mesin pemotong bulu shuttlecock sebagai mesin penunjang 

produksi shuttlecock dengan kecepatan yang tinggi dan hasil potongan bulu yang homogen. 

Dengan adanya alat mesin pengering bulu dan pemotong bulu dengan teknologi pengadaan alat 

ini diharapkan dapat membantu menambah hasil produksi shuttlecock, yang diproduksi oleh 

industri kecil rumah tangga “Sinar Alam” di Desa manggung, Kowen II, Timbulharjo Kecamatan 

Sewon, Kabupaten Bantul Yogyakarta sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas 

kerja industri kecil rumah tangga di pedesaan tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas selanjutnya dapat dilakukan identifikasi dan sekaligus 

rumusan masalah dalam pekerjaan rancang bangun mesin pengering bulu dan pemotong bulu 

serta penerapan teknologinya yaitu sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah membuat konstruksi mesin mekanis pengering bulu dan pemotong bulu 

yang kuat, stabil dan ramah lingkungan?  

2. Berapa ukuran mesin pengering bulu dan pemotong bulu yang sesuai untuk industri kecil 

rumah tangga “Sinar Alam” di Desa Manggung, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul?  

3. Bagaimana teknik pengoperasian mesin mekanis pengering bulu dan pemotong bulu untuk 

peningkatan hasil produksi shuttlecock tersebut?  

4. Apakah ada perbedaan hasil pengeringan bulu dan pemotong bulu yang dilakukan secara 

manual menggunakan tenaga manusia dengan menggunakan teknologi mesin?  

5. Apakah ada perbedaan kualitas antara shuttlecock dengan bulu hasil pengeringan dan 

pemotongan dengan alat dan shuttlecock denga bulu hasil pengeringan ddan pemotongan 

secara manual ini ditinjau dari segi efisiensi waktu, tenaga, biaya yang dikeluarkan, dan 

kwalitas bulu yang dihasilkan?  

6. Bagaimana teknik menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam mengoperasikan 

mesin pengering bulu dan mesin pemotong bulu tersebut?  

Tujuan dari kegiatan program PPM dalam bentuk PPM Unggulan berbasis TTG 

ini adalah untuk membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh industri kecil 



Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
1083 

rumah tangga “Sinar Alam” di Desa manggung, Kowen II, Timbulharjo, Kecamatan 

Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dalam hal 

pemecahan masalah proses pengeringan bulu dan pemotongan bulu dalam pembuatan 

shuttlecock. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan rancang bangun mesin 

pengering bulu dan mesin pemotong bulun yang bersifat mekanis sebanyak satu unit. 

Satu unit mesin pengering bulu mekanis ini terdiri dari: (1) kerangka mesin, (2) 

kerangka tempat bulu untuk dikeringkan, (3) mesin pengepres shuttlecock.  

   

METODE KEGIATAN 

Untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat, maka kegiatan PPM 

ini akan menggunakan beberapa metode, yaitu: 

1. Metode Disain dan Pembuatan Mesin  

Proses disain merupakan langkah awal dalam pekerjaan pembuatan mesin untuk penerapan 

berbasis TTG. Berdasarkan hasil disain tersebut akan dapat diketahui dimensi mesin, jumlah 

kebutuhan bahan, rencana kekuatan mesin, rencana produktivitas mesin, dan permasalahan 

lain terkait dengan rencana pembuatan mesin tersebut.  

Berdasarkan hasil gambar disain, dilajutkan dengan pengadaan peralatan (mesin pengering 

dan pemotong bulu mekanis) sesuai dengan disain mutlak harus dilaksanakan guna 

menunjang keberhasilan semua rencana Program PPM Unggulan Berbasis TTG yang telah 

direncanakan. Di samping itu, pengadaan peralatan yang berupa mesin pengering bulu dan 

pemotong bulu ini secara lambat-laun akan sangat membantu pemecahan masalah yang 

dihadapi oleh industri kecil rumah tangga KUB “Sinar Alam” di Desa Manggung, Kowen II, 

Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta  

2. Metode Teori dan Ceramah  

Metode teori dan ceramah dipilih untuk menyampaikan beberapa teori pendukung yang 

erat kaitannya dengan masalah penggunaan mesin mekanis pengering bulu dan pemotong 

bulu dan proses pembuatan shuttlecock tersebut. Permasalahan yang disampaikan dalam 

metode ini, seperti: (1) Menentukan ukuran mesin mekanis pengering bulu dan pemotong 

bulu yang sesuai untuk industri kecil rumah tangga, (2) Teknik pengoperasian mesin 

mekanis pengering bulu dan pemotong bulu, dan (3) Cara menjaga keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) dalam menggunakan mesin mekanis pengering bulu dan pemotong 

bulu tersebut.  

3. Metode Demonstrasi  

Metode demonstrasi diperlukan untuk memberi pengetahuan, pengalaman, pemahaman, 

dan contoh kepada para karyawan/anggota industri kecil pasangan (industri kecil rumah 

tangga “Sinar Alam”) Penggunaan metode demonstrasi ini, khususnya dalam memberikan 

contoh praktis dalam hal teknik mengoperasikan mesin mekanis pengering bulu dan 

pemotong bulu serta cara menjaga keselamatan maupun kesehatan kerja. Keselamatan dan 

kesehatan kerja dapat ditinjau dari keamanan mesin yang digunakan, orang yang bekerja, 

maupun benda kerjanya (benda yang dikerjakan). Selain itu, metode demonstrasi yang 

diterapkan untuk memberikan contoh secara nyata bagaimana teknik pengering bulu dan 

pemotong bulu tersebut sehingga dihasilkan bulu yang layak dan homogen sebagai bahan 

baku dalam pembuatan shuttlecock  
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4. Metode Latihan/ Praktek  

Metode ini bertujuan untuk membekali keterampilan para karyawan/ anggota industri 

rumah tangga “Sinar Alam” selaku industri kecil pasangan (mitra kerja) dalam pelaksanaan 

Program PPM Unggulan Berbasis TTG ini. Latihan dan praktek dalam program ini 

dikhususkan dalam hal teknik pengoperasian mesin mekanis pengering bulu dan pemotong 

bulu, cara menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dalam menggunakan mesin tersebut, 

serta teknik pembuatan shuttlecock tersebut.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kerjasama yang baik antara TIM PPM TTG UNY dengan UKM Sinar Alam di Desa 

Manggung, Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ini mendapatkan hasil yang 

memuaskan. PPM TTG ini merupakan salah solusi permasalahan bagi UKM Sinar Alam agar 

kapasitas produksi yang dihasilkan dapat meningkat setiap minggu-nya. 

Ketergantungan proses produksi pada alam pada saat mengeringkan bulu teratasi dengan 

adanya mesin pengering yang didesain khusus dengan dimensi 1.5x1.5x1.5m, tinggi tiang 

0.40m, volume desain kotak ramah lingkungan sebesar 0.0911m3, disertai pengontrol panas 

(termometer) dan bukaan kaca pada bagian depan (untuk memudahkan pengontrolan) agar 

suhu pengeringan tetap terjaga. Kapasitas alat pengering bulu yang dapat ditampung alat 

tersebut sebesar 0.8m3/20menit; yang tadinya hanya 0.4m3 selama 24 jam (jika cuaca 

panas/cerah), sedangkan sekitar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) hari jika cuaca 

mendung/hujan. Dengan adanya peralatan tersebut juga dapat meningkatkan kapasitas 

produksi perhari yang tadinya 50Slop/minggu menjadi 90slop/minggu untuk setiap jenis 

kualitasnya. Contoh desain alat pengering bulu disajikan pada Gambar 1  sampai dengan 4 di 

bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tampak Depan Alat Gambar 2. Desain bagian Interior 
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Gambar 3. Tampak Samping Alat Gambar 4. Tampak Belakang Alat 

 

Tinjauan Aspek Ekonomis 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, maka Program Pengabdian 

kepada Masyarakat tentang Rancang Bangun mesin pengering dan pemotong bulu shuttlecock 

untuk industri kecil di pedesaan mencapai hasil sangat memuaskan. 

Hal tersebut dapat ditinjau dari aspek ekonomis yang tentunya dapat meningkatkan taraf 

hidup karyawan UKM Sinar Alam. Berikut disajikan Tabel 1 hasil pelaksanaan kegiatan PPM 

TTG produksi shuttlecock Sinar Alam. 

 

Tabel 1. Tinjauan Aspek Ekonomis 

No Item pekerjaan Sebelum ada alat 
Setelah ada alat 

PPM TTG 

Harga 
Jual/slop(R

p) 
Ket. 

1 Shuttlecock KW 
01 

±50slop/minggu 90slop/minggu 80.000 Meningkat 

2 Shuttlecock KW 
02 

±40slop/minggu 76slop/minggu 60.000 Meningkat 

3 Shuttlecock KW 
03 

±35slop/minggu 65slop/minggu 40.000 Meningkat 

4 Proses 
pengeringan 

bulu 

5-7 hari (jika cuaca 
cerah); 1 minggu 

(jika 
hujan/mendung) 

±10-20 menit - Meningkat 

5 Proses 
pemotongan 

±0.2m3 bulu ±0.8m3 bulu - Meningkat 

6 Proses 
pengepresan 

±50/minggu ±90/minggu - Meningkat 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pada shuttlecock KW01 selama satu 

minggu menghasilkan ±50slop, dan setelah adanya peralatan dari PPM TTG UNY menjadi ±90 

slop. Apabila dihitung secara finansial, maka produksi meningkat sebesar 80% dari Rp. 

4.000.000,00 menjadi Rp. 7.200.000,00. KW02 meningkat sebesar 90% dari Rp. 2.400.000,00 

Pemberian 

udara dari 

luar 

Struktur 

jaringan pipa 
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menjadi Rp. 4.560.000,00 dan KW03 meningkat sebesar 85.71% dari Rp. 1.400.000,00 menjadi 

2.600.000,00. 

Peningkatan kualitas produksi juga meningkat pada proses pengeringan, pemotongan dan 

pengepresan. Sehingga secara garis besar, adanya PPM TTG Universitas Negeri Yogyakarta, 

dapat meningkatkan taraf ekonomi Karyawan khususnya UKM ”Sinar Alam”. 

 

KESIMPULAN 

1. Desain konstruksi mesin pengering, pemotong dan pengepres terbuat dari bahan utama 

baja, dengan fy 240MPa. Mesin pengering dilengkapi dengan saluran pipa gas, mesin 

pemotong manual dan pengepres shuttlecock desain khusus Standar Nasional Indonesia. 

2. Dimensi mesin pengering sebesar 1,5x1,5x1,5m, tinggi tiang 0,40m; volume kotak (bahan 

pemanas) 0,0911m3; dilengkapi dengan termometer sampai dengan suhu 300oC. Dimensi 

bukaan 0,16m2. 

3. Teknik Pengoperasian mesin ini sangat mudah dan sederhana, dengan memasukkan bulu 

kedalam mesin pengering, selanjutnya dilakukan pemanasan dengan menggunakan bahan 

ramah lingkungan (dari limbah pohon/sampah yang ada dilingkungan sekitar, dapat juga 

menggunakan arang). 

4. Perbedaan hasil pengeringan sebelum dan sesudah ada mesin pengering adalah pada 

kuantitas produksi bulu, dimana hasilnya bisa mencapai 6x lipat dalam waktu satu minggu 

dibandingkan dengan sebelum adanya mesin pengering, pemotong dan pengepres. Bulu 

yang dikeringkan dengan mesin hasilnya lebih rapi dan bagus dibandingkan dengan manual.  

5. Perbedaan kualitas hasil produksi untuk KW I, KW II dan KW III apabila dilihat secara kasat 

mata terasa bedannya. Hal ini dapat dilihat dari kerapihan bulu, kerapihan bentuk dan 

kekuatan lem yang lebih kuat, dibandingkan dengan cara manual. 

6. Teknik menjaga keselamatan kerja dengan memberikan petunjuk K3 dan memberikan 

pelatihan untuk karyawan, agar hasil kinerja mesin optimal. 

 

SARAN 

1. Penggunaan peralatan dan perawatannya hendaknya sesuai dengan prosedur kerja, agar 

tetap awet dan berfungsi dengan baik. 

2. Kerjasama dengan UKM Sinar Alam perlu terus dilanjutkan sampai dengan proses 

pemasaran ke Luar Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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SOLUSI PERMASALAHAN PENGRAJIN BERBAHAN  BAKU SERAT, 
BAMBU, DAN KAYU DI SALAMREJO, SENTOLO, KULON PROGO  

MELALUI PROGRAM IbPE*) 

Darmono,  Endarto Waluyo, Tiwan, dan Martono 
Universitas Negeri Yogyakarta 

 

ABSTRAK 

Program IbPE pada tahun ketiga ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan kualitas 
hasil produksi kerajinan serat pada kedua UKM dengan menerapkan  peralatan 
mesin pengering (oven) dan pengukur suhu; (2) meningkatkan kuantitas produksi 
kerajinan serat pada kedua UKM; dan (3) meningkatkan kuantitas dan memperluas  
wilayah pemasaran produk ekspor dengan  pembuatan web base marketing, 
pelatihan SDM, dan renovasi show room dan penambahan fasilitasnya.    

Metode pelaksanaan program diawali dengan seminar awal, koordinasi untuk 
merencanakan pemecahan masalah dengan UKM,  pelaksanaan program, evaluasi, 
perbaikan hasil pelaksanaan program, dan diakhiri dengan seminar hasil kegiatan. 
Peralatan untuk pelaksanaan program yaitu menggunakan peralatan yang ada di 
UNY dan berbagai peralatan yang dimiliki oleh kedua UKM. Bahan penunjang 
kegiatan yaitu dengan memanfaatkan bahan baku serat sebagai bahan utama 
kerajinan dan berbagai bahan penunjang yang ada di Jogjakarta dan sekitarnya. 
Evaluasi kegiatan dilakukan secara terus-menerus dalam rangka untuk mengatasi 
permasal ahan yang terjadi pada saat pelaksanaan program berlangsung.  

 Hasil program IbPE pada tahun III (2012), yaitu:  Untuk UKM I,  semua program 
dapat berjalan dengan baik sehinga berdampak pada: (1)  variasi produk kerajinan 
meningkat, (2) terjadi pengembangan disain produk (20%), ada peningkatan 
kreativitas dan imajinasi untuk menciptakan produk baru, dan jumlah produksi 
meningkat (25%); (3) ada keberanian UKM untuk mengikuti kegiatan pameran, dan 
wilayah negara tujuan ekspor menjadi lebih luas hingga kira-kita mencapai 20%; 
dan (4) produk ekspor aman sampai negara tujuan, tidak ada lagi produk yang 
ditolak karena kerusakan pada saat pengiriman. Untuk UKM II, warna produk 
kerajinan 95% merata karena adanya mesin pengering (oven), menghemat waktu 
pengeringan lebih-lebih pada musin penghujan seperti ini, 100% pengiriman 
produk ekspor dapat diterima oleh konsumen, variasi produknya meningkat, terjadi 
pengembangan produk ekspor hingga mencapai kita-kita 20%, wilayah negara 
tujuan ekspor juga menjadi lebih luas akibat adanya pemasaran lewat web, dan 
pengiriman produk ekspor dapat diterima dengan baik di tempat negara tujuan.  

 

Kata kunci: permasah an UKM, ekspor, kerajinan serat, dan program IbPE. 

 

PENDAHULUAN 

Analisis Situasi 

Desa Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo merupakan sentra pengrajin serat agel, enceng 

gondok, pandan, akar wangi, mendong, bambu, dan kayu baik sebagai industri rumah tangga 

maupun sebagai  usaha kecil dan menengah (UKM).  Bagi sebagian masyarakat Desa Salamrejo 

menekuni industri kerajinan  merupakan mata pencaharian pokok dan bahkan bagi masyarakat 

pendatang di desa tersebut.  Di desa sentra industri kerajinan Desa Salamrejo terdapat banyak 

UKM yang telah memproduksi kerajinan berbahan serat (agel, enceng gondok, akar wangi, 
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mendong, dan lain-lain), bambu, kayu, dan bathik dan telah dapat melakukan ekspor antar 

negara.  Dua dari sekian banyak UKM yang telah berhasil melakukan ekspor di desa kerajinan 

tersebut yaitu “Sain’s Craft“ dan “CV Bhumi Cipta Mandiri” yang juga memanfaatkan enceng 

gondok dan serat agel sebagai bahan bakunya.  

Enceng gondok (eichornia crassipes) merupakan tumbuhan air yang tumbuh secara liar di 

perairan. Jenis tumbuhan ini dapat tumbuh di daerah tropis sampai subtropis dan termasuk 

gulma perairan yang dapat berkembang biak secara cepat karena mempunyai kemampuan 

untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya.  Contoh  kasus 

pencemaran enceng gondok di Indonesia sebagimana yang dikemukakan oleh Gerbono dan 

Djarijah (2005: 11) terjadi di Rawa Pening, Ambarawa, Jawa Tengah. Pengendalian enceng 

gondok secara mekanis telah dilakukan oleh Negara Gajah Putih Thailand yang kemudian 

dimanfaatkannya sebagai bahan baku kerajinan dan furniture. Di Indonesia batang enceng 

gondok yang bulat berbentuk silindris dengan diameter 1-2 cm dan panjang dapat 

dimanfaatkan untuk membuat aneka tas dan kerajinan lain, vas bunga, media budi daya jamur, 

dan bahan baku kertas (Gerbono dan Djarijah (2005: 11). Aneka kerajinan dengan bahan baku 

enceng gondok di Indonesia yang telah banyak berkembang dan diminati pasar, seperti: tas, 

sandal, taplak meja, sarung bantal, dan sebagainya. Produk kerajinan berbahan baku enceng 

gondok ini tidak hanya diminati oleh pasar lokal, akan tetapi telah menembus pasar 

internacional (ekspor).  

Berbagai upaya dalam meningkatkan dan memperluas pemasaran produk telah dilakukan 

melalui program IbPE bekerjasama dengan kedua UKM baik  itu melalui gelar produk 

(pameran), brosur, CD katalog, kartu nama,  media blog, face books, maupun web.Stategi 

pemasaran yang dilakukan melalui media pameran, brosur, CD katalog, dan kartu nama pada 

umumnya merupakan sistem pemasaran lokal, regional, yang sangat mungkin juga dapat 

menjangkau ke tingkat nasional. Sedangkan pemasaran dengan memanfaatkan media blog, face 

books, dan web di samping bersifat lokal, regional, dan nasional dapat menjangkau juga ke 

tingkat pemasaran internasional (ekspor antar negara). Beberapa keuntungan dari strategi 

pemasaran melalui dunia maya tersebut sebagaimana yang dikemukan oleh Zimmerer, at all 

yang diterjemahkan oleh Kwary (2009:  5), yaitu: (1) peluang meningkatkan pendapatan dan 

laba, (2) kemampuan untuk memperluas jangkauan ke dalam pasar global, (3) kemampuan 

untuk tetap buka 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, dan (4) kemampuan untuk menggunakan 

sifat interaktif web dalam meningkatkan layanan pelanggan.  

Permasalahan UKM 

Permasalahan di  kedua UKM (Sain’s Craft dan CV Bumi Cipta Mandiri) dalam pelaksanaan 

program IbPE tahun ketiga, yaitu permasalahan dalam: (1) penyediaan dan keberlangsungan 

bahan baku, (2) proses produksi, (3) peralatan penunjang produksi, (4) manajemen dan teknik 

pemasaran.  

 

Tujuan Kegiatan  

Program kegiatan IbPE pada tahun  ketiga  bertujuan untuk: 

a. Menjaga ketersediaan dan keberlangsungan bahan baku kerajinan serat dalam jangka 

panjang. 
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b. Meningkatkan kuantitas produk kerajinan serat melalui menerapan  teknologi mesin 

pengering (oven) dan pengukur kadar air.  

c. Meningkatkan kualitas produk kerajinan serat melalui penerapan  teknologi mesin 

pengering (oven) dan pengukur kadar air pada bahan dasar. 

d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pemasaran produk melalui  pelatihan sumberdaya 

manusia (SDM).  

e. Meningkatkan promosi pemasaran melalui penataan dan penambahan fasilitas show room 

serta pameran (gelar) produk. 

f. Meningkatkan kuantitas dan memperluas wilayah pemasaran produk dengan  media web 

base marketing, brosur, dan siaran televisi. 

 

METODE   

1. Solusi yang Ditawarkan 

Berdasarkan uraian permasalahan yang dialami oleh kedua UKM, maka beberapa 

alterrnatif solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut.  

a. Permasalahan ketersediaan dan keberlangsungan bahan baku serat dalam jangka panjang, 

alternatif solusi yang ditawarkan adalah melakukan kerjasama dengan para petani pemilik 

lahan dan pengepul bahan baku serat khususnya untuk serat agel.  

b. Permasalahan proses produksi, dalam rangka untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 

produk kerajinan serat dilakukan melalui penerapan  teknologi tepat guna khususnya 

pembangunan mesin pengering (oven) yang dilengkapi dengan pengukur kadar air.  

c. Permasalahan lain terkait dengan proses produksi dalam rangka untuk meningkatkan 

kuantitas dan kualitas pemasaran produk melalui  pelatihan sumberdaya manusia (SDM) 

khususnya para karyawan di kedua UKM dan UKM pendukung yang ada di sekitarnya.  

d. Permasalahan manajemen dan teknik pemasaran dalam rangka untuk meningkatkan 

promosi pemasaran melalui penataan dan penambahan fasilitas show room, pameran (gelar 

produk UKM), siaran televisi, dan pembuatan web, brosur, leaflet, dan kartu nama.  

 

2. Rencana dan Target  Luaran Tahunan 

Program IbPE yang direncanakan selama tiga tahun berturut-turut dengan kegiatan 

tahun III  adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Rencana Kegiatan Program IbPE Tahun III (2012) 

Tujuan Kegiatan 
Bentuk Kegiatan di UKM I Bentuk Kegiatan  di UKM II 

Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas hasil produksi 

Pelatihan pembuatan kemasan 
produk ekspor  

Pembuatan mesin pengering 
(oven) yang dilengkapi dengan 

pengukur suhu 
Budidaya gebang kerjasama 

dengan masyarakat petani lokal 
Pelatihan pembuatan kemasan 

produk ekspor 
 Pelatihan membangun jejaring 

kemitraan  
Meningkatkan kuantitas dan 

memperluas wilayah 
pemasaran produk  

Pameran produk 
Renovasi show room 
Pembuatan neon box 

Pameran produk 
Perbaikan brosur, pembuatan 

web base marketing  
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3. Rencana Luaran Tahun III  

Rencana luaran secara nyata yang ingin dicapai tahun III  untuk UKM I dan UKM II 

adalah sebagai berikut.  

a. UKM I  

 Rencana luaran nyata untuk di UKM I  dalam pelaksanaan program IbPE pada tahun III  

yaitu sebagai berikut 

 

 

Tabel 2.  Rencana Luaran Tahun III (2012) untuk UKM I 

Rencana Luaran 

Penambahan 

Mesin dan Alat 

Peningkatan 

Volume Produksi Peningkatan Mutu 

Managemen 

Pemasaran 

Perluasan 

Wilayah 

Pemasaran 

Pelatihan 

pembuatan 

kemasan produk 

ekspor 

Rata-rata total 

5.000 bh per 

bulan → rata-rata 

total 7.500 bh per 

bulan 

Jaminan kualitas 

pengiriman 

meningkat 

 

 Perbaikan 

administrasi 

 Perluasan 

metode 

pemasaran. 

Perluasan negara 

tujuan ekspor 

Siaran TV, 

renovasi show 

room, dan 

pembuatan neon 

box 

Rata-rata total 

5.000 bh per 

bulan → rata-rata 

total 7.500 bh per 

bulan 

 Jangkauan 

pemasaran 

semakin meluas. 

 Tampilan 

promosi 

meyakinkan 

Perbaikan pola 

pemasaran 

Perluasan negara 

tujuan ekspor 

Budidaya 

tanaman gebang 

jerjasama denga 

petani lokal  

Rata-rata total 

5.000 bh per 

bulan → rata-rata 

total 7.500 bh per 

bulan 

Ketersediaan 

bahan baku 

sesuai dengan 

kebutuhan 

Perbaikan pola 

pemasaran 

Perluasan negara 

tujuan ekspor 

 

b. UKM II  

 Rencana luaran nyata untuk UKM II dalam pelaksanaan program IbPE pada tahun III  

yaitu sebagai berikut. 
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Tabel 3.  Rencana Luaran Tahun III (2012) di UKM II  

Rencana Luaran 

Penambahan 

Mesin dan Alat 

Peningkatan 

Volume Produksi 

Peningkatan Mutu Managemen 

Pemasaran 

Perluasan 

Wilayah 

Pemasaran 

Pembuatan mesin 

pengering (oven) 

yang dilengkapi 

dengan pengukur 

suhu  

Rata-rata total 

5.000 bh per 

bulan → rata-rata 

total 7.500 bh per 

bulan 

Kadar air ideal 

produk tercapai < 

10%. 

Tahan terhadap 

pertumbuh an 

kapang (jamur) 

 Perbaikan 

administrasi 

 Perluasan 

metode 

pemasaran. 

Perluasan negara 

tujuan ekspor 

Pelatihan 

pembuatan 

kemasan produk 

ekspor 

Rata-rata total 

5.000 bh per 

bulan → rata-rata 

total 7.500 bh per 

bulan 

Jaminan kualitas 

pengiriman 

meningkat 

 

 Perbaikan 

administrasi 

 Perluasan 

metode 

pemasaran. 

Perluasan negara 

tujuan ekspor 

Pelatihan 

membangun 

jejaring 

kemitraan  

Rata-rata total 

5.000 bh per 

bulan → rata-rata 

total 7.500 bh per 

bulan 

Jangkauan 

pemasaran 

semakin luas 

Tampilan 

promosi 

meyakinkan 

Perbaikan pola 

pemasaran 

Perluasan negara 

tujuan ekspor 

 Siaran TV 

 Pameran 

produk 

 Pembuatan 

WEB Hosting 

Rata-rata total 

5.000 bh per 

bulan → rata-rata 

total 7.500 bh per 

bulan 

Jangkauan 

pemasaran 

semakin luas 

Tampilan 

promosi 

meyakinkan 

Perbaikan pola 

pemasaran 

Perluasan negara 

tujuan ekspor 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Luaran 

Luaran nyata yang dapat dicapai pada tahun III  adalah sebagai berikut. 

a. UKM I  

 Luaran nyata untuk UKM I dalam pelaksanaan program IbPE pada tahun III yaitu sebagai 

berikut.  

 

Tabel 4.  Luaran Tahun III  (2012) untuk UKM I  

No. Rencana Hasil Keterangan 

1 Peningkatan SDM  

 Pelatihan 

pengembangan 

produk ekspor 

 

Diikuti oleh 20 orang karyawan 

dan UKM pendukung di 

sekitarnya (berhasil 90% UKM 

sekitar terlibatkan dalam  

kegiatan pelatihan) 

 Terjadi pengembangan disain 

produk (20%) 

 Peningkatan kreativitas dan 

imajinasi untuk menciptakan 

produk baru. 

 Jumlah produksi meningkat 

(20%).  
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No. Rencana Hasil Keterangan 

 Pelatihan 

membangun 

jejaring 

kemitraan 

 

Diikuti oleh 20 orang karyawan 

dan UKM pendukung di 

sekitarnya (berhasil 90% UKM 

sekitar terlibatkan dalam  

kegiatan pelatihan) 

 Ada keberanian UKM 

pendukung untuk mengikuti 

kegiatan pameran (1 kali 

pameran lokal dan pada saat 

ini sedang mengikuti 

pameran tingkat nasional di 

Jakarta).  

 Wilayah negara tujuan ekspor 

menjadi lebih luas sehingga 

jumlah produk ekspor 

meningkat 20% .  

  Pelatihan 

membuat 

kemasan produk 

ekspor. 

 

Diikuti oleh 20 orang karyawan 

dan UKM pendukung di 

sekitarnya (berhasil 90% UKM 

sekitar terlibatkan dalam  

kegiatan pelatihan) 

 Pelatihan berjalan sesuai 

dengan rencana (100%). 

 Produk ekspor aman sampai 

negara tujuan. 

 Tidak ada lagi produk yang 

ditolok karena kerusakan 

pada saat pengiriman. 

 Spesifikasi produk lebih 

terjamin sesuai dengan 

labelnya.  

2.  Peningkatan Manajemen Pemasaran 

  Pameran produk 

 Renovasi show  

room 

 Pembuatan neon 

box 

 Web base 

marketing 

95% show room dan web 

berfungsi dengan baik 

 Show room selesai direnovasi 

 Konsumen dapat pesan dari 

mana saja. 

 Pelayanan lebih cepat. 

 Siapa saja dapat mengakses 

dengan cepat. 

 Terjadi peningkatan order.  

 

3. Penyediaan bahan baku 

Budidaya gebang Telah dilakukan kerjasama 

budidaya tanaman gebang 

dengan petani setempat 

Memanfaatkan pematang 

pekarangan dan hutan jati rakyat 

 

b. UKM II  

 Luaran nyata untuk UKM II dalam pelaksanaan program IbPE pada tahun III yaitu 

sebagai berikut.  

Tabel 5.  Luaran Tahun III  (2012) untuk UKM II  

No. Rencana Hasil Keterangan 

1.  Peralatan mesin 

pengering 

 Peralatan 

pengukur kadar 

air 

Selesai dibuat 1 unit mesin 

pengering lengkap dengan 

sarana pendukungnya. 

 Warna produk kerajinan 95% 

merata. 

 Menghemat waktu 

pengeringan. 

 100% pengiriman produk 

ekspor diterima konsumen.  

2. Peningkatan Panajemen Pemasaran 
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No. Rencana Hasil Keterangan 

 Pelatihan 

pengembangan 

produk ekspor 

 

Diikuti oleh 12 orang karyawan 

dan UKM pendukung di 

sekitarnya (berhasil 80% UKM 

sekitar terlibatkan dalam  

kegiatan pelatihan) 

 Terjadi pengembangan disain 

produk (20%) 

 Peningkatan kreativitas dan 

imajinasi untuk menciptakan 

produk baru. 

 Jumlah produksi meningkat 

(20%).  

 Pelatihan 

membangun 

jejaring 

kemitraan 

 

Diikuti oleh 12 orang karyawan 

dan UKM pendukung di 

sekitarnya (berhasil 85% UKM 

sekitar terlibatkan dalam  

kegiatan pelatihan) 

 Wilayah negara tujuan ekspor 

menjadi lebih luas sehingga 

jumlah produk ekspor 

meningkat (20%).  

 Pelatihan 

membuat 

kemasan produk 

ekspor. 

 

Diikuti oleh 12 orang karyawan 

dan UKM pendukung di 

sekitarnya (berhasil 85% UKM 

sekitar terlibatkan dalam  

kegiatan pelatihan) 

 Pelatihan berjalan sesuai 

dengan rencana (100%). 

 Produk ekspor aman sampai 

negara tujuan. 

 Tidak ada lagi produk yang 

ditolok karena kerusakan 

pada saat pengiriman. 

 Spesifikasi produk lebih 

terjamin sesuai dengan 

labelnya.  

3.  Peningkatan Manajemen Pemasaran 

 

 

 Siaran TV 

 Pameran produk 

 Web base 

marketing 

95% show room dan web 

berfungsi dengan baik 

 Konsumen dapat pesan dari 

mana saja. 

 Pelayanan lebih cepat. 

 Siapa saja dapat mengakses 

dengan cepat. 

 Terjadi peningkatan order.  

 

Pembahasan 

a. Menjaga Ketersediaan Bahan Baku Serat 

Untuk ketersediaan dan keberlangsungan bahan baku serat dalam jangka panjang, solusi 

yang telah dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan para petani pemilik lahan dan 

pengepul bahan baku serat khususnya untuk serat agel. Serat agel yang diambil dari daun 

gebang melalui proses penyayatan dan pengeringan dalam jangka waktu tertentu. Kerjasama ini 

dilakukan dengan para petani Desa Tuksono yang merupakan desa sebelah dari Desa Salamrejo. 

Petani dari Desa Tuksono ini memanfaatkan pematang lahan persawahan dan pekarangan 

mereka dengan ditanami pohon gebang. Selain itu, pemanfaatan lahan hutan jati rakyat dengan 

sistem tumpang sari juga merupakan solusi dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan bahan 

baku serat untuk para perajin serat yang berada di Desa Salamrejo termasuk di dalamnya 

“Sain’s Craft” dan “CV Bumi Cipta Mandiri”. Proses penanaman tanaman gebang dilakukan pada 

awal tahun 2012 yang pada waktu itu masih musin hujan sehingga peluang tanaman gebang 

tersebut untuk hidup sangat besar.  
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b. Penerapan Teknologi Tepat Guna  

Dalam rangka untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk kerajinan serat 

dilakukan melalui penerapan  teknologi tepat guna khususnya pembangunan mesin pengering 

(oven) yang dilengkapi dengan pengukur kadar air. Pembuatan mesin oven untuk kerajinan 

berbahan baku serat ini berlokasi di UKM II ” CV Bumi Cipta Mandiri”. Ruang mesin over 

berukuran lebar 2,5 meter, panjang 5 meter, dan tingginya 2,40 meter. Ruang oven dilengkapi 

sebuat pintu dan ventilasi, 4 buat lampu infra red berbkekuatan masing-masing 250 watt. 

Tenaga panas lampu berasal dari generator (genset) berkekuatan output 4.000 watt. Posisi 

lampu masing-masing dapat diatur daya pancarnya sesuai dengan kebutuhan. Di dalam ruang 

oven dilengkapi dengan rak sebagai tempat menaruh bahan baku atau produk kerajinan yang 

akan dikeringkan. Untuk mengetahui suhu ruang mesin oven dilengkapi dengan termometer 

yang dipasang di ventilasi yang berkaca bening tebal 3 mm.  

 

c. Peningkatan SDM dan Pengembangan Produk  

Proses produksi dalam rangka untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemasaran 

produk melalui  pelatihan sumberdaya manusia (SDM) khususnya para karyawan di kedua UKM 

dan UKM pendukung yang ada di sekitarnya. Kegiatan pelatihan SDM difokuskan pada: (1) 

Membangun jejaring kemitraan dan pembuatan kemasan produk ekspor dengan bahan karton 

serta pelabelan produk. (2) Pengembangan disain dan pembuatan produk dari disain tersebut, 

khususnya dengan memanfaatkan bathik kuno. Bahan baku bathik kuno diperoleh dengan cara 

berburu (meluru) jarit yang bathikannya lembut dan rumit ke desa-desa khususnya pada 

keluarga yang mempunyai warga perempuan usia lanjut.  Harga satu helai jarit bathik kuno 

berkisar Rp 750.000,00  yang dapat dibuat menjadi sekitar 4 sampai dengan 6 tas (tergantung 

ukuran tas-nya). Harga 1 tas dengan bahan bathik kuno mencapai Rp 1.250.000,00 – Rp 

1.500.000,00. 

 

d. Peningkatan Sumber Daya Manudia (SDM) 

Selain pelatihan pewarnaan alami terdapat tiga jenis dalam rangka pengembangan SDM 

untuk mendukung peningkatan produk ekspor untuk UKM I dan II. Ketiag jenis pelatihan 

tersebut yaitu: (1) Pelatihan pengembangan produk ekspor, (2) Pelatihan membangun jejaring 

kemitraan, dan (3) Pelatihan membuat kemasan produk ekspor. 

 Pelatihan pengembangan produk ekspor dapat menghasilkan variasi jenis yang 

diproduksi oleh kedua UKM. Pelatihan ini selain diikuti oleh karyawan UKM I dan II juga diikuti 

oleh UKM pendukung yang tersebar di Desa Salamrejo dan sekitarnya. Dengan demikian produk 

dari UKM mitra kerja dan UKM pendukung menjadi seragam dan saling dapat menunjang bila 

ada pesanan terutama bila jumlah pesanan banyak. Begitu juga dengan adanya pelatihan 

membangun jejaring kemitraan, UKM-UKM tersebut dapat saling bekerjasama dengan baik 

bukan sebaliknya mereka saling menjatuhkan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian 

UKM-UKM tersebut dapat terkoordinasi dengan baik menjadi suatu perkumpulan (asosiasi). 

 Pelatihan produk pembuatan kemasan produk ekspor merupakan kegiatan yang tidak 

kalah manfaatkan dengan kegiatan yang lain. Dengan pelatihan ini para UKM dapat 

mengirimkan produk ekspornya dengan aman dan dapat diterima oleh pemasannya. Kegiatan 

pelatihan berupa pemilihan jenis dan kualitas bahan kemasan, mendisain kemasan agar efisien 
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tempat, teknik pengemasan produk ekspor agar menjadi aman, teknik pemasukan produk 

dalam kemasan, dan teknik pelabelan kemasan. Dengan adanya pelatihan ini produk UKM I dan 

II sampai negara tujuan dengan aman, tidak rusak, dan diterima dengan baik oleh pemesan.  

 

e. Penerapan Teknologi Informasi 

Teknologi informasi khususnya untuk kecepatan menyebarkan informasi tentang jasa, 

produk, layanan publik dan lainnya merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan bisnis 

perorangan atau perusahaan. Oleh karena itu, kehadiran web marketing  akan dapat untuk 

memenuhi kebutuhan UKM II maupun UKM I tersebut. Di saat UKM ingin memasarkan produk 

atau jasa melewati batas kabupaten, propinsi, negara, samudera dan antar benua, di saat UKM 

menginginkan orang lain memperoleh informasi yang benar mengenai jenis produk dan 

harganya, di saat UKM ingin melakukan transaksi bisnis yang memudahkan pelangan, di saat 

itulah UKM membutuhkan layanan web hosting, IndoGlobalWeb ada kapanpun UKM mitra kerja 

membutuhkan layanan tersebut. 

Ratusan bahkan ribuan penyelenggara jasa web hosting, UKM dapat memulainya dengan 

mencari dari mesin pencari google atau yahoo, beberapa penyedia jasa layanan web hosting di 

Indonesia, salah satu yang terbaik dan termurah yaitu IndoGlobalWeb.Salah satu teknologi yang 

digunakan adalah fail over hosting, teknologi ini memungkinkan layanan anda tetap online 24 

jam karena didukung oleh beberapa server komputer yang secara otomatis akan menggantikan 

tugas server komputer yang mengalami kerusakan, dan itu yang dilakukan IndoGlobalWeb demi 

kenyamanan dan kepuasan pelanggan (costumer), juga menyediakan layanan Back Up data tiap 

harinya secara otomatis.  

Untuk memilih jasa WebHosting terbaik sesuai kebutuhan, pertama harus mengetahui apa 

kebutuhan UKM, pilihlah space web hosting sesuai kebutuhan, dan jangan lupa memperhatikan 

harganya, kedua, jika target pengunjung web nantinya sebagian besar berada di Indonesia maka 

pilihlah web hosting dengan server di Indonesia  dan jika target pengunjung web sebagian besar 

berada di luar Indonesia (luar negeri) maka dapat memilih web server dengan lokasi di USA.  

Dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut, maka konsumen dapat memesan produk  

dari mana saja, pelayanan akan lebih cepat, siapa saja dapat mengakses dengan capat, 

komunikasi lebih lancar sehingga dapat meningkatkan jumlah order khususnya untuk produk 

kerajinan berskala ekspor. 

Manajemen dan teknik pemasaran dalam rangka untuk meningkatkan promosi 

pemasaran telah dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut.  

1) Renovasi, penataan dan penambahan fasilitas show room khususnya untuk UKM I ”Sain’s 

Craft”. Hal ini dilakukan karena show room UKM I Lantai 1 yang berada di Jln Wates Km 

17 disewakan kepada Alfa Mart selama 5 tahun dengan nilai kontrak Rp 250.000.000,00 

(dua ratus lima puluh juta rupiah). Resiko dari keputusan ini, maka program IbPE Tahun 

III di UKM I adalah perlu penataan kembali show room di lantai 2 pada gedung yang 

sama. Pekerjaan yang dilakukan yaitu pembangunan ruang penghubung seluas 3x3,5 m2 

sebagai pintu masuk untuk menuju ke lantai 2. Untuk memberikan informasi kepada 

konsumen di show room lantai 2 tersebut dilengkapi dengan neon box berukuran 2x3,6 

m2 dengan disain ber-branded JOGJAVANESIA yang maknanya Jogjakarta, Jawa, 
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Indonesia. Neon box tersebut disponsori juga oleh Mirota Kampus sebagai pihak 

penanggung pajak reklame.  

2) Pameran (gelar) produk UKM, kegiatan ini dilaksanakan oleh kedua UKM binaan 

Program IbPE. Selama tahun 2012 kegiatan pameran dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu: 

(1) di Jakarta yang bekerjasama dengan Disperindagkop Kabupaten Kulon Progo, (2) di 

GOR UNY dalam rangka Dies Natalis UNY yang ke-48 Tahun 2012, dan (3) di LPPM UNY 

dalam kegiatan Seminar Nasional dan Gelar Produk PPM LPPM UNY tahun 2012. 

Kegiatan Gelar Produk PPM di LPPM UNY diikuti oleh hampir sebagian besar UKM yang 

menjadi binaan LPPM UNY yang dihadiri dan disaksikan langsung  oleh Direktur 

Ditlitabmas Ditjen Dikti.  

3) Siaran di Trans TV, yang dilaksanakan pada Bulan April 2012. Kegiatan ini melibatkan 

hampir semua UKM kerajinan serat yang ada di Desa Salamrejo. 

4) Pembuatan web, sebagai sarana promosi pemasaran lewat dunia maya. Program 

pembuatan web dikhususkan untuk UKM II CV. Bhumi Cipta Mandiri, sedangkan untuk 

UKM I Sain’s Craft tinggal penambahan informasi produk dan hal-hal lain terkait dengan 

masalah pemasaran produk.  

5) Pembuatan brosur, leaflet, dan kartu nama. Program ini diperuntukan bagi UKM I dan 

UKM II dalam rangka untuk memperkuat promosi dan pameran produk baik itu yang di 

Jakarta maupun di UNY. Selain untuk, pendukung kegiatan pameran; brosur, leaflet, dan 

kartu nama juga diperuntukan untuk kegiatan promosi produk di hotel-hotel berbintang 

yang ada di Jogjakarta dan sekitarnya.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

 Kesimpulan dari hasil pelaksanaan kegiatan IbPE pada tahun III (2012) untuk UKM I dan 

II serta UKM-UKM pendukungnya adalah sebagai berikut.  

1. Untuk UKM I,  semua program dapat berjalan dengan baik sehinga berdampak pada: (1)  

variasi produk kerajinan meningkat, (2) terjadi pengembangan disain produk (20%), 

peningkatan kreativitas dan imajinasi untuk menciptakan produk baru, dan jumlah 

produksi meningkat (25%); (3) ada keberanian UKM untuk mengikuti kegiatan pameran 

2 kali pameran lokal dan 1 kali pameran tingkat nasional di Jakarta, dan wilayah negara 

tujuan ekspor menjadi lebih luas sehingga jumlah produk ekspor meningkat hingga kira-

kita mencapai 20%; dan (4) produk ekspor aman sampai negara tujuan, tidak ada lagi 

produk yang ditolak karena kerusakan pada saat pengiriman, dan spesifikasi produk 

lebih terjamin sesuai dengan labelnya. 

2. Untuk UKM II, seperti halnya UKM I dengan adanya program IbPE ini warna produk 

kerajinan 95% merata karena adanya mesin pengering, menghemat waktu pengeringan 

lebih-lebih pada musin penghujan seperti ini, 100% pengiriman produk ekspor dapat 

diterima oleh konsumen, variasi produknya meningkat, terjadi pengembangan produk 

ekspor hingga mencapai kita-kita 20%, wilayah negara tujuan ekspor juga menjadi lebih 

luas akibat adanya pemasaran lewat web, dan pengiriman produk ekspor dapat diterima 

dengan baik di tempat negara tujuan.  
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Saran-saran 

 Untuk kedua UKM mitra, program dan keberhasilan pelaksanaan selama tiga tahun 

terutama yang terkait dengan peralatan perlu dilakukan perawatan dengan baik dan semua 

peralatan tersebut sebaiknya dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang dan meningkatkan 

produk ekspor yang selama ini telah berjalan dengan baik. Berbagai bentuk pelatihan baik itu 

pewarna alami maupun pengembangan SDM sebaiknya diaplikasikan dengan baik guna 

menunjang pengembangan ekspor kerajinan di masa yang akan datang. Pemasaran melalui 

teknologi informasi khususnya web sebaiknya terus dikembangkan dan secara bertahap UKM 

perlu menambah dan melengkapi sarana dan prasarana untuk kelancaran web tersebut.  
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ABSTRAK 

Pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk memberikan tanggungjawab yang 
lebih besar kepada orang-orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan. 
Pemberdayaan akan berhasil jika dilakukan oleh pengusaha, pemimpin dan 
kelompok yang dilakukan secara terstruktur dengan membangun budaya kerja yang 
baik. Pemberdayaan dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pembentukan kelompok 
usaha sebagai bentuk pemberdayaan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat 
khususnya di perkotaan di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota 
Yogyakarta bertujuan untuk: 1) Menumbuhkan semangat berwirausaha bagi 
masyarakat miskin melalui pembentukan kelompok usaha bersama; 2) 
Memberdayakan potensi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatan 
keluarga melalui peningkatan usaha ekonomi produktif 

Pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk pelatihan dengan metode ceramah, tanya 
jawab dan diskusi. Sedangkan penugasan berupa pembentukan kelompok usaha 
ekonomi produktif yang berbasis pada potensi masing-masing anggota. Peserta 
kegiatan ini merupakan perwakilan dari 15 Rukun Warga (RW) se Kelurahan 
Kadipaten. 

Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah terbentuknya 3 kelompok usaha 
ekonomi produktif dari 15 RW yang ada di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton. 
Bidang usaha dari masing-masing kelompok berdasarkan minat dan kemampuan 
dari anggota, diantaranya produk makanan ringan (snack)  yang khas yaitu onde-
onde ketawa dan telur asin. Juga jasa penjahit pakaian dan penjualan pakaian batik. 
Keberlanjutan usaha merupakan hal yang penting dalam keberhasil an usaha.  

Kata kunci: pemberday aan, usaha ekonomi produktif, masyarakat miskin 

 

 

PENDAHULUAN 

 

tabel berikut: Pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk memberikan 

tanggungjawab yang lebih besar kepada orang-orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan. 

Pemberdayaan akan berhasil jika dilakukan oleh pengusaha, pemimpin dan kelompok yang 

dilakukan secara terstruktur dengan membangun budaya kerja yang baik. Konsep 

pemberdayaan terkait dengan pengertian pembangunan masyatakat dan pembangunan yang 

bertumpu pada masyarakat.  
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Program-program pemberdayaan sumberdaya manusia telah dilakukan pemerintah. Hal 

ini sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia yaitu membangun manusia Indonesia 

seutuhnya, maka pembangunan harus merupakan perubahan sosial yang tidak hanya terjadi 

pada taraf kehidupan masyarakat belaka tetapi juga pada peranan unsur-unsur didalamnya. 

Pembangunan menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan 

masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan menjadi komitmen bersama antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah.  

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan 

dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, 

keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan terutama yang diderita 

oleh kaum miskin merupakan masalah pokok nasional yang penanggulanggannya tidak dapat 

ditunda lagi dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan 

kesejahteraan sosial. Penanganan kaum miskin tidaklah mudah, karena kaum miskin telah 

mengalami masalah kemiskinan yang berlangsung lama. Kaum miskin mengalami keterbatasan 

dalam hal pendidikan, keterampilan, sarana usaha serta modal usaha. Tawaran kredit UMKM 

dari pengusaha dan perbankan sulit diakses oleh kaum miskin, karena keterbatasan 

kemampuan dan asset yang dimiliki. Pemerintah dalam hal ini dinas sosial berusaha 

menemukan pola yang efektif agar kaum miskin dapat memperoleh akses modal usaha tanpa 

agunan dengan tetap mendorong tanggungjawab bersama melalui pola terpadu Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Angka kemiskinan di Kota 

Yogyakarta seperti terlihat pada 

 

Tabel 1. Angka Kemiskinan Di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 

Tahun Jumlah (Jiwa) 

2007 89.818 

2008 81.334 

2009 68.998 

2010 65.371 

2011 54.530 

Sumber: Paparan Bappeda Kota Yogyakarta 2012 

 

Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dengan luas wilayah 32,50 km2 terdiri atas 45 

kelurahan, 614 Rukun Warga (RW) dan 2524 Rukun Tetangga (RT). Peranan masing-masing 

kecamatan dalam menciptakan nilai tambah bruto sangat bervariasi. Kecamatan Mantrijeron, 

Kraton. Mergangsan, Kotagede, Wirobrajan, Ngampilan, Gedongtengen, Tegalrejo, mempunyai 

peran antara 2 – 6 persen. Sedangkan Kecamatan lainnya mempunyai kontribusi dibawah 2 %, 

dimana Kecamatan Pakualaman mempunyai peran terkecil ,yaitu 1,22 persen 

  Todaro (1983) mengartikan pembangunan merupakan proses multi dimensi yang 

mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial,sikap-sikap rakyatdan lembaga-

lembaga nasional. Pada pelaksanaannya konsep pembangunan tersebut masih jauh dari 

kenyataan. Berbagai temuan empirik menunjukkan masih terjadi marjinalisasi kehidupan 

masyarakat terutama kaum miskin baik di perkotaan maupun perdesaan. 
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  Pada hakekatnya kemiskinan menurut Moeljarto (1994) tidak hanya persoalan 

kesejahteraan tetapi ada enam alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar orang dikatakan 

miskin, yaitu: (1) kemiskinan adalah masalah kerentanan; (2) kemiskinan berarti tertutupnya 

akses kepada berbagai peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi, atau 

terperangkap pada hubungan produksi yang ekspotatif dengan imbalan yang rendah; (3) 

kemiskinan adalah masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi emosional dan sosial atas 

keputusan yang dilakukan elit birokrasi dalam berbagai tingkat; (4) kemisknan berarti juga 

menghabiskan semua atau sebagian besar penghasilan untuk konsumsi pangan dalam kuantitas 

dan kualitas yang terbatas sehingga konsumsi gizi rendah yang berakibat pada produksi yang 

rendah; (5) kemiskinan ditandai dengan rendahnya rasio, ketergantungan karena besarnya 

tanggungan keluarga yang berakibat rendahnya konsumsi sehingga berpengaruh pada 

kecerdasan; dan (6) kemiskinan juga terefleksi pada budaya yang diwariskan dari satu generasi 

ke generasi lain.  

  Alfian, Tan dan Soemardjan (1980) mengatakan ada dua kategori pengukuran 

tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absout 

merupakan suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan 

kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi 

pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan ini dikatakan relatif karena lebih berkaitan 

dengan distribusi pendapatan lapisan sosial  

Dengan demikian, membicarakan kemiskinan merupakan suatu persoalan yang kompleks 

dan perlu didekati dari berbagai aspek, namun untuk memahami kemiskinan yang obyektif ada 

indikator yang dapat menjadi patokan pengukuran. Bank Dunia menetapkan garis batas 

kemiskinan $US 50 per kapita tahun.  

Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) 

melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi kaum miskin merupakan salah satu program 

yang dikembangkan pemerintah melalui dinas sosial. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro 

KUBE Sejahtera yang didirikan di setiap desa miskin/ terpencil untuk memfasilitasi modal 

usaha bagi KUBE-KUBE kaum miskin : bekerjasama dengan PINBUK sejak tahun 2003. Melalui 

KUBE diharapkan masyarakat miskin dapat mengembangkan potensinya sehingga dapat 

meningkatkan taraf hidup keluarga. 

Dari fenomena tersebut teridentifikasi beberapa permasalahan, yaitu jumlah masyarakat 

miskin cenderung meningkat, peluang usaha yang ada relatif terbatas, belum optimalnya usaha 

ekonomi produktif dan keterbatasan akses pasar bagi kelompok usaha 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka permasalahan yang akan diatasi dalam 

pengabdian pada masyarakat adalah bagaimana memberdayakan masyarakat miskin di 

perkotaan melalui usaha ekonomi produktif.  

 Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pengabdian ini adalah: 

1. Menumbuhkan semangat berwirausaha bagi masyarakat miskin melalui pembentukan 

kelompok usaha bersama 

2. Memberdayakan potensi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatan keluarga 

melalui peningkatan usaha ekonomi produktif.  
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Sedangkan manfaat kegiatan yang diharapkan adalah: (1) memberi alternatif usaha pada 

masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan (2) membekali 

masyarakat untuk memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usaha ekonomi 

produktif 

 

METODE KEGIATAN PPM 

Kerangka Pemecahan Masalah  

Pengentasan kemiskinan merupakan tanggungjawab semua unsur masyarakat, tidak 

hanya pemerintah. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah 

belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan kemiskinan. Lambatnya pencapaian target 

program penanggulangan kemiskinan yang disebabkan pola penanganan yang parsial, kegiatan 

intervensi belum berkelanjutan dan belum optimalnya koordinasi instansi serta keterlibatan 

ketokohan masyarakat yang masih rendah. Salah satu bentuk kepedulian lembaga pendidikan 

tinggi khususnya Universitas Negeri Yogyakarta adalah dengan melalui kegiatan pemberdayaan 

masyarakat khususnya masyarakat miskin di perkotaan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan berbagai  kegiatan yang berbentuk 

pelatihan dan pengembangan potensi usaha kelompok sebagai berikut; 

1. Memberi pemahaman mengenai kewirausahaan sebagai modal awal dalam 

mengembangkan usaha. Bentuk kegiatannya adalah pelatihan motivasi berusaha dan 

kewirausahaan.   

2. Mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama yang 

didasarkan pada potensi kelompok.  

 

Khalayak Sasaran  

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini pada awalnya adalah masyarakat yang tergolong 

dalam Keluarga Menuju Sejahtera (KMS) yang berada di Kelurahan Kadipaten. Tetapi dalam 

pelaksanaannya tidak hanya warga miskin yang menjadi peserta melainkan kolaborasi dengan 

warga yang telah memiliki rintisan usaha. Peserta pelatihan sebanyak 25 orang ibu-ibu yang 

merupakan perwakilan dari masing-masing RW sebanyak 2 orang. 

Kegiatan ini tidak akan mungkin berhasil tanpa adanya keterkaitan dengan beberapa 

pihak. Dalam hal ini pihak Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta sebagai 

pihak yang mempunyai wilayah di mana kegiatan PPM hendak dilakukan, Selain itu Dinas Sosial 

Kota Yogyakarta diharapkan akan dapat memberikan dukungan melalui program-program yang 

terkait dengan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pembentukan KUBE.  

 

Metode 

1. Ceramah, digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai kewirausahaan dan 

mengelola usaha 

2. Diskusi, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota untuk membentuk 

kelompok usaha 
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3. Pelatihan pembuatan telur asin. Kegiatan ini sebagai salah satu alternatif usaha bagi 

kelompok 

4. Metode praktik lapangan, merupakan kelanjutan dari kegiatan pelatihan berupa  praktik 

usaha dari masing-masing kelompok  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin di kota 

Yogyakarta dilaksanakan di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton. Peserta pelatihan 

sebanyak 25 orang terdiri dari perwakilan 15 RW yang ada di kelurahan Kadipaten.  

Hasil pelaksanaan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut: paparan materi awal 

mengenai motivasi berusaha dijelaskan mengenai pentingnya pola pikir yang produktif untuk 

menanggapi perubahan. Seseorang harus berani untuk berpindah dari zona nyaman ke zona 

baru yang memberikan hasil yang lebih baik. Sedangkan untuk menjadi seorang wirausaha 

dibutuhkan motivasi, pengetahuan dan modal usaha. Dijelaskan pula beberapa hal mengenai 

karakteristik kewirausahaan serta beberapa faktor yang mengakibatkan kegagalan wirausaha. 

Beberapa tips dan trik untuk memulai suatu usaha adalah dengan 5F (Fingers) yaitu Fun, 

Feeling, Faith, Future dan Finance.  

Materi berikutnya mengenai meningkatkan pemasaran yang menjelaskan pentingnya 

memberikan nilai (value) kepada pelanggan. Pelayanan yang berkualitas dan hubungan 

(relationship) yang baik dengan pelanggan akan membuat produk baik barang maupun jasa 

yang dipasarkan mendapat tempat dihati konsumen.  

Diskusi dilaksanakan untuk membentuk kelompok sebagai rintisan usaha dilaksanakan 

pada pertemuan ketiga. Dari peserta yang merupakan perwakilan masing-masing RW terbentuk 

tiga kelompok dengan rincian: kelompok I terdiri dari RW 1-5 dengan bidang usaha snack dan 

kue, kacang bawang, dan jasa penjahit. Kelompok II wilayah RW 6-10 bidang usaha yang 

dikembangkan adalah kuliner khususnya soto lenthuk. Sedangkan kelompok III bidang 

usahanya adalah pembuatan snack, telur asin, kue kering, aneka peyek dan pakaian batik. 

Masing-masing kelompok mempersiapkan produk yang akan dikembangkan untuk 

diikutsertakan dalam perayaan Pasar Malam Sekaten pada bulan Desember 2012. 

Kegiatan tambahan adalah pelatihan pembuatan telur asin. Hal ini didasarkan pada hasil 

diskusi kelompok, mereka membutuhkan suatu teknologi yang dapat membuat produk telur 

asin dengan waktu pembuatan yang tidak terlalu lama. Biasanya untuk membuat  telur asin 

dibutuhkan waktu dua sampai tiga minggu sebelum dapat dikonsumsi. Oleh karena itu dalam 

kegiatan ini diberikan suatu teknik pembuatan telur asin yang hanya memerlukan waktu 

pematangan sekitar tujuh hari hingga sepuluh hari. Dalam kesempatan itu diberikan pelatihan 

pembuatan telur asin rasa bawang dan rasa orisinil.  

Tahapan berikutnya setelah program ini selesai adalah pemantapan usaha kelompok yang 

dilakukan melalui pendampingan berkelanjutan dari tim pengabdi. Penguatan permodalan 
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direncanakan melalui upaya kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti Dinas Sosial 

melalui bantuan permodalan bagi USEP. 

Pembahasan 

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pelatihan dalam 

rangka pemberdayaan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin di kota Yogyakarta 

dengan kelompok sasaran ibu rumah tangga yang telah memiliki rintisan usaha maupun yang 

belum di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

mereka telah memiliki motivasi dan semangat untuk berwirausaha yang nantinya dapat 

meningkatkan ekonomi keluarga. Hanya selama ini mereka terkendala permodalan dan 

keberlangsungan usaha (kadang buka kadang tutup). Berangkat dari permasalahan tersebut 

maka tim pengabdi membantu dalam hal penguatan usaha dengan membentuk kelompok usaha 

bersama yang diharapkan dapat memberi angin segar bagi keberlanjutan usaha mereka. Dalam 

jangka dekat mereka akan memasarkan hasil produknya di perayaan pasar malam Sekaten yang 

diselenggarkan pada bulan Desember 2012 sampai Januari 2013.  

Dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat serta 

mendorong kemandirian masyarakat  dalam menanggulangi kemiskinan maka pemberdayaan 

ekonomi masyarakat khususnya bagi masyarakat perkotaan sangat dibutuhkan. Peran serta 

perguruan tinggi dalam bentuk pengabdian pada masyarakat diharapkan dapat membantu 

terbentuknya kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif sebagai salah satu cara untuk 

pengentasan kemiskinan. 

Kegiatan ini secara umum jika dilihat dari indikator keterlaksanaan program PPM dapat 

dikatakan cukup berhasil karena dari rencana peserta 30 orang diikuti oleh 25 orang (86%). 

Sedangkan dari pemahaman mengenai usaha dan pembentukan kelompok sebagai rintisan 

usaha telah berjalan dengan baik, dengan telah terbentuknya 3 kelompok usaha yang meliputi 

berbagai bidang usaha seperti snack dan kue kering (onde-onde ketawa), aneka peyek, telur 

asin, serta penjualan batik, kerudung dan pakaian anak-anak. Hasil usaha kelompok akan 

dipasarkan pada arena Pasar Malam Perayaan Sekaten di Yogyakarta.  

Terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan lancar berkat dukungan 

dari berbagai pihak baik dari LPPM, Kelurahan Kadipaten, petugas pendamping bidang sosial 

kemasyarakatan  kelurahan dan kelompok sasaran. Faktor pendukung pelaksanaan PPM ini 

antara lain: 1) dukungan dana dari LPPM yang cukup memadai untuk terselenggaranya kegiatan 

dengan baik; 2) kerjasama antar tim dan petugas pendamping di kelurahan; 3) dukungan dari 

aparat pemerintah dalam hal ini Lurah Kadipaten yang menyediakan fasilitas tempat serta 

perlengkapan dan 4) Partisipasi aktif dari peserta selama kegiatan berlangsung . 

Disamping faktor pendukung terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat  

prioritas bidang dari pusat pengembangan kewirausahaan terdapat beberapa hal yang 

menghambat  pencapaian keberhasilan yang sempurna. Faktor penghambat tersebut dapat 

dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah 

kesulitan untuk koordinasi dengan anggota tim pengabdi dalam menentukan waktu, bentuk dan 

materi pelatihan karena anggota tim berasal dari berbagai jurusan dan fakultas. Sedangkan dari 

eksternal adalah menentukan waktu pertemuan yang dapat dihadiri oleh semua peserta, karena 
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peserta berasal dari ibu-ibu yang memiliiki kesibukan baik rumah tangga maupun kegiatan 

lainnya.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat prioritas bidang yang dilaksanakan Pusat 

Pengembangan Kewirausahaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dengan 

mengambil judul Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Miskin di Kota 

Yogyakarta yang dilaksanakan di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton pada bulan 

September dan Oktober 2012 dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: 

1. Pelaksanaan kegiatan dari tahapan awal hingga selesai dapat berjalan dengan lancar yang 

didukung  baik oleh lembaga pemerintahan setempat (pihak kelurahan) 

2. Materi pelatihan dapat memberikan motivasi peserta untuk mengembangkan potensi 

dirinya sehingga dapat tergerak untuk memulai dan mengoptimal usaha yang telah 

dijalankan selama ini 

3. Respon peserta yang cukup baik yang ditunjukkan dengan antuasisme untuk bertanya dan 

kehadiran yang tinggi 

4. Pendampingan kepada kelompok akan tetap diberikan meskipun pelatihan telah selesai. 

Hal ini disebabkan karena pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilihat langsung hasilnya 

dalam jangka pendek tetapi membutuhkan proses yang cukup panjang 

 

Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk lebih mengoptimalkan kegiatan pengabdian 

pada masyarakat dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk pengentasan 

kemiskinan adalah: 

1. Kelompok sasaran untuk kegiatan berikutnya adalah kelompok masyarakat atau warga 

miskin yang belum mendapat KMS. 

2. Dukungan dari institusi diluar perguruan tinggi untuk membantu program pengentasan 

kemiskinan terutama di perkotaan. 
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